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Rekommendation 5: Val av beredningsform

•  En polymerisk, isoosmolär sondnäring med högt proteininnehåll (≥ 20 % prote-
in) ska användas i den tidiga akutfasen av en kritisk sjukdom. 

•  Efterhand som patientens tillstånd förbättras och behovet av vasopressor mins-
kar bör fibersondnäring övervägas. Vid betydande gastrointestinal dysfunktion 
kan en fiberfri sondnäring eventuellt tolereras bättre.

•  Djurförsök och ett litet antal test på människa tyder på att nutrition som innehåller 
fiskolja kan vara positiva för immunmodulering och bidra till att bekämpa 
virusinfektioner. 

•  Om PN är nödvändig under den första veckan på IVA i den akuta inflammatoriska 
 fasen av COVID-19, bör vissa begränsningar vidtas såsom att undvika sojabönsli-
pider eller använda andra blandade lipidemulsioner.

•  Övervaka serumtriglycerider hos de patienter som får propofol och/eller intra-
venösa lipidemulsioner tidigt i förloppet (kanske inom 24 timmar) efter insättning 
av lipidinnehållande produkter.

Rekommendation 6: Monitorera nutritionstoleransen

•  Kontroll av residualvolym i ventrikeln är ingen tillförlitlig metod för detektion av 
fördröjd ventrikeltömning och risk för aspiration, har visat sig avskräcka från att 
sätta in EN och ska inte användas för att övervaka nutritionstoleransen. 

•  Patienterna ska undersökas dagligen med kontroll av avföring och gasavgång.

•  Precis som för alla patienter på IVA ska procentandelen kalorier och protein som 
ges registreras vid både EN och PN.

Rekommendation 7:  Nutrition för patienter i magläge

•  De flesta patienter kan tolerera EN som ges i magsäcken även om de ligger 
på mage, men det finns tillfällen när placering av sonden post pylorus kan vara 
indicerat. 

•  Eftersom sonder som placeras post pylorus kan öka exponeringen för virus, ska 
användning av sådana sonder begränsas för COVID-19-patienter. 

•  Om EN startas när patienten ligger på mage rekommenderar vi att sängens 
huvudände höjs till minst 10 till 15 grader för att minska risken för aspiration av 
maginnehåll, ansiktsödem och intraabdominell hypertension.

Rekommendation 8: Nutritionsterapi under ECMO 

•  Det saknas data om nutritionsstöd under ECMO för COVID-19-patienter. 

•  Ett av de största hindren för EN under ECMO är uppfattningen att ECMO-patienter 
är i riskzonen för fördröjd ventrikeltömning och tarmischemi. 

•  Vi rekommenderar därför att man startar tidigt med en låg dos EN till patienter 
på ECMO, med noggrann övervakning av ev. intolerans mot sondmatning och 
med långsam ökning mot målvärdena under den första veckan med kritisk 
sjukdom. 

•  När det gäller patienter som får PN fanns det farhågor eftersom de första  
ECMO-filtren inte hindrade lipider från att komma in i oxygenatorn. I nyare  
ECMO-kretsar finns dock inte detta problem med lipidinfiltration.
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Produkter för enteral nutrition för kostbehandling av pa-
tienter med eller med risk för sjukdomsspecifik undernäring

Klinisk nutrition från Fresenius Kabi 
avsedd för svårt sjuka patienter

Fresubin® 2 kcal Crème
•  Kosttillägg med högt proteininnehåll på 12,5 g/bägare

•  Alternativ till näringsdrycker t.ex. för patienter med 
dysfagi, äts med sked, finns i flera smaker

Fresubin® 2 kcal DRINK
• Kosttillägg med högt proteininnehåll (20 g / flaska)

•  Stort urval av välsmakande produkter för bättre 
compliance 

Fresubin® Thickened Stage I + II

•  Drickfärdigt tillägg med tjockare konsistens, finns i 
två steg för säkrare nedsväljning. Högt proteininne-
håll på 20 g per flaska

Kosttillägg från Fresenius Kabi är avsedda för särskilda medicinska ändamål 
och måste användas under medicinsk övervakning.

