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Varför äter vi? 
• Fysiologiska skäl 

• Energi 
• Näring 
• Hunger 

 
• Psykologiska skäl 

• Njutning 
• Gemenskap 
• Tröst- Belöning 



Näringsämnen 
• Fett   1 g ger 9 kcal 
• Protein  1 g ger 4 kcal  
• Kolhydrater  1 g ger 4 kcal  
• Alkohol  1 g ger 7 kcal  

 
 

• Icke-energigivande näringsämnen: 
• Mineraler 
• Vitaminer 
• Vatten 



Energibehov 
• Basalmetabolism 
• Grad av fysisk aktivitet 
• Kön  
• Ålder 
• Kroppsvikt 
• Sjukdom, feber 
• Klimat 
• Graviditet, amning 



Dietistens arbete 
• Remiss från ansvarig ssk/läkare 

 
• Nybesök med noggrann kostanamnes 

 
• Individuella kostråd utifrån anamnes, sjukdomsbild och 

ätproblem 
 

• Behövs näringsdrycker? EN? Stöd av PN? 
 

• Uppföljning 
 



Kontakt-ssk  
• Riskbedöma 

 
 

• Ge mer övergripande svar och råd 
 
 

• Vidarebefordra till dietist för individuella råd och behandling 



Nutritionsrelaterade 
biverkningar  

• Matleda 
• Snabb mättnadskänsla 
• Illamående/kräkningar 
• Doft- och smakaversioner 
• Doft- och smakförändringar 
• Muntorrhet 
• Dysfagi 
• Smärtor 
• Diarréer 
• Obstipation 
• Ileusbesvär 



Konsistensanpassning 
   Normalkost 
   Mjuk mat 
   Uteslutning av mellanmål 
   Minskad mängd  
   Uteslutning av livsmedel 
   Mixad kost 
   Flytandekost 
  -------------------------------------------- 
   Enteral nutrition 
   Parenteral nutrition 



Cancer och ofrivillig 
viktnedgång 

• Patienten har ofta en inflammatorisk aktivitet som bl a främjar 
nedbrytning av muskelprotein 

 
 

• Fysisk aktivitet har en antikatabol effekt, även en låggradig sådan 
 

 
 
• Tillräcklig och väl sammansatt kost viktigt  

• Viktigt med besök till dietist 
 



Cancer och övervikt pga 
behandling 

• Tex vid hormonbehandlingar mot bröstcancer 
 
• Mer börjat uppmärksamma de personer som har problem 

med viktuppgång under och efter behandling.  
 

• NNR – Nordiska Näringsrekommendationer 
• Vanlig bra mat enligt senaste evidensen 

 



Cancer och övervikt inför 
behandling 

• Obes sarkopeni riskmarkör för cancer 
 

• Bantning rekommenderas ej 
• bra sammansatt kost är det som gäller 
• Kan behöva energiberika ändå 

 
• All form av situationsanpassad fysisk aktivitet är bättre än 

ingen alls 
 



Dieter 
• Populärt med olika dieter idag 
 
• Får se till individen, hur mår den? Viktstabil? Förväntas 

bekymmer under ev behandling som kan påverka matintaget? 
 

• Generellt rekommenderas inga dieter 
• Risk att inte få i sig tillräckligt av olika näringsämnen, och därmed 

även risk gå ner i vikt 



Antioxidanter 
• Skyddar cellerna 

 
 

 
• Mängd som kommer från mat är ok 
 
 
 
• Kosttillskott kan vara skadligt 

 



Bra modeller 
• Tallriksmodellen 

• Bra för att få rätt  
proportioner på maten  
och få med lite av allt 

 
 
 

• Regnbågsmat  - frukt, bär och grönsaker i olika färger 
• Bra för att se till att man får i sig av olika näringsämnen 



Berikning på olika sätt 
• Fett 

• Fettkvalité   
 

 



Berikning på olika sätt 
• Socker 

• Skadligt vid cancer?   
 
 



Bra länkar och källor 
• SLV - Statens Livsmedelsverk 

 
• SNF - Svensk Näringsforskning 

 
• Cancerfonden 

 
• 1177 
 
• Dio – dietister inom onkologi 



•Mat är komplext!! 



Tack för mig! 
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