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Bakgrunn 

• Mange KOLS-pasienter har ernæringsutfordringer 
– 25-40 % av pasienter med alvorlig KOLS er underernærte 

• Underernæring gir økt risiko for infeksjoner, depresjon, 
utmattelse, svakhet, beinskjørhet, muskelsvinn, liggesår, 
redusert lunge- og hjertefunksjon og økt dødelighet 
– Pulmonært kakeksi syndrom (systemisk inflammasjon og økt 

proteinomsetning) 

• Muskelmasse- og styrke korrelerer med funksjonsnivå og 
predikerer dødelighet og livskvalitet 

• Pasienter med KOLS har oftere komorbiditet som hjerte-kar 
sykdom, lungekreft, infeksjoner, metabolsk syndrom og 
diabetes 
– Fedme er mer vanlig ved mild/moderat KOLS enn alvorlig KOLS 



Ernæringsutfordringer  ved 
lungesykdom 

• Økt energiforbruk 
– Økt respirasjonsarbeid  
– Kronisk infeksjon 
– Medisinsk behandling 
– Økt proteinbehov (inflammasjon og økt proteinomsetning) 
– Økt behov for kalsium og vit D (kortison) 

• Redusert energiinntak 
– Pustebesvær/ slitsomt å spise 
– Trøtthet 
– Nedsatt matlyst 
– Tidlig metthet (forstørrede lunger) 
– Slitsomt å lage mat 
– Væskerestriksjon 



Ernæringsutfordringer  ved 
lungesykdom 

• Vektøkning 

– Pustebesvær 

– Trøtthet 

– Redusert fysisk aktivitet 

– Økt matlyst 

– Økt fettlagring 

– Kortisonbehandling  

• Overvekt virker inn på lungefunksjonen og øker 
pustearbeidet 

 



Kostråd ved overvekt 

• Helsedirektoratets nøkkelråd for et sunt kosthold 
– Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag 

– Spis grove kornprodukter hver dag 

– La magre meieriprodukter være en del av det daglige kostholdet 

– Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne fisk som pålegg 

– Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt 

– Velg matoljer, flytende margarin og myk margarin, fremfor hard margarin og smør 

– Velg matvarer med lite salt og begrens bruken av salt i matlagning og på maten 

– Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags 

– Velg vann som tørstedrikk 

– Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor mye du 
forbruker gjennom aktivitet 

 

• Ekstra fokus på hjertevennlig kost og fysisk aktivitet 



Vurdering av ernæringsmessig risiko  

• Ernæringsscreening  
– Vekt og vektendring over tid 

– BMI 

– Matinntak 

• Ernæringsmessig risiko defineres som: 
– BMI ≤ 21 kg/m2 og/eller ufrivillig vekttap 

• > 10 % vekttap de siste 6 mnd 

• > 5 % vekttap den siste mnd  

 

• Pasienter i ernæringsmessig risiko bør ha en ernæringsplan 
– Evaluere og følge opp 

– Vekt 1 x ukentlig 

– Samarbeide med pasient, pårørende, hjemmesykepleie, fastlege, spesialist, klinisk ernæringsfysiolog  

• Målet med ernæringsbehandling er å oppnå god ernæringstilstand, som bedrer 
prognose, overlevelse og livskvalitet 

• Kombinere ernæring og trening for økning i muskelmasse, ikke kun fettmasse 

 

 

 

 



Råd ved liten appetitt 

• Antall mellommåltider/snacks har størst betydning for en energiinntaket 
– Hyppige små måltider (6-8 per dag) 

– Tilrettelegge «snacks-omgivelser»  

• Energi- og næringstett kost med mye fett og proteiner 
– Fett danner mindre CO2 og gir lavere RQ enn karbohydrater 

– Fett en det mest energigivende næringsstoffet 

– Obs forsinket magesekktømning og metthetsfølelse 

• En proteinkilde i hvert måltid 

– Egg, meieriprodukter, ost, fisk og fiskepålegg, kjøtt og kjøttpålegg 

– Berike maten med egg, tørrmelk, berikingspulver 

• Energirike tilskudd 
– Bør fordeles utover dagen for å unngå at det går utover matlysten 

• Ofte lettere å drikke ved dårlig matlyst 
– Energirik væske som saft, juice, melk, smoothie, vørterøl, næringsdrikk o.l. 

– Drikke hovedsakelig mellom måltider eller mot slutten av måltider (væske fyller opp magesekken og bidrar til tidlig 
metthet) 

• Matens sunnhet er av mindre betydning 

 

 

 



Råd ved liten appetitt 

• Appetittvekkende og fargerik mat 

• Aperitiff og/eller lett aktivitet før måltider 

• Enkel og fristende mat 

– Mat som krever lite tilberedning pga lite overskudd 

– Fjordland o.l. kan være en fint alternativ 

• Mat som er lett å tygge (krever mindre energi) 

• Kald mat metter mindre enn varm mat 

• Avledning under måltidet (spise sammen, radion, tv) 

• Hvile før måltider 

• Sitte oppreist under måltidene gir mindre trykk på lungene 



Energi- og næringstett kost 

• Rapsolje i grøt, yoghurt, suppe 
– 1 yoghurtbeger gir 150 kcal 
– 1 yoghurtbeger m/ 1 ss olje gir 240 kcal 

• Fløte/rømme/creme fraiche i suppe, saus, grøt 
– Dobbelt så mye energi i sæterrømme enn lettrømme 

• Helfete meieriprodukter 
– 1 gl H-melk gir 134 kcal 
– 1 gl skummet melk gir 66 kcal 

