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HÄLSOSAMMA MATVANOR OCH 

CANCERPREVENTION



AKTIVITETER – I KORTHET
2015
• Översätta råd om cancerprevention från World Cancer Research Fund (WCRF) 
• Ta fram anpassat material för svensk kontext. 
• Uppmärksamma cancerprevention och levnadsvanor genom artiklar i olika tidskrifter
• Opinionsbildning riktat mot politiker och tjänstemän
• Studiebesök WCRF international i London
2016
• Vidareutveckla och sprida material om cancerprevention
• Ta fram material om sekundärprevention
• Föreläsningar riktade mot hälso- och sjukvårdens professioner
• Inledande samarbete med patientorganisationer
• Uppmärksamma cancerprevention och levnadsvanor genom artiklar i olika tidskrifter
• Intensifierat samarbete med RCCerna
• Samarbete med RCC Väst kring broschyr till befolkningen
2017
• Tre heldagskonferenser om cancerprevention i samarbete med RCCerna, WCRF och 

Livsmedelsverket
• Vidareutveckla och sprida material om cancerprevention och sekundärprevention
• Uppmärksamma cancerprevention och levnadsvanor genom artiklar i olika tidskrifter
• Opinionsbildning riktat mot politiker och tjänstemän
• Föreläsningar



2018

• Tredje Expertrapporten från WCRF/AICR i maj 2018

• Artiklar/uttalanden i olika tidskrifter/sociala medier

• SvD och Malou Efter Tio uppmärksammar frågan

• Uppdatering av material

• Undersökningar 

• Utbildningsdagar tillsammans med RCC

• Möte med patient- och anhörigföreträdare

• Nätverk för dietister inom cancerrehabilitering

• Samarbete med Cancerfonden, Rosa Bandet

• Utbildningsdag 4:e februari 2019



SAVE THE DATE

En av föreläsarna på utbildningsdagen är nyligen disputerade dietisten Alexandra Vulcan. 

Den 4:e februari 2019 anordnar Sektionen 
för Dietister Inom Onkologi en 
utbildningsdag i Stockholm. Temat är 
cancerprevention och cancerrehabilitering 
och en av föreläsarna är nyligen 
disputerade dietisten Alexandra Vulcan. 
Notera datumet i kalendern och håll utkik 
efter inbjudan och programmet. 



KOST OCH CANCER

KOST FÖR ATT FÖREBYGGA CANCER
• Primärprevention
KOST UNDER BEHANDLING
• Motverka undernäring
• Lindra symtom
KOST EFTER BEHANDLING
• Sekundärprevention
• Motverka malnutrition (undernäring/övervikt/fetma)
• Lindra symtom
KOST I PALLIATIVT SKEDE
• Motverka undernäring
• Välbefinnande
• Lindra symtom



EUROPEAN CODE AGAINST CANCER

• 12 sätt att minska risken för cancer 
• För privatpersoner
• Uppmuntrar till politiska initiativ och åtgärder
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Källa: Cancerfonden

INSJUKNANDE OCH DÖDLIGHET I CANCER 1970-2016
ÅLDERSSTANDARDISERING ENLIGT BEFOLKNINGEN ÅR 2000



GLOBAL BURDEN OF DISEASE

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2016/att-folja-forandringar-i-
befolkningens-matvanor-indikatorer-med-malnivaer-rapport-nr-20-2016.pdf

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2016/att-folja-forandringar-i-befolkningens-matvanor-indikatorer-med-malnivaer-rapport-nr-20-2016.pdf
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MAT, VIKT, FYSISK 
AKTIVITET OCH CANCER

EN ÖVERBLICK AV EVIDENSEN



ÖVERSÄTTNING AV FORSKNING TILL RÅD



SVÅRT ATT FORSKA PÅ MAT OCH CANCERRISK

• Epidemiologiska studier

• Svårt  att genomföra experimentella studier

• RCT:s omöjliga pga tids- och etikaspekten 



ÖVERVIKT/FETMA

DET FINNS STARK EVIDENS FÖR ATT ÖVERVIKT 
OCH FETMA ÖKAR RISKEN FÖR 12 OLIKA 

CANCERFORMER:

Tjocktarm Bröst (postmenopaus) 

Gallblåsa Njurar

Matstrupe Äggstockar

Bukspottkörteln Prostata

Magsäck Livmoderslemhinnan

Lever Mun och hals



ÖVERVIKT/FETMA

• Fettvävnad i kroppen är aktivt → skickar signaler som 

kontrollerar processer för tillväxt, metabolism och 
reproduktionscykler.

