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PROJEKTET: MAT OCH CANCER

ÖKA KÄNNEDOMEN OM NUTRITIONENS BETYDELSE VID 
CANCERPREVENTION, OCH SKAPA EN MODELL FÖR ARBETE MED 

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



MAT OCH CANCER

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



EUROPEAN CODE AGAINST CANCER



EUROPEAN CODE AGAINST CANCER



LEVNADSVANOR PÅVERKAR RISKEN 
ATT FÅ CANCER 

• Cancer är en komplex sjukdom där ingen enskild faktor 
är orsaken, men ungefär 1/3 av de vanligaste 
cancerformerna skulle kunna förebyggas med kost, 
fysisk aktivitet & genom att hålla en hälsosam vikt –
primärprevention

• Levnadsvanorna är viktiga även för den som genomgått 
en kurativ behandling - sekundärprevention



WORLD CANCER RESEARCH 
FUND

EN VÄRLD DÄR INGEN FÅR CANCER SOM HADE KUNNAT 
FÖREBYGGAS

• Continuous Update Project - världens största källa till vetenskaplig forskning 
om cancerprevention och överlevnad genom kost och fysisk aktivitet.

• Översätter denna vetenskap till korrekt, tillgänglig, begriplig information

• Finansiera forskning och leverera information

• http://www.wcrf.org/

http://www.wcrf-uk.org/uk/our-research/our-continuous-update-project
http://www.wcrf.org/
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STARK EVIDENS PÅ 
LEVNADSVANOR SOM ÖKAR 

RISKEN FÖR CANCER



ÖVERVIKT/FETMA

Övervikt och fetma ökar risken för 12 olika cancerformer:

Kolorektal Bröst (postmenopaus) 

Gallblåsa Njurar

Esofagus Äggstockar

Pankreas Prostata

Magsäck Livmoderslemhinnan

Lever Mun, pharynx och larynx

http://wcrf.org/sites/default/files/CUP-Summary-Report.pdf

http://wcrf.org/sites/default/files/CUP-Summary-Report.pdf


ÖVERVIKT/FETMA

• Fettvävnad i kroppen är aktivt → skickar signaler som 

kontrollerar processer för tillväxt, metabolism och 

reproduktionscykler.

• Östrogen

• Insulin och tillväxtfaktorer

• Inflammation

• NASH, gallsten, högt blodtryck, reflux



ÖVERVIKT/FETMA

• Sträva mot att hålla en hälsosam vikt genom hela livet 
BMI 18,5 – 25

• Begränsa intag av energirika livsmedel med lågt näringsinnehåll 
(godis, bakverk, kakor, chips etc.)

• Begränsa intag av söta drycker (innebär alla drycker med tillsatt 
socker). Fruktjuice bör också begränsas. 

• Hög glykemisk belastning ökar risken för cancer i livmodern. 

http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/our-cancer-prevention-recommendations/foods-and-drinks-
promote-weight-gain

http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/our-cancer-prevention-recommendations/foods-and-drinks-promote-weight-gain


RÖTT KÖTT OCH CHARKUTERIER

Rött kött (nöt, gris, lamm) 
‐ ökar risken för kolorektalcancer

Charkuterier 
‐ ökar risken för ventrikel- och kolorektalcancer

Eventuella mekanismer
- Hemjärn, nitrat och nitrit och salt.



RÖTT KÖTT OCH 
CHARKUTERIER

• Begränsa intaget av rött kött till max 

500 g per veckan 

• Ät väldigt lite, helst inget alls, processat 

rött kött (charkuterier)

• Bra, näringsrika alternativ är till exempel 

bönor, kikärter, linser eller tofu

http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/cancer-prevention-recommendations/animal-foods

http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/cancer-prevention-recommendations/animal-foods


SALT

• Begränsa intag av salt till mindre än 6g (2,4 g natrium) per 
dag. Snittintag i Sverige är ca 12g/dag.

• Källor till salt är bröd, ost, kött- och charkprodukter, färdigmat 
och restaurangmat. 

• Nyckelhålet sitter på mat med mindre salt.

http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/our-cancer-prevention-recommendations/preservation-
processing-preparation

http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/our-cancer-prevention-recommendations/preservation-processing-preparation


ALKOHOL

Alkohol ökar risken för många cancerformer: Kolorektal, bröst, lever, mun 
och hals, matstrupe och magsäck

För cancerprevention är det bäst att inte dricka alkohol! 

http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/cancer-prevention-recommendations/alcoholic-drinks

http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/cancer-prevention-recommendations/alcoholic-drinks


STARK EVIDENS PÅ 
LEVNADSVANOR SOM 
MINSKAR RISKEN FÖR 

CANCER



SPANNMÅL, FRUKT, 
GRÖNSAKER OCH 

BALJVÄXTER

• Grönsaker minskar risken för mun- och 
halscancer.

• Frukt minskar risken för lungcancer samt 
mun- och halscancer.

• Fiberrika livsmedel minskar risken för 
kolorektalcancer.

• Vitlök minskar risken för kolorektalcancer. 

http://wcrf.org/sites/default/files/CUP-Summary-Report.pdf

http://wcrf.org/sites/default/files/CUP-Summary-Report.pdf


SPANNMÅL, FRUKT, 
GRÖNSAKER OCH 

BALJVÄXTER

• Minst fem portioner (500 g) 
grönsaker och frukt varje dag, gärna 
varierat.