• Fet fisk og fete kjøttprodukter 
• Eggeplomme i suppe, saus, grøt 
• Majones på fiske/kjøttpålegg 

– 1 skive m/ lettmargarin og skinke gir 140 kcal og 7,5 g protein  
– 1 skive m/ tykt lag margarin, 2 skiver skinke og majones gir 270 kcal og 10,5 g protein 

• Berikingspulver  
 
 

Bruk f.eks. brosjyren «smått men godt» for gode konkrete råd for energitett kost 
– Kan lastes ned fra Tine.no. Laget i samarbeid mellom kliniske ernæringsfysiologer i Tine og Haukeland 

Universitetssykehus 

 



Mellommåltider 

Opp i vekt 

• Kjeks med ost 

• Yoghurt 

• Nøtter 

• Suppe med fløte 

• Kake, sjokolade 

• Dessert, iskrem 

• Kakao med krem 

• Næringsdrikk 

Ned i vekt/ stabil vekt 

• Lett yoghurt, skyr 

• Frukt og bær 

• Grønnsaker 

• Knekkebrød  



Næringstilsdrikker 

– Næringsdrikke 
• Kan øke energiinntak, matlyst, kroppsvekt 

• Kan forbedre funksjonsnivå og sykdomsbilde 

• Kan brukes som mellommåltid, supplement til måltid eller erstatning 
for måltid 

• Kan dekkes på blå resept ved «kreft/immunsvikt eller annen sykdom 
som medfører så stor svekkelse at næringstilskudd er påkrevd» 

• Ulike typer: fullverdig, fettfri, spesialprodukt 

• 1.valg: fullverdig standard 
– Nutridrink multifiber (300 kcal, 12 g protein) 

– Nutridrink Compact Protein (ved tidlig metthetsfølelse, 300 kcal og 18 g 
protein på 125 ml 

– Fresubin 2 kcal Drik (400 kcal og 20 g protein på 200 ml) 

– Resource Senior Active (rik på kalsium, vit D og protein, 300 kcal, 20 g protein) 

 

 



Før og etter trening 

Opp i vekt 

• Før trening: Respifor* 30 
min før trening 

• Etter trening: f.eks. 
Nutridrink Protein, 
sjokolademelk, yoghurt 

 

 
*Respifor er beregnet til behandling 
av underernæring og oppbygging av 
muskelmasse ved rehabilitering hos 
KOLS-pasienter. Supplement til det 
normale kostholdet, 3 stk daglig. 

Ned i vekt/stabil vekt 

• Før trening: siste 
hovedmåltid 1-2 t før 

• Etter trening: frukt, lett 
yoghurt, skyr 

 



Andre næringstilskudd 

• Næringskremer (Fresubin Creme, Tine E+ o.l.) 

• Tine E+ melk: 3 x så mye energi og 2 x så mye protein som 
vanlig melk 

 

• Fettilskudd (Calogen/ 5 kcal shot) 
• 30 ml x 3 gir 400 kcal 

 

• Berike «vanlig mat» med pulver også et alternativ 
• Komplett fullverdig pulver (Nutrison powder/ Resource Meritene) 

• Karbohydrater (Resource energipulver/ Fantomalt) 

• Proteintilskudd (Protifar/ Fresubin protein powder) 

 



Har kostråd og næringstilskudd effekt? 

• Ulike metaanalyser og reviewer viser at næringstilskudd i 
tillegg til kostråd gir  signifikant økt energiinntak, økt 
kroppsvekt, økt muskelstyrke, økt gripestyrke og økt 
livskvalitet 



Kostråd ved halsbrann 

• Hyppige små måltider fremfor få store 

• Kan forverres av: sjokolade, mynte, kaffe, te, 
cola, alkohol, stekt og røkt mat, fet mat 



Kostråd ved mye slimdannelse 

• Drikk mye 

• Forsiktig med salt (kan gjøre slimet tykkere) 

• Matvarer som kan forverre slimdannelse: 
sjokolade, iskrem, banan, melk 

• Kan bedre slimdannelse: løk, sylteagurk, 
sennep, persille, sitron, ananas, kiwi, grønn te 



Vitamin D og kalsium 

• Økt risiko for både vit D mangel og osteoporose ved 
KOLS 

• Kortisonbruk øker omsetningen av vit D i kroppen  
økt risiko for benskjørhet 

• Vit D er viktig for skjelettet bl.a. gjennom å øke 
opptaket av kalsium i tarmen 

• Kilder til kalsium: melk, ost, yoghurt 

• Kilder til vit D: tran, fet fisk, egg, næringsdrikker, 
berikede produkter (f.eks. ekstra lettmelk) og sollys 

 



Kosttilskudd 

• Anbefales til alle: tran (omega 3 og vit D) 
– Omega-3 kan virke antiinflammatorisk ved KOLS 

• Multivitamin- og mineraltilskudd anbefales til underernærte pasienter, ved et lavt 
energiinntak (<1500 kcal) eller ensidig kost 

• Bruk av andre kosttilskudd er ikke veldokumentert. Kan ikke etterlikne effekten av 
vitaminer, mineraler og antioksidanter fra naturlig mat i piller. 
– Tilskudd selvfølgelig ved påvist mangel (f.eks. vit D, B12 , jern) 

• KOLS pasienter har oftere mangler på vit C, D og E, men det mangler 
dokumentasjon på om tilskudd kan påvirke forverring av KOLS 

• Økt behov for vit C ved røyking 
– Frukt, bær, poteter, grønnsaker 

– Tilskudd? 

 

 

 

 

 

 



Takk for meg! 
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