• Hormoner och tillväxtfaktorer

• Inflammation

• NASH, gallsten, högt blodtryck, reflux



HÅLL EN HÄLSOSAM VIKT
Håll din vikt så låg som du kan inom normalvikt 
under hela livet (BMI av 18,5-24,9)

Undvik viktökning genom vuxenlivet



FYSISK AKTIVITET

Det finns stark evidens för att:
• vara fysiskt aktiv minskar risken för

koloncancer, bröstcancer 
(postmenopaus), endometrial cancer

• kraftig fysisk aktivitet* minskar risken 
för bröstcancer
* T ex löpning eller snabb cykling



VAR FYSISKT AKTIV
Var minst måttligt fysiskt aktiv och följ eller överstig 
nationella riktlinjer

Gå mer och begränsa stillasittandet



SPANNMÅL, FRUKT, GRÖNSAKER 
OCH BALJVÄXTER

Det finns stark evidens för att:
• fullkorn minskar risken för 

tjocktarmscancer
• livsmedel som innehåller kostfiber 

minskar risken för tjocktarmscancer
• livsmedel som förorenats av aflatoxiner

ökar risken för levercancer



ÄT MER GRÖNSAKER, FRUKT 
OCH BALJVÄXTER

Ät minst 30 g per dag fibrer

Inkludera fullkorn, grönsaker, frukt och baljväxter i de flesta 

måltider 

Ät en kost med mycket vegetabiliska livsmedel



SKRÄPMAT OCH ANNAN 
PROCESSAD MAT MED MYCKET 

FETT, STÄRKELSE ELLER SOCKER

Det finns stark evidens för att:
• Mycket ”skräpmat” och annan 

processad mat (mycket fett, 
stärkelse/socker) orsakar viktökning, 
övervikt och fetma → ökad risk för 
cancer. 

• Hög glykemisk belastning ökar risken 
för cancer i livmodern. 



BEGRÄNSA INTAGET AV SKRÄPMAT OCH 
ANNAN PROCESSAD MAT MED MYCKET FETT, 

STÄRKELSE ELLER SOCKER
Begränsa konsumtionen av processade 
livsmedel med mycket fett, stärkelse eller socker 
- inklusive skräpmat till exempel många 
hämtmat, snacks, bakverk, desserter och godis.



KÖTT, FISK OCH 
MJÖLKPRODUKTER

Det finns stark evidens för att:
• Rött kött ökar risken för 

tjocktarmscancer
• Charkuterier ökar risken för 

tjocktarmscancer
• Mejeriprodukter minskar risken för 

tjocktarmscancer



BEGRÄNSA INTAGET AV RÖTT 
KÖTT OCH CHARKPRODUKTER

Begränsa intaget till högst cirka 3 portioner/vecka 

(motsvarar ca 350-500 g tillagad vikt)

Ät väldigt lite, om något, processat kött (charkuterier).



ALKOHOLFRIA 
DRYCKER

Det finns stark evidens för att:

• kaffe minskar risken för levercancer 
och endometriecancer

• Sötad dryck bidrar till övervikt och 
fetma hos både barn och vuxna. 



BEGRÄNSA INTAGET AV 
SOCKERSÖTADE DRYCKER

Drick inte sockersötad dryck

Även intaget av fruktjuice bör begränsas



ALKOHOL

Det finns stark evidens för att: 

• Alkohol ökar risken för cancer i mun och hals samt matstrupen och bröstcancer

• >2 alkoholhaltiga drycker/dag (30 gram eller mer) ökar risken för  tjocktarmscancer

• >3 alkoholhaltiga drycker/ dag (45 gram eller mer) ökar risken för magcancer och lever 
cancer

• > två alkoholhaltiga drycker/dag (upp till 30 gram) minskar risken för njurcancer



BEGRÄNSA 
ALKOHOLKONSUMTIONEN

För cancerprevention är det bäst att inte dricka 
alkohol



KOSTTILLSKOTT

Det finns stark evidens för att:
• Höga doser tillskott av betakaroten ökar 

risken för lungcancer (hos personer som 
röker)

• kalciumtillskott minskar risken för 
tjocktarmscancer



ANVÄND INTE KOSTTILLSKOTT 
FÖR CANCERPREVENTION

Kosttillskott rekommenderas inte för att minska 
risken för cancer – sträva efter att tillgodose 
näringsbehov genom en hälsosam kost. 



