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Hälsosamma levnadsvanor under behandlingen 

Att leva hälsosamt inför och under behandlingen minskar risken för biverkningar och 

komplikationer. Om du kan bör du följa de rekommendationer som gäller för alla människor. 

Men ofta behöver du anpassa dig efter sjukdomen och biverkningarna. Vad som fungerar för dig 

kan också ändras under behandlingens gång.  

Mat 

Det finns många myter om mat och cancer. Men det finns inga bevis 

för att någon särskild diet kan bota cancer eller hindra tumören att 

växa. 

Ändå är det viktigt att äta hälsosamt inför och under behandlingen. 

Det gör att du får i dig den energi och näring du behöver för att orka 

med behandlingen. Kroppen behöver näring för att kunna bygga och 

ha kvar sina muskler. Energi och näring är också viktigt för att läka 

sår och återhämta sig efter behandlingen.  

Hur mycket du vill och kan äta kan variera mycket under 

behandlingen. Vissa mediciner ger biverkningar som kan göra det 

svårare att äta, eller göra att du känner dig hungrig hela tiden. 

Känner du dig hungrig hela tiden är det viktigt att du håller dig till fem 

fasta måltider per dag. Det är helt okej att ha perioder när du bara äter en viss typ av mat. Men 

försök att äta mer varierat när du mår bättre, eftersom det är viktigt att du får i dig näring som 

protein, fett, vitaminer och mineraler.  

Ät gärna tillsammans med dina närstående eller vänner. Om du inte är hungrig kan du ändå 

sitta med vid matbordet. Du behöver inte äta en hel måltid, kanske är det lättare med någon 

plockmat. Prova dig fram och se vad som fungerar för dig. Det viktigaste är att du äter när du är 

hungrig och för att det är gott, och att du slutar äta när du är mätt. 

Om du har svårt att äta, mår illa, får problem med magen och om du minskar i vikt under din 

behandling kan du få hjälp av en dietist som kan hjälpa dig att anpassa dina matvanor 

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på Mat vid behandling av barncancer. 

 Läs mer på llivsmedelsverket.se. Sök på Barn och ungdomar. 

 

Fysisk aktivitet för barn 0–5 år  

Du som är 0–5 år bör ha möjlighet att röra på sig på olika sätt flera gånger om dagen. För 

spädbarn kan det handla om lek och rörelse på golvet på rygg och mage. För barn 1–5 år kan 

det handla om lek, utevistelse och utforskande av olika miljöer samt att vara så självständiga 

som möjligt.  

Under vaken tid bör du inte begränsas i sin rörelse, förutom när det är nödvändigt. Långa 

perioder av stillasittande i till exempel barnvagn eller barnstol bör brytas av och ersättas med 

någon form av rörelse. 

Ett barn med sond som 
äter mat från tallrik. 



4. REHABILITERING OCH EGENVÅRD 
Rehabilitering 

 
 

Senast uppdaterad 2022-09-09   

Fysisk aktivitet för barn och ungdomar 6–17 år  

Att bli sjuk och få behandling kan göra dig osäker på vad 

kroppen klarar. Det kan påverka hur mycket du rör dig. 

Men att vara fysiskt aktiv under din behandling är bra på 

många sätt. Det ökar syreupptagningen i blodet och 

sänker blodtrycket, vilket är bra för din återhämtning. 

Motion och styrketräning förbättrar din kondition, styrka 

och koncentrationsförmåga. Det minskar också oro, 

nedstämdhet och trötthet, och kan ge minskad smärta 

och bättre sömn, livskvalitet och vardagsfunktion. Motion 

minskar även risken för benskörhet, som är en vanlig 

biverkning av vissa behandlingar.  

Under behandlingen är det därför viktigt att du är så aktiv du klarar av. Hitta någon aktivitet som 

du tycker är rolig att göra. Tänk på all typ av rörelse är bra för dig. På sjukhuset finns det 

fysioterapeuter som kan hjälpa dig att anpassa träningen. Vårdpersonalen kan också hjälpa dig 

med träning och rörelse.  

