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Kostråd i samband med operation 
Näring läker och ger kraft 
Att genomgå en operation innebär att kroppen utsätts för fysisk påfrestning. 
Därför behöver du extra näring och energi, det vill säga mat och dryck, för att 
orka. 

För att du ska må så bra som möjligt i samband med din operation, är det 
viktigt att du veckorna före och efter operationen äter tillräckligt. Detta för att 
undvika att gå ner i vikt. Har du stabil vikt och äter som vanligt bör du följa 
Allmänna kostråd ovan. 

En bra måltidsfördelning ökar chansen att du får i dig den näring du behöver. 
Fördela maten jämnt över dagen: frukost, lunch och middag, samt två till tre 
mellanmål.   

Protein, kroppens byggstenar 
Bra proteinkällor är kött, fisk, fågel, ägg och mejeriprodukter. Även bönor, 
linser, nötter och frön, liksom sojaprodukter som tofu innehåller mycket protein. 
Kroppens celler använder proteinerna till att reparera och bygga nytt. 

Förslag på proteinrika pålägg på en smörgås  
• Keso     
• Makrill i tomatsås 
• Ägg      
• Kikärtsröra (hummus) 
• Rostbiff/skinka/kalkon  
• Tonfisk i vatten/olja 
• Ost      
• Jordnötssmör eller annat nötsmör 
• Leverpastej   
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Förslag på proteinrika mellanmål  
• Fruktsallad med vaniljkesella 
• Keso med bär 
• Äggröra 
• Salta kex med en dessertost 
• Smoothie gjord på kvarg, mjölk, och en banan 
Mixa 1dl mjölk med 1 dl kvarg med valfri smak och en banan. 

För ökat energiintag 
Om du har nedsatt aptit och riskerar att gå ner i vikt är det bra att välja mat som 
innehåller mycket kalorier. Fett är en viktig energikälla, välj gärna fett med hög 
andel omättat fett. Livsmedel med mättat fett behöver dock inte uteslutas helt.  

Omättat fett finns i oljor, mjuka och flytande margariner, nötter, frön, mandel, 
avokado, oliver och fet fisk som till exempel lax, sill, strömming, makrill och 
sardiner. 

Mättat fett finns framför allt i fett kött, feta charkprodukter och feta mejerivaror 
som till exempel grädde, smör, ost och i kokos. 

Näringsdrycker 
Vid nedsatt aptit och/ eller viktnedgång kan näringsdrycker behövas som 
komplement både före och efter operation. Hör av dig till kontaktsjuksköterska 
eller dietist om du tror att du kan behöva näringsdrycker. 

 