Fresubin® Clear Thickener

•   genomskinligt förtjockningsmedel som löser sig 
lätt och håller konsistensen

Fresubin® Intensive

•  Sondnäring med högt proteininnehåll avsett för svårt 
sjuka patienter

•  100 % hydrolyserat vassleprotein (50 g/500 ml)  
och medelhögt energiinnehåll (610 kcal/500 ml) 
för att förhindra för hög näringstillförsel

Survimed® OPD HN

•  1,33 kcal/ml, peptidbaserad sondnäring 
med högt proteininnehåll och högt inne-
håll av MCT, framtagen för att lätt absor-
beras i låga volymer

Fresubin® HP Energy/Energy Fibre

•  1,5 kcal/ml, högt proteininnehåll, högt innehåll  
av medellånga triglycerider för ökat energi-  
och proteinbehov och/eller vätskerestriktion 
eller fettmalabsorption

SmofKabiven®  extra Nitrogen

SmofKabiven extra Nitrogen® Rx, F, ATC-kod: B05BA10 (utdrag ur produktre-
sumé per 2017-07-07):

Näringslösning med glukos, aminosyralösning med elektrolyter och fettemulsion. 
För intravenös nutrition i central ven.

Indikationer: För parenteral nutrition i central ven till vuxna och barn 2 år eller 
äldre när oral eller enteral nutrition är omöjlig, otilllräcklig eller kontraindicerad. 
Kontraindikationer: Överkänslighet mot fisk-, ägg-, soja- eller jordnötsprotein eller 
mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i förteckning-
en över hjälpämnen. Svår hyperlipidemi. Svår leversvikt. Svåra koagulationsrubb-
ningar. Medfödd rubbning av aminosyrametabolismen. Svår njursvikt utan tillgång 
till hemofiltration eller dialys. Akut chock. Okontrollerad hyperglykemi. Patologiskt 
förhöjda serumnivåer av någon av de ingående elektrolyterna. Allmänna kontrain-
dikationer mot infusionsterapi: akut lungödem, övervätskning och okompenserad 
hjärtinsufficiens. Hemofagocyterande syndrom. Instabila tillstånd (t.ex. svåra postt-
raumatiska tillstånd, okompenserad diabetes mellitus, akut hjärtinfarkt, stroke, em-
bolism, metabolisk acidos, allvarlig sepsis, hypoton dehydrering och hyperosmolär 
koma). Spädbarn och barn under 2 år. För fullständig information om indikationer, 
kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och dosering, se Fass.se.

Optimerad protein- 
energi-kvot  
(1,5 g AA: 20 kcal)

Måttliga mängder glukos 
och lipider

Innehåller SMOFlipid - En 
välbalanserad blandning 
av fyra oljor och  
omega-3-fettsyror från 
renad, naturlig fiskolja

Finns i olika påsstorlekar

Fresubin® 2 kcal HP / 2 kcal HP Fibre

•  2 kcal/ml, högt proteininnehåll, högt innehåll av 
MCT för ökat energi- och proteinbehov och/eller 
vätskerestriktion eller fettmalabsorption
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•  Tillförsel av energi: Hypokalorisk nutrition (ej överskridande 70 % av EN) ska 
administreras under den tidiga fasen av akut sjukdom med stegvis ökning upp 
till 80-100 % efter dag 3. Om prediktiva ekvationer används ska hypokalo-
risk nutrition (mindre än 70 % av det beräknade behovet) användas hellre än 
isokalorisk nutrition under den första veckan på IVA.

•  Proteinbehov: Under kritiska sjukdomstillstånd kan 1,3 g/kg proteinekvivalen-
ter per dag sättas in successivt. 

Uttalande 9: Medicinsk nutrition för intuberade IVA-patienter II

För de IVA-patienter som inte kan tolerera en full dos enteral nutrition (EN) 
under första veckan på IVA ska insättning av parenteral nutrition (PN) över-
vägas från fall till fall. PN ska inte inledas förrän alla möjligheter att förbättra 
EN-toleransen har uttömts.