Sätt gärna upp mål för dagen som du sedan kan markera som klarade. Målen kan du sätta upp 

tillsammans med dina närstående eller någon personal på sjukhuset. Målen kan sedan fungera 

som motivation för att röra dig. Fysisk aktivitet minskar trötthet under din behandling. 

Solen 

Strålbehandling och vissa mediciner som du tar för din cancer gör huden känslig för solen, både 

direkt och senare.  

Rekommendationer  

• Skydda huden mot solen under behandling. 

• Skydda huden med kläder och hatt, och vistas i skuggan.  

• Du kan använda solskyddsmedel som komplement, men inte 

som enda solskydd.  

• Undvik solen när den är som starkast. Det är klockan 11–15 

under vår och sommar i Sverige, och längre tid under dagen 

ju närmare ekvatorn du är.  

• Skydda ärr för solljus med kläder och solkräm första året 

efter operation.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Så skyddar du dig mot solen. 

 Läs mer på stralsakerhetsmyndigheten.se. Sök på Min soltid, ett verktyg för hur du kan vistas 

i solen baserat på din hudtyp och var du befinner dig. 

Till ungdomar 

Alkohol 

Alkohol är ett ämne som finns i olika drycker. Många dricker alkohol för att de tycker att det är 

gott eller trevligt. Men alkohol kan också skada kroppen, och du kan få problem om du dricker 

mycket eller ofta.  

Rekommendationen är att barn och unga ska avstå alkohol tills de är myndiga. Alkohol påverkar 

hela kroppen och din hjärna är extra känslig för alkohol när du är ung och den skadas därför 

Två barn som leker i romerska ringar. 

Skydda huden med kläder 
och hatt. 
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mer av alkohol än vuxnas då hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern. Redan små mängder 

alkohol gör att du får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. 

När du dricker kommer alkoholen först till magen, sedan till tarmarna och sedan till blodet. Med 

blodet når alkoholen alla andra delar av kroppen, som påverkas både direkt och senare.  

Att dricka alkohol under cytostatikabehandling kan öka belastningen på levern och risken för 

infektioner. Alkoholen påverkar också cytostatikans effekter. Genom att inte dricka alkohol 

under behandlingen ger du din kropp de bästa förutsättningarna för att orka med din sjukdom 

och behandling. 

 Läs mer på umo.se. Sök på Tobak, alkohol och droger. 

Rökning och nikotin  

I röken från cigaretter finns många giftiga ämnen bland annat nikotin. Av 

nikotinet kan du lätt bli beroende. Beroende betyder att kroppen vänjer 

sig att få något och vill ha det igen. Då känns det jobbigt att inte få röka. 

Det säkraste rådet är därför att undvika nikotin. Även snus innehåller 

nikotin. 

Genom att avstå från rökning och nikotin under behandlingen ger du din 

kropp de bästa förutsättningarna för att orka med din sjukdom och 

behandling, samt minskar risken för flera olika biverkningar. Nikotin 

minskar också effekten av vissa cytostatika.  

Alla kan sluta röka. För vissa är det lätt, för andra är det svårare. Om du 

behöver hjälp med att sluta röka, kontakta din vårdcentral eller Sluta röka-linjen. 

 Läs mer på umo.se. Sök på Att sluta röka och Att sluta snusa.  

 Läs mer på slutarokalinjen.se. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Hjälp att sluta röka och Hjälp att sluta snusa. 

 

Droger och narkotika 

Genom att inte ta droger eller narkotika hjälper du kroppen att hantera sjukdomen och 

behandlingen. Att använda droger eller narkotika under behandlingen kan påverka din hälsa 

och behandlingens effekt, och ge värre biverkningar.  

Det finns läkemedel som räknas som narkotika. Dessa ska du bara ta om du har fått dem 

utskrivna av en läkare. Annars är det olagligt och kan vara skadligt.  

Berätta för din läkare om du använder droger eller narkotika innan din behandling startar. Det är 

säkrast för dig och du kan få hjälp att sluta. Läkaren har tystnadsplikt. 

 Läs mer på droghjalpen.se. 

 Läs mer på umo.se. 

 Läs mer på drugsmart.se. 

 Läs mer på nasverige.org. 

 

 

 

Avstå att röka under 
behandlingen. 


