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Matvanor 

Hälsosamma matvanor ökar möjligheterna att klara av 
biverkningar av cancerbehandlingen och att förebygga ny 
cancersjukdom. Näring och energi från mat och dryck hjälper din 
kropp att vara så stark och motståndskraftig som möjligt. Det 
hjälper kroppen att orka genomgå behandlingar, förbättra 
sårläkning, återvinna krafter, bidra till snabbare återhämtning, 
förebygga förlust av muskelmassa och återuppbygga förlorad 
vävnad. 

Rekommendationer för hälsosamma matvanor under och efter 
cancerbehandling är samma som för människor i allmänhet, 
såvida det inte förkommer några ätsvårigheter eller ofrivillig 
viktförlust. Vid sjukdom och behandling är det ibland viktigare att 
äta det man klarar av än att följa rekommendationerna.  

Ofta finns det inget behov av att äta kosttillskott, till exempel 
vitaminer och mineraler i tablettform. Sträva istället efter att äta 
varierat och hälsosamt enligt livsmedelsverkets 
rekommendationer. Efter cancerbehandling kan i vissa fall 
kosttillskott behövas, exempelvis om du har genomgått en 
operation som gör att näringen inte tas upp optimalt, eller om du 
av andra anledningar har svårt att äta varierat.  

Om du har svårt att hålla vikten eller om du har blivit opererad i 
mag- och tarmkanalen, strålbehandlats mot buk- och 
bäckenregionen eller huvud- och halsregionen kan du behöva 
anpassade kostråd av dietist.  

  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Så bedömer du din vikt.  

 Läs mer på Livsmedelsverket.se. Sök på kostråd och 
matvanor. 

 
 



LEVNADSVANOR  

Kostråd – allmän kost 

Mat och dryck behövs för att kroppen ska bli så stark och 
motståndskraftig som möjligt. Näring hjälper även kroppen att 
förebygga infektioner och trycksår, liksom att återuppbygga 
förlorad vävnad. Dessutom förbättras sårläkningen, du återfår 
dina krafter snabbare och tillfrisknandet tar kortare tid. 

Ibland är aptiten nedsatt och då är det viktigt att du äter ändå. 
Äter du mindre portioner behöver du äta oftare. Det bästa du kan 
göra för att öka aptiten är faktiskt att äta. För att matlusten ska 
komma tillbaka behöver den nämligen stimuleras.  

Ett kvitto på att du äter tillräckligt är att vikten hålls stabil. Äter du 
för lite går du ner i vikt, väg dig därför med jämna mellanrum. Ju 
tidigare du uppmärksammar en viktnedgång desto lättare är det 
att göra något åt den. Vid viktnedgång bör du ta kontakt med din 
kontaktsjuksköterska eller dietist. 

Allmänna kostråd 

• Ät frukost, lunch, middag och två till tre mellanmål. 

• Ät så varierat som möjligt. Tugga maten väl. 

• Välj halv- eller helfabrikat om du inte kan eller orkar laga mat. 

• Undvik lätt- och lightprodukter. 

• Ät frukt och grönsaker dagligen. 

• Drick ordentligt, cirka en till två liter per dag. 

• Komplettera med en kombinerad vitamin-/mineraltablett om du 
har ätit ensidigt under en längre tid. Detta gäller tillskott som 
säljs på apotek, alltså ej hälsokostpreparat. Det är viktigt att du 
ej överskrider rekommenderad dos. 
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Vid förstoppning eller diarré 
Diarré  

Besväras du av diarré kan du prova att lägga till stoppande 
livsmedel som: 

• Mjölmat (till exempel pannkakor, vitt bröd, smörgåsrån, kex, 
skorpor, pasta) 

• Ris 

• Omogna bananer 

• Pasta 

 
Drick en till två liter vatten per dygn. Använd vätskeersättning vid 
frekventa diarréer. 

Vid rikliga och frekventa diarréer behöver kroppen extra salt. 
Salta lite extra på maten, drick buljong, avslaget mineralvatten 
eller använd vätskeersättning. 

Förstoppning 

• Besväras du av förstoppning kan det hjälpa att äta lösande 
livsmedel som: 

• Plommon 

• Päron 

• Kiwi 

• Torkad frukt 

• Messmör 

• Fruktjuicer 

• Kokta grönsaker 

Drick en till två liter vatten per dygn. 
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