Ökning till full nutrition ska ske med försiktighet till patienter som behöver meka-
nisk ventilation och stabilisering.
•  EN ska skjutas upp: 
   •  vid okontrollerad chock och ej uppfyllda mål för hemodynamik och vävnads-

perfusion.
   -  vid okontrollerad livshotande hypoxemi, hyperkapni eller acidos.
•  EN i låg dos kan inledas:
   -  så snart chocktillståndet är under kontroll med vätska och vasopressorer 

ELLER inotropa läkemedel, under noggrann kontroll av tecken på tarmischemi.
   -  hos patienter med stabil hypoxemi och kompenserad eller permissiv hyperkapni 

och acidos.

Kommentar:

•  När patienten är stabiliserad, och även i magläge, kan enteral nutrition inledas 
med ett mål på 30 % av den uppmätta energiförbrukningen som sedan ökas 
gradvis.

•  Vid akuta tillstånd rekommenderas 20 kcal/kg/dag och en ökning av 
energitillförseln till 50-70 % av det beräknade enrgibehovet dag 2 för att 
uppnå 80-100 % dag 4.

•  Proteinmål: 1,3 g/kg/dag bör vara uppnått dag 3-5.

•  Användning av enterala omega-3-fettsyror skulle kunna förbättra syresätt-
ningen, dock saknas säkra belägg för detta. 

Efter mekanisk ventilation och vid dysfagi

Uttalande 10: Nutrition för IVA-patienter med dysfagi

För IVA-patienter med dysfagi kan konsistensanpassad kost övervägas efter 
extubering. Om sväljning visar sig vara riskfylld ska EN ges. Vid mycket hög 
risk för aspiration kan EN ges post polyrus, eller om detta inte är möjligt, 
tillfällig PN under sväljningsträning utan nasoenteral sond.

Kommentar:

•  Sväljproblem efter extubering kan sitta i upp till 21 dagar främst hos äldre 
patienter och efter längre tids intubering, vilket gör denna komplikation särskilt 
betydelsefull för COVID-19-patienter. 

•  Tillägg av PN har inte studerats i större omfattning i denna population men kan 
övervägas om energi- och proteinmålen inte uppnås.

ASPEN/SCCM-rekommendationer om 
nutritionsterapi till patienter med COVID-19 
som vårdas på IVA2

8 Rekommendationer – fokus på enteral och parenteral nutrition

Rekommendation 1: Nutritionsbedömning

•  Vi rekommenderar att alla vårdgivare, även dietister, sjuksköterskor och annan 
hälso-/sjukvårdspersonal som medverkar i nutritionsbedömningen, följer reglerna 
för PPE* som fastställts av CDC** för alla patienter med COVID-19 samt följer 
rekommendationerna för sin respektive institution.

•  Det är viktigare än någonsin att dietisten dokumenterar resultaten av analysen, 
var och hur informationen inhämtats, och samarbetar och samordnar med sjuk-
vårdsteamen för att utarbeta en säker nutrionsvårdplan.

* PPE = personlig skyddsutrustning; ** CDC = centrum för sjukdomskontroll

Rekommendation 2: Tidpunkt för nutritionsbehandling
•  Insättning av tidig enteral nutrition (EN) inom 24-36 timmar efter inskrivning 

på IVA eller inom 12 timmar efter intubering och inledning av mekanisk ventilation 
bör vara målet. 

•  För patienter som inte kan upprätthålla viljemässigt oralt intag rekommenderas 
tidig EN

 Tidig PN ska sättas in så snart som möjligt till högriskpatienter för vilka tidig 
gastrisk EN inte är möjligt

Tidig PN kan minska problemen med tarmischemi och droppsmitta till sjukvårds-
personal genom att procedurerna vid den initiala placeringen och skötseln av utrust-
ning för enteral nutrition undviks.

Rekommendation 3: Administreringsväg, sondplacering och metod för 
nutritionsterapi

•  EN är att föredra framför parenteral nutrition (PN). Infusion i magsäcken via 10-12 
Fr nasogastrisk sond kräver minimala expertkunskaper och underlättar en tidigare 
start av näringstillförseln. Om sondmatning inte lyckas på grund av intolerans 
rekommenderas som nästa steg användning av prokinetika för att öka motiliteten. 
EN post pylorus rekommenderas först om dessa försök har misslyckats.