AMNING

Det finns stark evidens för att

• Amning skyddar mot 
bröstcancer hos modern 

• Främjar en hälsosam tillväxt 
hos barnet. 



FÖR MÖDRAR: AMMA DITT BARN 
OM DU KAN

Expertpanelen stödjer de råd från WHO, som rekommenderar att 
spädbarn uteslutande ammas i sex månader och sedan i upp till 
två år eller längre utöver lämpliga kompletterande livsmedel.



EFTER 
CANCERDIAGNOS

• Bröst-, kolorektal- och prostatacancer 
är mest studerat

• Otillräckligt och inkonsekvent forskning  

• Råden från WCRF/AICR gäller generellt

• Ej troligt att det är skadligt 

• Varje patient har individuella 
svårigheter och bör därför konsultera 
hälso- och sjukvårdspersonal – viktigt 
med kompetens! 



EFTER CANCERDIAGNOS: FÖLJ 
DESSA RÅD OM DU KAN

Alla som lever med eller efter en cancerdiagnos ska få råd om mat och fysisk 

aktivitet från utbildad profession 

Om inget annat är sagt och om patienten kan, så ska alla som lever med eller 

efter en cancerdiagnos rådas att följa WCRF:s råd för cancerprevention så 

gott det går efter den akuta behandlingen. 



EFTER EN CANCERDIAGNOS

• Stor andel i risk för undernäring

• Många går upp i vikt av behandlingen

• Motiverade att göra livsstilsförändringar

• Motstridiga råd från hälso- och sjukvården



VIKT

HÅLL EN HÄLSOSAM VIKT

Läkemedel som tas efter avslutad 
cancerbehandling kan öka 
aptiten/göra det svårare att hålla 
en hälsosam vikt.

Stöd i form av t.ex. 
gruppverksamhet för 
överviktsbehandling kan vara bra. 



BMI OCH BRÖSTCANCER

För varje 5 kg / m (2) ökning av BMI före, mindre än 12 
månader efter och 12 månader eller mer efter diagnos 
ökade riskerna med 17%, 11% och 8% för total 
mortalitet och 18%, 14% och 29% för 
bröstcancerdödlighet.

Body mass index and survival in women with breast cancer--systematic literature review
and meta-analysis of 82 follow-up studies. Chan D S, Vieira A R, Aune D, Bandera E V, 
Greenwood D C, McTiernan A, Navarro Rosenblatt D, Thune I, Vieira R, Norat T. Ann Oncol 2014; 
25(10): 1901-1914



GRÖNSAKER, FRUKT OCH FULLKORN

ÄT MER GRÖNSAKER, FRUKT, BALJVÄXTER, 
FULLKORN OCH FIBERRIKA PRODUKTER 

Börja försiktigt och öka intaget långsamt om ovan, 
speciellt vid operation i magtarmkanalen I vissa fall kan 
det vara olämpligt att äta fiberrika livsmedel och 
baljväxter. 



NÄRINGSFATTIGA LIVSMEDEL

UNDVIK NÄRINGSFATTIGA LIVSMEDEL OCH 
SÖTADE DRYCKER 

Om patienten har ätsvårigheter eller ofrivillig viktförlust 
kan det, under en begränsad period, vara bra att lägga 
till energirika livsmedel.

Viktigt med protein för att bibehålla/återfå muskler och 
fysisk funktion.



KOSTTILLSKOTT

FÖRLITA DIG INTE PÅ KOSTTILLSKOTT 

Bättre att få i sig näring via maten än att 
förlita sig på kosttillskott.

Behov av kosttillskott kan finnas efter 
behandling, ex. vid malabsorption eller 
bristande intag. 



FYTOÖSTROGENER?

• Finns i sojaprodukter och dessa produkter bör ibland undvikas vid viss 
behandling (hormonell). Efter behandling är det helt okej att äta 
sojaprodukter.

