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Behandling och råd vid ändrad avföring   

Kostråd  

 Tugga maten noga.  

 Ät små måltider flera gånger om dagen, 5–6 gånger. Att hoppa över måltider kan förvärra lös 

avföring och ge mer gaser.  

 Fiberrik mat kan hjälpa för vissa, medan andra försämras av det. Prova dig fram.  

 När du provar ny mat, prova en sak i taget för att se vilken effekt det har på dina besvär.  

 Probiotika, till exempel yoghurt eller juicer som innehåller levande bakteriekultur, kan hjälpa 

vissa.  

 Du får gärna dricka mycket, men hellre långsamt än stora mängder på en gång. Drick helst 

mellan måltiderna och efter en måltid.  

 Koffein och alkohol kan förvärra besvären. Om det gäller dig får du överväga att avstå från 

detta.  

 Mjölkprodukter innehåller laktos som kan orsaka magbesvär och diarré hos vissa personer. 

Om du upplever sådana symtom kan du prova att använda laktosfria produkter. 

 

Mat som kan orsaka gaser Mat som kan göra avföringen lösare 

 Kål 

 Lök 

 Ärter och bönor 

 Paprika 

 Bröd med hela korn 

 Sötningsmedel som slutar på -ol, till 

exempel sorbitol 

 Tuggummi 

 Kolsyrade drycker 

 Juice  

 Livsmedel med mycket socker 

 Grönsaker: Kål, lök, spenat, bönor, ärtor, 

majs 

 Frukt: Vindruvor, aprikoser, persikor, 

plommon, katrinplommon  

 Kryddor: Chili, curry, vitlök 

 Koffein: Kaffe och choklad 

 Alkohol  

 Sockerfria produkter som innehåller 

sötningsmedel såsom sorbitol eller 

mannitol  

 Mjölkprodukter  

 Nötter 

Mat som kan göra avföringen fastare 

 Vetemjölsprodukter, till exempel vitt bröd 

och pannkaka 

 Vitt ris och pasta 

 Blåbär och bananer 

Läkemedel  

Tabletter mot diarré, till exempel Loperamid®, Dimor® eller Imodium®, kan hjälpa mot lös 

avföring och ibland mot avföringsläckage. Börja med 1–2 tabletter 30 minuter före varje måltid. 

Dosen kan ökas till upp till 8 tabletter per dag. Om du störs av trängningar på natten kan du ta 2 

tabletter innan du går och lägger dig. Var uppmärksam på tecken till förstoppning och minska 

dosen om du får trög avföring. Om en hel tablett leder till alltför trög avföring kan vissa av 

tabletterna delas i mindre bitar. 

Använd gärna bulkmedel, till exempel Fiber-HUSK, Inolaxol®, Lunelax® eller Vi-Siblin®. Detta 

hjälper till att forma avföringen, gör den tjockare och mer sammanhängande.  
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Toalettgympa  

Det är besvärligt att uppleva att man måste skynda till toaletten varje gång det tränger på till 

avföring. Försök att fördröja tömningen av tarmen och inte rusa till toaletten direkt när du känner 

en trängning. Försök i stället att stå eller sitta still och andas djupa andetag och vänta tills 

trängningen avtar. Detta går förmodligen inte vid vare sig första eller andra försöket, men 

gradvis kommer du att kunna öka tiden och avståndet till toaletten. Du kommer då att känna dig 

tryggare i att du kan kontrollera din tarmtömning och inte är beroende av att vara nära en 

toalett. Ha tålamod, för avföringsträngningar kan förbättras i många år efter 

cancerbehandlingen.  

Tarmsköljning - Lavemang 

Om ovanstående inte räcker kan du prova minilavemang, till exempel Resulax® för att bättre 

kunna tömma tarmen. Du kan också använda så kallad miniskölj, en liten bollspruta som fylls 

med vatten som sprutas in via ändtarmsöppningen så att ändtarmen kan tömmas lättare. Detta 

kan du börja med efter att kirurgen bedömer att tarmen har läkt, några veckor efter operationen. 

För somliga kan det vara aktuellt att ge sig själv ett större lavemang med ett par dagars intervall, 

för att tarmen ska bli tom och hålla sig lugn. Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om 

du vill ha mer information. 

Tips på saker att ha med dig när du går ut 

 Skydd för underkläderna såsom trosskydd eller inkontinensskydd.  

 Våtservetter.  

 Barriärsalva.  

 Tabletter mot diarré.  

 Extra underkläder.  

 

Hör av dig till din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har besvär som påverkar dig fysiskt 

eller psykiskt.  

Om du behöver inkontinensskydd, fråga din kontaktsjuksköterska om råd. 

  