•  Kontinuerlig EN rekommenderas starkt framför bolusmatning

 Tidig EN kan vara olämpligt hos COVID-19-patienter med gastrointestinala problem.

•  Om det finns risk för refeeding-syndrom rekommenderas att man börjar med 
cirka 25 % av kalorimålet, både hos patienter som får EN och PN, kombinerat med 
täta kontroller av fosfat, magnesium och kalium i serum i takt med att kaloriantalet 
långsamt ökas. De första 72 timmarna med näringstillförsel är de mest riskfyllda.

Rekommendation 4:  Nutritionsdos, ökning mot målet, samt 
anpassningar

•  Nutritionsbehandling bör sättas in med en låg dos EN, dvs. hypokalorisk eller trofisk, 
och därefter långsamt ökas till full dos EN under den första veckan med kritisk sjuk-
dom för att nå energimålet på 15-20 kcal/kg faktisk kroppsvikt/dag (vilket bör vara 
70-80 % av energibehovet) och proteinmålet på 1,2-2,0 g/kg faktisk kroppsvikt/dag. 

•  Om PN krävs bör glukosinnehåll och volym begränsas under den tidiga fasen vid kritisk 
sjukdom, och sedan långsamt ökas till samma energimål som de ovan beskrivna. 

•   Energimålen fastställs visserligen bäst med indirekt kalometri, men principen för 
”vårdkluster” är särskilt viktig och vi rekommenderar i stället viktbaserade ekvationer 
för beräkning av energibehovet som en praktisk metod för COVID-19-patienter. 
Vid beräkning av näringsbehovet ska även beaktas användning av propofol vad gäller 
kaloribehov från lipider och totalt kaloribehov.

ESPEN expertuttalanden och praktiska 
riktlinjer för nutritionsbehandling av 
patienter med SARS-CoV-2-infektion1

2 Optimera nutritionsstatus

Undernärda patienter ska få 
kostrådgivning av erfaren dietist. 

7 Medicinsk nutrition för ej  
intuberade IVA-patienter

Om energimålet inte nås med 
vanlig kost peroralt ska först 
kosttillägg övervägas och därefter 
enteral nutrition. Om möjligheten 
till EN är begränsad rekommen-
deras ordination av perifer PN för 
de patienter som inte uppnår sina 
energi- och proteinmål genom oral 
eller enteral nutrition. 

3 Tillägg av vitaminer och 
mineraler

Undernärda patienter ska få tillägg 
av vitamin A, vitamin D och andra 
mikronutrienter.

4 Regelbunden fysisk aktivitet

Patienter i karantän ska fortsätta 
med regelbunden fysisk aktivitet 
under försiktighetsåtgärder.

5 Kosttillägg

Kosttillägg ska alltid ges när så är 
möjligt för att uppfylla patientens 
behov, i de fall kostrådgivning och 
berikade livsmedel inte är tillräck-
ligt för att öka intaget via kosten 
och nå patientens nutritionsmål.

6 Enteral nutrition (EN)

EN ska ges till patienter 
vars näringsbehov inte kan 
tillfredsställas via kosten. 
Parenteral  nutrition (PN)  
ska övervägas om EN inte är 
indicerad eller är otillräcklig. 

8 Medicinsk nutrition för  
intuberade IVA-patienter I 

EN ska inledas genom nasogastrisk 
sond. Näringstillförsel post pylorus 
ges till patienter med gastrisk 
intolerans efter behandling med 
prokinetika, eller till patienter med 
hög risk för aspiration. 

9 Medicinsk nutrition för  
intuberade IVA-patienter II 

För IVA-patienter som inte kan 
tolerera en full dos EN under första 
veckan på IVA ska insättning av pa-
renteral nutrition (PN) övervägas 
från fall till fall.

10Nutrition för IVA-patienter  
med dysfagi 

Konsistensanpassad kost kan 
övervägas efter extubering. Om 
sväljning visar sig vara riskfylld  
ska EN ges.