• Bröstcanceröverlevande kan säkert kan äta dessa livsmedel. Vissa studier 
tyder på att soja är skyddande mot återkommande bröstcancer (1). 

• Det finns mindre forskning om soja och andra hormonrelaterade cancerformer, 
inklusive endometrie- och äggstockscancer. De studier som finns tillgängliga 
tyder på att soja är säkert för kvinnor med en historia av endometrie- eller 
äggstockscancer (2-5).

• Intag av soja associerat med minskad risk för prostatacancer i en ny meta-
analys (6).



FYTOÖSTROGENER?

1. Post-diagnosis soy food intake and breast cancer survival: a meta-analysis of cohort studies. Chi F1, Wu R, 
Zeng YC, Xing R, Liu Y, Xu ZG. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(4):2407-12.

2. Legume, soy, tofu, and isoflavone intake and endometrial cancer risk in postmenopausal women in the 
multiethnic cohort study. Ollberding NJ, Lim U, Wilkens LR, Setiawan VW, Shvetsov YB, Henderson BE, Kolonel LN, 
Goodman MT. J Natl Cancer Inst. 2012;104(1):67-76. 

3. Korean Meta-Analysis (KORMA) Study Group. Soy intake and risk of endocrine-related gynaecological
cancer: a meta-analysis. Myung SK, Ju W, Choi HJ, Kim SC; BJOG. 2009;116(13):1697-705. 

4. Phytoestrogen consumption from foods and supplements and epithelial ovarian cancer risk: a population-
based case control study. Bandera EV, King M, Chandran U, Paddock LE, Rodriguez-Rodriguez L, Olson SH. BMC 
Womens Health. 2011;11:40. 

5. Dietary phytoestrogens and the risk of ovarian cancer in the women's lifestyle and health cohort study. 
Hedelin M, Löf M, Andersson TM, Adlercreutz H, Weiderpass E. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011;20(2):308-17.

6. Soy Consumption and the Risk of Prostate Cancer: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. 
Applegate CC, Rowles JL, Ranard KM, Jeon S, Erdman JW. Nutrients. 2018 Jan 4;10(1). pii: E40. doi: 
10.3390/nu10010040.



10 RÅD FÖR CANCERPREVENTION

Håll en hälsosam vikt

Var fysiskt aktiv

Ät mer grönsaker, frukt 
och baljväxter

Begränsa intaget av 
skräpmat

Begränsa intaget av rött 
kött och charkuterier

Begränsa intaget av 
sockersötad dryck

Begränsa intaget av alkohol

Använd inte kosttillskott för 
cancerprevention

För mödrar: Amma ditt barn 
om du kan 

Efter cancerdiagnos: Följ 
dessa råd om du kan. 



I PRAKTIKEN
¾ (ELLER MER) FULLKORN, GRÖNT OCH FRUKT

• Grönsaker och frukt

• Baljväxter

• Korn och spannmål – välj fullkorn

• Begränsa processade livsmedel, till exempel kakor och bakverk 

• Försök att inte lägga till fett, som smör eller grädde, och välj kokt 
eller ångad i stället för rostad eller stekt i olja (potatis). 

¼ (ELLER MINDRE) KÖTT OCH ANDRA PROTEINKÄLLOR

• Rött kött 

• Fågel

• Mager fisk

• Fet fisk 

• Ägg, mjölk och mjölkalternativ (osötade) 

• Nötter 

• Köttsubstitut



VANLIGA FRÅGOR

ÄR DET FARLIGT ATT ÄTA MYCKET GRILLAD MAT 
PÅ SOMMAREN?  

Att äta grillat kött då och då är inte farligt, men byt 
gärna ut mot vegetariska alternativ då och då och undvik 
att grilla det alldeles för hårt. 



VANLIGA FRÅGOR

KAN MAN FÅ CANCER AV GODIS OCH LÄSK?

Godis och läsk kan bidra till viktökning, övervikt och 
fetma hos både barn och vuxna, vilket i sin tur ökar 
risken för cancer. Sockret i sig orsakar inte cancer. 



VANLIGA FRÅGOR

BÖR MAN UNDVIKA SOJAPRODUKTER?

Sojaprodukter innehåller fytoöstrogener, men dessa ökar 
inte risken för hormonrelaterad cancer utifrån nuvarande 
evidens. Finns studier som tyder på att sojaprodukter 
minskar risken för prostatacancer samt minskar risken 
för att återinsjukna i bröstcancer. 



