
ESPEN & ASPEN/SCCM  
rekommenderad nutritionsterapi för COVID-19-patienter som vårdas inom intensivvården 

Bedöm ev. undernäring: Alla COVID-19-patienter på IVA, särskilt äldre och multisjuka patienter,  
ska anses löpa risk för undernäring1

Screening & bedömning – kriterier enl. MUST eller NRS-2002 (för sjukhusinlagda patienter)1

Rekommendationer för 
oral näringstillförsel

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 nutrition (EN) via sond. Om möjligheten till enteral nutrition är begränsad 
rekommenderas ordination av perifer parenteral nutrition (PN) för de patienter som inte uppnår sina energi- och 
proteinmål genom oral eller enteral nutrition.1

Till IVA-patienter med dysfagi kan konsistensanpassad kost övervägas t.ex. efter extubering. Om 
sväljningen är riskfylld ska sondnäring 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.1

Produkter för enteral nutrition för kostbehandling av patienter 
med eller med risk för sjukdomsspecifik undernäring

SmofKabiven extra Nitrogen® Rx, F, ATC-kod: B05BA10 (utdrag ur produktresumé 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 förteckningen över hjälpämnen. Svår hyperlipidemi. Svår leversvikt. Svåra koagulationsrubbningar. Med-
född rubbning av aminosyrametabolismen. Svår njursvikt utan tillgång till hemofiltration eller dialys. Akut chock. Okontrollerad hypergly-
kemi. Patologiskt förhöjda serumnivåer av någon av de ingående elektrolyterna. Allmänna kontraindikationer mot infusionsterapi: akut 
lungödem, övervätskning och okompenserad hjärtinsufficiens. Hemofagocyterande syndrom. Instabila tillstånd (t.ex. svåra posttraumatiska 
tillstånd, okompenserad diabetes mellitus, akut hjärtinfarkt, stroke, embolism, metabolisk acidos, allvarlig sepsis, hypoton dehydrering och 
hyperosmolär koma). Spädbarn och barn under 2 år. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försik-
tighet, biverkningar och dosering, se Fass.se. Se även fresenius-kabi.se

När och hur ska man 
börja med enteral 
nutrition (EN)?

Tidpunkt: Tidig EN inom 24-36  
timmar efter inskrivning på IVA.2

Tillförselväg: Nasogastrisk sond 
Överväg prokinetika och placering av näringssond 
post polyrus på sal (patientnära) för patienter med 
gastrointestinal intolerans.1-2

Absoluta kontraindikationer för EN3: 
•  Okontrollerad chock och ej uppfyllda mål 
för hemodynamik och vävnadsperfusion.

•  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. 

Metod: Kontinuerlig nutrition med pump
Om pump saknas kan gravitationsmatning (intermittent eller kontinuerlig) 
övervägas.2

Sondnäring med högt 
proteininnehåll i den akuta fasen.2
• Överväg peptidsondnäring vid malabsorption.5 
 • Överväg fiberfri sondnäring vid gastrointestinal intolerans.2

Särskilda förhållanden: 
Magläge: EN kan ges säkert 
Höj sängens huvudände (10-25°) om 
möjligt.1-2

ECMO: Börja med låg dos EN
Sikta på att nå nutritionsmålen successivt 
under första veckan.1

Tolerans för enteral nutrition:
ASPEN: Residualvolym i ventrikeln (GRV) ska inte användas som mätvärde för toleransen för enteral nutrition.  Patienterna ska undersökas dagligen med kontroll av avföring och gasavgång.2

ESPEN: Vi föreslår att enteral nutrition skjuts upp om GRV överstiger 500 ml/6 h3

Monitorering I takt med att antalet kalorier långsamt ökas ska elektrolytvärden som 
fosfat, magnesium och kalium i serum kontrolleras frekvent.1-5

Blodsockervärdet ska hållas på målvärdena mellan 6 och 8 mmol/l, och triglycerider i blodet ska monitoreras.1,3 En mindre andel av COVID-19-patienterna drab-
bas av en cytokinstorm som liknar sekundär hemofagocyterande histiocytos (HLH). Serumtriglycerider ingår i kriterierna för identifiering av sekundär HLH.2

Fastställ 
energibehovet

ESPEN: Energibehovet kan bedömas 
genom indirekt kalometri (IC) om 
mätsystemet kan användas säkert 
med garanterad sterilitet.  
INTE vid akuta tillstånd1

ASPEN:  
Den aktuella arbetsbör-
dan och risken för virus-
spridning kan innebära 
att IC inte är lämpligt.2

Användning av prediktiva ekvationer
ASPEN: Energimål på 15-20 kcal/kg 
faktisk kroppsvikt (ABW)/d (vilket bör 
vara 70-80 % av kaloribehovet) under 
första veckan2

ESPEN: Beräknat energibehov under  
den akuta fasen är 20 kcal/kg/dag.  
Ökning av energin till 50-70 % dag 2 för  
att nå 80-100 % dag 4 ska övervägas.1

Risk för refeeding-syn-
drom: Börja med 25 % av 
kalorimålet och öka lång-
samt till nutritionsmålen.2

När och hur ska man 
börja med parenteral 
nutrition (PN)?

