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Kostråd – energirik kost 
 

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. 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. 

Mat och dryck inför operation 

Har du minskat i vikt den senaste tiden, är magerlagd eller äter 
små mängder mat jämfört med hur du brukar äta, bör du följa 
Energirika kostråd.  

Energirika kostråd 

• Ät små mål ofta, sex till åtta gånger per dag. Tugga maten väl. 

• Välj mat du tycker om. Försök att äta något litet även om du 
inte känner dig hungrig. 

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

• Uteslut lätt- och lightprodukter. Välj istället livsmedel med hög 
fetthalt då de innehåller mer energi än magra livsmedel. 
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• Använd gärna grädde, olja, flytande margarin, smör, 
crèmefraiche, socker, honung och ägg för att göra maten mer 
energirik. 

• Använd rikligt med smör och pålägg på smörgåsar som 
exempelvis ost, korv eller leverpastej. 

• Ät fikabröd till kaffe eller te, till exempel bullar, wienerbröd, 
mazariner eller choklad. 

• Ät gärna dessert efter maten. 

• Prova att äta några salta kex, salta pinnar, salta jordnötter, en 
sillbit, eller kaviar för att öka aptiten. 

• Undvik stora mängder vatten. Drick hellre energirika drycker 
som mjölk, juice, saft, nyponsoppa, läsk och lättöl. Drick både 
till och mellan måltiderna, cirka en till två liter per dag. 

• Komplettera eventuellt med en till två näringsdrycker dagligen 
(för mer information, se nedan under rubriken Näringsdrycker). 

• För att öka aptiten kan du duka vackert samt vädra ut innan du 
äter. 

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

Näringsdrycker 

Vid nedsatt aptit och/eller viktnedgång kan näringsdrycker 
behövas som komplement både före och efter operation. 
Kontakta din kontaktsjuksköterska eller dietist om du behöver 
näringsdrycker. 
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Vid förstoppning eller diarré 

 

 

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

• Plommon 

• Päron 

• Kiwi 

• Torkad frukt 

• Messmör 

• Fruktjuicer 

• Kokta grönsaker 

Drick en till två liter vatten per dygn. 

 

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

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

• Ris 

• Omogna bananer 

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. 
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