1 Bedöm ev. undernäring

Patienter med risk för försämrat utfall och högre mortalitet efter 
SARS-CoV-2-infektion, dvs. äldre och multisjuka patienter, ska utvärderas 
enligt MUST-kriterierna. Patienter inlagda på sjukhus ska utvärderas enligt 
NRS-2002-kriterierna.

Figur 1: Nutritionsbehandling för individer med risk för allvarlig COVID-19, som har COVID-19 
samt för COVID-19-patienter på IVA som behöver ventilation

Patient med risk eller infekterad 
med SARS-CoV-2

IVA-patient infekterad med 
SARS-CoV-2

Uttalande 1: Bedöm ev. undernäring

Patienter med risk för allvarliga följder och högre mortalitet efter SARS-CoV-
2-infektion, dvs. vuxna, äldre vuxna och multisjuka patienter, ska utvärderas 
avseende undernäring genom screening och bedömning. Den första utvärdering-
en ska ske enligt MUST-kriterierna, eller NRS-2002-kriterierna om det gäller 
sjukhusinlagda patienter.

Kommentar:

•  Konstaterande av risk och eventuell undernäring ska ske tidigt i den allmänna 
bedömningen av alla patienter, särskilt dem med högre risk såsom äldre patienter 
och/eller patienter med kroniska eller akuta sjukdomar.

•  Den vidare bedömningen av positiva patienter sker med olika hjälpmedel som är 
accepterade i klinisk praxis, såsom kriterierna enligt SGA*, MNA**, Nutric Score (för 
IVA) och GLIM˚ (globalt erkända av kliniska nutritionsorganisationer världen över). 
Samtliga dessa verktyg kan användas för patienter med risk för allvarlig SARS-
CoV-2-infektion eller patienter inlagda på sjukhus med COVID-19-infektion. 

* SGA= Subjective Global Assessment; ** MNA= Mini-Nutrition Assessment; ˚ GLIM= 
Global Leadership Initiative on Malnutrition

Före intubering

Uttalande 7: Medicinsk nutrition för ej intuberade IVA-patienter

Till COVID-19-patienter på IVA som inte är intuberade och som inte når sitt 
energimål med oral näring ska först kosttillägg övervägas och därefter enteral 
nutritionsbehandling. Om möjligheten till enteral nutrition är begränsad rekom-
menderas ordination av perifer parenteral nutrition för de patienter som inte 
uppnår sina energi- och proteinmål genom oral eller enteral nutrition.

Kommentar:

•  Reeves et al rapporterade att energi- och proteinintaget hos ARDS-patienter som fick 
icke-invasiv ventilation var otillräckligt.

•  Rekommendationen att inleda med enteral nutrition kan vara svår att följa på grund 
av att placering av nasogastrisk sond för näringstillförsel kan leda till  
1) luftläckage som kan försämra effekten av NIV; 
2) utvidgning av magsäcken som kan påverka diafragmafunktionen och effektivite-
ten av ventilationen.  

•  Otillräcklig tillförsel via EN kan leda till ett svälttillstånd hos patienten särskilt under 
de första 48 timmarna på IVA, och högre risk för undernäring och relaterade 
komplikationer. 

• Perifer PN kan därför övervägas vid dessa förutsättningar.

Under ventilering

Uttalande 8: Medicinsk nutrition för intuberade IVA-patienter I

Hos intuberade och ventilerade COVID-19-patienter på IVA ska enteral nutrition (EN) 
startas via nasogastrisk sond. Näringstillförsel post pylorus ska ges till patienter med 
gastrisk intolerans efter behandling med prokinetika, eller till patienter med hög risk 
för aspiration. Magläge i sig utgör ingen begränsning eller kontraindikation för EN.

Kommentar:

•  Energibehov: Patientens energiomsättning ska fastställas för att bestämma ener-
gibehovet med hjälp av indirekt kalometri (IK) när detta finns tillgängligt. Om IC 
inte är tillgängligt ger en mätning av VO2 (syreupptag) med PA-kateter eller VCO2 
(koldioxidproduktion) erhållen från ventilatorn en bättre bedömning av energi- 
omsättningen än prediktiva ekvationer. 

IVA-patient infekterad med SARS-CoV-2