Omedelbart
ASPEN: Tidig PN ska sättas in till högriskpatienterf för vilka tidig gastrisk EN inte är 
lämpligt. Gränsen för att gå över till PN till COVID-19-patienter kan behöva sänkas på 
grund av högre risk för gastrointestinal dysfunktion eller tarmischemi.2 
ESPEN: Tidig och progressiv PN kan ges  vid kontraindikationer för EN hos svårt 
undernärda patienter.3

Tillägg av PN inom 3-7dagar
ESPEN: För patienter som inte kan tolerera en full dos EN under första 
veckan på IVA ska insättning av PN övervägas från fall till fall.3

Efter 7 dagar
ASPEN: Sätt in PN till välnärda, stabila vuxna patienter som inte kan 
ges oral eller enteral näring i tillräcklig mängd.4

Kan också tillämpas för COVID-19-patienter i magläge.2 

Inom 3-5 dagar 
ASPEN: Sätt in PN till patienter som riskerar undernäring och 
sannolikt inte kan nå det önskade intaget oralt eller via EN.4

Inom 3-7 dagar
ESPEN: PN ska sättas in vid kontraindikationer för oral och 
enteral nutrition (EN). 

1. Barazzoni R. et al. ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection. Clinical Nutrition 2020, publicerad online den 31 mars: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.03.022 | 2. Martindale R. et al. Nutrition Therapy in the Patient with COVID-19 Disease Requiring ICU Care. Reviewed and Approved by the Society of Critical Care Medicine and the American Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition, publicerad online i april 2020: http://www.nutritioncare.org/COVID19Resources/ | 3. Singer P et al. Clinical Nutrition 2019;38:48-79 | 4. Worthington P et al. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 2017; 41:324–377. 5. McClave SA et al. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 2016;40:159-211 | * Propofol: Source of fatty acids: contains 1.1 kcal/ml; CRRT=Continuous Renal Replacement Therapy | 
** corresponds to 1.56 g amino acids/kg/d; 100 g parenteral amino acids equivalent to 83 g protein (Hoffer LJ. Human protein and amino acid requirements.JPEN 2016;40:460-74) 

Tillförsel av 
makronäringsämnen

           Lägg till näringsämnen från andra källor än nutrition t.ex. 
glukoslösning för spädning av läkemedel eller lipider från 
propofol/klevidipin eller citrat från CRRT.3*

!

Mikronäringsämnen: 
(dvs. spårämnen och vitaminer) ska ges 
dagligen tillsammans med EN och PN. 1,3–5++ Lipider:

ASPEN: Under den akuta inflammatoriska fasen vid COVID-19 ska blandade emulsioner övervägas. 
Beredningar med fiskolja kan vara positiva för immunmodulering och bidra till att bekämpa 
virusinfektioner.2  

ESPEN: 1,5 g lipider/kg/d 3  
• PN emulsioner med tillsats av EPA+DHA (fiskolja i dosen 0,1-0,2 g/kg/d) kan ges.3

• EN beredningar med omega-3-fettsyror kan vara fördelaktiga.1-2

Protein:
ASPEN: 1,2 -2,0 g/kg/d 2,5

ESPEN: 1,3 g/kg/d uppnått dag 3-5 1,3**

SmofKabiven® extra Nitrogen
Optimal parenteral nutrition för svårt sjuka vuxna patienter

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® 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 innehåll av MCT, framtagen för att 
lätt absorberas i låga volymer

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

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

Fresubin® Clear Thickener
•  genomskinligt förtjockningsmedel som löser sig lätt 

och håller konsistensen

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

•  Stort urval av goda smaker för bättre compliance 

Fresubin® Thickened Stage I + II
•  Drickfärdigt tillägg med tjockare konsistens, finns i två 

steg för säkrare nedsväljning. Högt proteininnehåll på 
20 g per flaska

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

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 
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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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