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Hälsosamma levnadsvanor efter behandlingen 

Efter din behandling finns det flera saker du kan göra för att ta hand om dig själv. Det är viktigt 

att leva hälsosamt för att må bra livet ut. 

Din hälsa i framtiden kan påverkas mer eller mindre, beroende på vilken behandling du fått. 

Cytostatika, strålbehandling och operationer kan påverka kroppen på olika sätt.  

Efter behandlingen kan du oftast följa rekommendationerna som gäller för alla människor. Din 

kontaktsjuksköterska, konsultsjuksköterska eller läkare berättar om det är något särskilt du bör 

tänka på. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Skapa en hållbar vana.  

 

Två barn som utforskar mat. 

Mat 

Att vara sjuk och få behandling kan göra att du tillfälligt behöver äta annorlunda för att få i dig 

tillräckligt med energi och näring, och för att hålla en stabil vikt. Efter behandlingen minskar eller 

försvinner oftast de symtom och biverkningar som påverkat ditt ätande.  

Det är viktigt att äta allsidigt och hälsosamt för att kroppen ska må bra och minska risken för 

framtida sjukdomar. Du bör äta regelbundet över dagen och få i dig tillräckligt med proteiner, 

fetter, kolhydrater, vitaminer och mineraler. Det viktigaste är att tänka på helheten i din kost och 

inte bara enskilda livsmedel eller näringsämnen. 

Om du har fortsatt svårt att äta efter behandlingen och behöver råd om hur du ska äta, kan du 

be om remiss till en dietist.  

Generellt gäller dessa råd: 

• Ät gärna grönsaker, frukt, fisk och nötter. 

• Välj nyckelhålsmärkt bröd, pasta, mjölk, fil och yoghurt och växtbaserade fetter och oljor. 

• Ät mindre socker, salt, kött och charkprodukter. 

• Undvik läsk, godis och chips. 

 

 Läs mer på folkhalsomyndigheten.se. Sök på Mat och fysisk aktivitet. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Barnets mat 1–6 år. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Så äter du hälsosamt. 

 Läs mer på livsmedelsverket.se. Sök på Hitta ditt sätt och Matvanekollen. 
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Fysisk aktivitet  

Att bli sjuk och få behandling kan göra dig osäker på vad kroppen klarar. Det kan påverka hur 

mycket du rör på dig, även efter att behandlingen är slut. Oftast kan du träna och röra dig precis 

som andra. Men det är viktigt att du hittar ett sätt att vara fysiskt aktiv som fungerar för dig. Om 

du är osäker, prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska.  

Fysisk aktivitet är viktigt för att du ska må bra fysiskt och psykiskt, både nu och senare. Det kan 

också hjälpa dig att hålla en hälsosam vikt.  

Vissa cancerbehandlingar gör skelettet svagare. Skelettet stärks av regelbunden träning. Det är 

därför bra att till exempel springa, promenera, dansa, styrketräna och spela fotboll. Det är också 

bra med vardagsmotion, som att gå i trappor eller cykla till skolan eller jobbet.  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar:  

Barn 0–5 år 

• Regelbunden fysisk aktivitet. Alla barn 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 självständig som möjligt.  

• Minskat stillasittande. Under vaken tid bör småbarn 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. 

Barn och ungdomar 6–17 år 

• Regelbunden fysisk aktivitet. Alla barn och ungdomar 6–17 

år bör vara fysiskt aktiva varje dag. 

• Minskat stillasittande. Långa perioder av stillasittande bör 

brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet. 

• Pulshöjande fysisk aktivitet 60 minuter per dag. Barn och 

ungdomar bör i genomsnitt vara fysiskt aktiva i minst 

60 minuter per dag, med en måttlig till hög intensitet som 

ger ökad puls och andning. 

• Fysisk aktivitet med hög intensitet och aktiviteter som 

stärker muskler och skelett minst 3 dagar i veckan. Fysisk 

aktivitet med hög intensitet ger ordentligt ökad puls och 

andning. Sådana aktiviteter bör ingå minst 3 dagar i veckan, liksom aktiviteter som stärker 

muskler och skelett. Aktiviteterna kan ingå som en naturlig del i att leka, springa och hoppa, 

eller som en del i planerad motion och idrott i skolan eller på fritiden.  

 

 Läs mer på folkhalsomyndigheten.se. Sök på Mat och fysisk aktivitet. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Rörelse är livsviktigt.  

 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Rör på dig.   