VANLIGA FRÅGOR

E-NUMMER OCH TILLSATSER, DET FÅR MAN VÄL 
CANCER AV?

Det finns för närvarande inga andra starka bevis på att 
livsmedelstillsatser kopplas till ökad cancerrisk.



VANLIGA FRÅGOR

GÖDER SOCKER CANCER?

Alla celler, inklusive cancerceller, använder socker/glukos från blodet som 
bränsle. 

När det inte finns tillräckligt med kolhydrater tillverkar kroppen glukos från 
aminosyror. Har man ett inflammationspåslag (som man ofta har vid 
cancersjukdom) så bryter man ner muskler. 

Socker har en indirekt koppling till cancer genom att det ökar risken för övervikt 
och fetma, som i sin tur ökar risken för många cancerformer. 



VANLIGA FRÅGOR

FÅR MAN CANCER AV 
ASPARTAM/SÖTNINGSMEDEL?

Studier på konstgjorda sötningsmedel, inklusive sackarin 
och aspartam, har inte visat några övertygande bevis för 
ett samband med cancer. 



VANLIGA FRÅGOR

FÅR MAN CANCER AV CHIPS?

World Cancer Research Fund har genomfört en 
granskning av studier på människor och fann ingen 
koppling mellan akrylamid i mat och cancer. 



VANLIGA FRÅGOR

ÄR DET BÄTTRE ATT SLUTA ÄTA KÖTT HELT/BLI 
VEGETARIAN/VEGAN?

Det finns inget som pekar på att det vore bättre, utan är 
snarare så att en liten mängd kött kan bidra med viktiga 
näringsämnen. Så att rekommendera en kost som 
innebär sådana restriktioner kan leda till näringsbrister 
hos sårbara individer. 



VANLIGA FRÅGOR

ÄR DET BÄTTRE MED EKOLOGISK? 

Det finns i dagsläget ingen evidens för att ekologiskt på 
något sätt är bättre än konventionellt producerade 
produkter när det gäller cancerrisk. 



VANLIGA FRÅGOR

VARFÖR FINNS DET INGA REKOMMENDATIONER 
OM FETT (TYP/MÄNGD)?

När det gäller cancerprevention så finns det ingen 
evidens för att olika typer av fett påverkar risken att 
drabbas. Detta verkar vara mer viktigt när det gäller 
t.ex. hjärtkärlsjukdom. För cancerprevention är dock det 
dock viktigt med generell energibalans. 



UTMANINGAR I KOMMUNIKATIONEN

- Rekommendationerna har varit de samma I 25 år (för och nackdelar)

- Samstämmighet med nationella riktlinjer

- Att kommunicera risk

- Stora skillnader på gruppnivå men svårt på individnivå 

- Informera utan att skuldbelägga

- Vad är alternativet? 



MATERIAL



LÄNKAR

• http://www.oncologynutrition.org/

• http://www.espen.info/wp/wordpress/wp-
content/uploads/2016/11/ESPEN-cancer-guidelines-2016-final-
published.pdf

• https://www.wcrf.org/

• http://www.aicr.org/assets/docs/pdf/education/heal-well-guide.pdf

• http://cf.vgregion.se/fakta/trycksak/Tryck_Detail.cfm?ID=1693

• http://drf.nu/mat-och-cancer-material/

• http://nutritionsfakta.se/2018/09/19/nutritionsbehandling-vid-cancer/

http://www.oncologynutrition.org/
http://www.espen.info/wp/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/ESPEN-cancer-guidelines-2016-final-published.pdf
https://www.wcrf.org/
http://www.aicr.org/assets/docs/pdf/education/heal-well-guide.pdf
http://cf.vgregion.se/fakta/trycksak/Tryck_Detail.cfm?ID=1693
http://drf.nu/mat-och-cancer-material/
http://nutritionsfakta.se/2018/09/19/nutritionsbehandling-vid-cancer/


KONTAKT

Hemsida: www.matochcancer.se

Mejl: emma.nisukangas@drf.nu

Facebook: matochcancer 

Instagram: matochcancer

http://www.matochcancer.se/
mailto:emma.nisukangas@drf.nu