 Läs mer på fyss.se. Välj Rekommendationer för fysisk aktivitet, 6 Fyss kapitel – För unga 
vuxna och barn.  

 

 

 

Två barn som sparkar boll. 
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Solen 

Vissa behandlingar gör huden känslig för solen, både direkt 

och senare. Vårdpersonalen kan berätta om det är något 

särskilt du behöver tänka på.  

Att vara i solen är bra för att vi ska kunna bilda D-vitamin, 

som är viktigt för skelettet. Att vistas utomhus i solljus bidrar 

också till ökat välbefinnande. Samtidigt kan solande öka 

risken för hudcancer.  

Rekommendationer 

• Skydda din hud med kläder, hatt och genom att vistas i 

skuggan.  

• Du kan använda solskyddsmedel som komplement till 

kläder och skugga, men inte som enda solskyddsmetod.  

• Strålningen från solen är som starkast klockan 11–15 

under vår och sommar i Sverige. Då är det viktigast att skydda huden. Om du reser till länder 

närmare ekvatorn är strålningen från solen starkare under en längre del av dagen.  

• Skydda ärr för solljus med kläder och solkräm första året efter operation.  

• Sola inte solarium.  

• Om du får hudförändringar, till exempel prickar på huden som ändrar form eller färg, bör de 

undersökas av en läkare.  

 

 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 hud typ och var du befinner dig.  

 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Sola säkert. 

 

Till ungdomar 

Alkohol  

Alkohol påverkar hela kroppen och hjärnan är extra känslig för alkohol när du är ung. Din hjärna 

skadas mer av alkohol än vuxnas, eftersom hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern. Redan 

små mängder alkohol gör att du får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och 

reaktionsförmåga. 

Genom att undvika alkohol minskar du risken att drabbas av vissa sorters cancer, hjärt-

kärlsjukdomar, diabetes och leversjukdomar. Riskerna med att dricka alkohol blir större ju oftare 

du dricker och ju mer du dricker varje gång.  

Andra fördelar med att inte dricka alkohol är att du sover och minns bättre. Du minskar också 

risken för att råka ut för en olycka.  

Alkohol innehåller dessutom mycket energi (kalorier). Att dricka mycket alkohol kan därför bidra 

till övervikt, som ökar risken för många sjukdomar.  

Om du väljer att dricka alkohol kan du minska mängden genom att inte dricka så ofta och inte så 

mycket varje gång. Du kan också välja alkoholfria alternativ eller drycker med lägre alkoholhalt.   

Skydda huden med kläder och hatt och 

vistas i skuggan. 
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 Läs mer på 1177.se. Sök på Så kan du ändra dina alkoholvanor.  

 Ladda ner Systembolagets app Måttfull.  

 Läs mer på alkohollinjen.se.  

 Läs mer på alkoholprofilen.se.  

 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Undvik alkohol.  

 

Rökning  

Det är aldrig bra att röka och använda nikotin, särskilt för dig som redan haft 

cancer. Rökning är extremt beroendeframkallande, så det bästa är att aldrig 

börja. Dessutom ger rökning dålig andedräkt, gula tänder och är dyrt. Att röka 

ökar risken att drabbas av många sorters cancer, till exempel i lungorna, 

tjock- och ändtarmen, urinblåsan, halsen och livmoderhalsen. Dessutom ökar 

det risken för många andra sjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdom. Att inte 

röka är också bra för din ekonomi, för miljön och för att inte utsätta andra för 

passiv rökning.  

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

 

 Läs mer på slutarokalinjen.se.  

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

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

 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Var rökfri. 

 

Droger och narkotika 

Att använda droger eller narkotika kan vara farligt för din hälsa, och det är vanligt att få problem 

i livet om du använder droger. Ingen tror att hen ska få problem med att ta droger i början, men 

efter ett tag brukar det bli svårare att ha kontroll. Drogerna blir allt viktigare för dig, och påverkar 

livet mer och mer. För dig som för alla andra är det bäst att inte ta droger. Du kan få hjälp att 

sluta. 

 

 Läs mer på droghjalpen.se. 

 Läs mer på umo.se. Välj tobak, alkohol och droger. 

 Läs mer på drugsmart.se. 

 Läs mer på nasverige.org. 

 

Regelbundna tandläkarbesök 

Cancerbehandling kan leda till problem med tänderna och därför är det viktigt att sköta om 

tänderna. Borsta tänderna två gånger per dag och gå regelbundet till tandläkaren, även när du 

får börja betala för besöken. 

 

Att sluta röka är 
bra för din hälsa. 