• Fullkornsalternativ av spannmål 
och/eller baljväxter dagligen.

http://wcrf.org/sites/default/files/CUP-Summary-Report.pdf

http://wcrf.org/sites/default/files/CUP-Summary-Report.pdf


FYSISK AKTIVITET

Fysisk aktivitet minskar risken för 
cancer i livmoderslemhinnan, 
bröstcancer och kolorektalcancer.

• Begränsa stillasittandet t.ex. tv-
tittande

• Vara måttligt aktiv minst 30 minuter 
om dagen (promenad)

• Mål att öka till 60 minuter aktivitet 
med måttlig intensitet och 30 minuter 
aktivitet med hög intensitet

http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/our-cancer-prevention-recommendations/physical-activity

http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/our-cancer-prevention-recommendations/physical-activity


ÖVRIGT

• Kaffe minskar risken för lever- och 
livmodercancer.

• Kalciumrika livsmedel minskar risken för 
kolorektalcancer. 

• Vitamin- och mineralsupplement 

rekommenderas inte för cancerprevention.

• Om man kan bör man amma exklusivt i 6 

månader och kompletterande därefter.

http://wcrf.org/sites/default/files/CUP-Summary-Report.pdf

http://wcrf.org/sites/default/files/CUP-Summary-Report.pdf


CANCERPREVENTION

WCRF’S 10 RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA CANCER

• Håll en hälsosam vikt

• Va fysiskt aktiv 

• Ät mer grönsaker, frukt, baljväxter och fullkorn

• Begränsa intaget av ”snabbmat” 

• Begränsa intaget av rött kött och charkuterier

• Begränsa intaget av sockersötade drycker

• Begränsa intaget av alkohol

• Förlita dig inte på kosttillskott

• Efter cancerdiagnos, följ dessa råd om du kan

• Om du kan – amma ditt barn



MAT UNDER BEHANDLING



KOSTRÅD UNDER BEHANDLING

• Screeningen bör omfatta: ätsvårigheter, ofrivillig viktförlust och 
undervikt enligt BMI under 20 eller under 22 om över 70 år 

• Frågor och enkla råd:
• Hur många måltider inklusive mellanmål?
→ Uppmuntra patienten att äta oftare: 3 huvudmål, 2-3 mellanmål

• Använder patienten lättprodukter eller standardprodukter?
→ Uppmuntra patienten att välja helfeta mejeriprodukter

• Dryck till maten och mellan måltiderna?
→ Uppmuntra patienten att välja dryck som ger energi



KOSTRÅD UNDER BEHANDLING
Behandlingen kan påverka matvanorna och nutritionsstatus

• Nedsatt aptit
• Ofrivillig viktnedgång
• Illamående och 
kräkningar

• Fatigue
• Diarré

• Förstoppning
• Lukt- och 
smakförändringar

• Smärta i mun och hals
• Ofrivillig viktuppgång
• Infektionskänslighet 

Mer information:
• Heal Well, a Cancer Nutrition Guide: http://www.aicr.org/assets/docs/pdf/education/heal-well-

guide.pdf
• Informationsmaterial för vårdpersonal och dietister: http://dio-

nutrition.se/material/informationsmaterial-fran-dio/

http://www.aicr.org/assets/docs/pdf/education/heal-well-guide.pdf
http://dio-nutrition.se/material/informationsmaterial-fran-dio/


KOSTRÅD UNDER BEHANDLING
INGA ÄTSVÅRIGHETER

Kostråd enligt 
Livsmedelsverket och World 
Cancer Research Fund

• Mer frukt, grönsaker, 
baljväxter, fullkorn

• Mindre rött kött, chark, salt, 
energirika livsmedel, alkohol

• Vara fysiskt aktivt 



REKOMMENDATIONER UNDER BEHANDLING

Energi- och näringsämnen 

Energi Om ej individuellt uppmätt rekommenderas 25-30 kcal/kg kroppsvikt och 
dygn (++). 

Protein Proteinintag bör vara minst 1g/kg kroppsvikt och dag, målsättning bör 
vara 1,2-1,5 g/kg kroppsvikt och dag (+++). 

Fett Hos patienter med ofrivillig viktnedgång och som har insulinresistens 
rekommenderas att öka energiintaget genom ett ökat intag av fett (++). 

Vitaminer och 
mineraler 

Supplementering med kosttillskott bör ske enligt gällande 
rekommendationer för dagligt intag. Kosttillskott i höga doser bör endast 

ordineras om specifika brister finns (++) 

Övrigt Koster som innebär restriktioner eller som inte är baserade på klinisk 
evidens rekommenderas inte (++). 

 

Evidensgrad: + väldigt låg, ++: låg, +++: moderat, ++++: hög

ESPEN guidelines on Nutrition in Cancer Patients - http://www.espen.info/wp/wordpress/wp-
content/uploads/2016/11/ESPEN-cancer-guidelines-2016-final-published.pdf

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


GÖDER SOCKER TUMÖREN? 

• Favoritbränsle för ALLA celler

• Ketogen kost

• Tumören tar det den behöver – glukosbildning från fett (glycerol) 
och protein (vissa aminosyror) 

• Viktigt att klara behandlingen – övriga celler i topptrim/välnärda

RÅD: Öka energiintaget genom att äta mer fett i första hand, 
kolhydrater i andra hand. Ej rekommenderat att utesluta 
livsmedelsgrupper som en inte mår dåligt av pga risk för 
undernäring. 

ESPEN guidelines on Nutrition in Cancer Patients - http://www.espen.info/wp/wordpress/wp-
content/uploads/2016/11/ESPEN-cancer-guidelines-2016-final-published.pdf

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


KOSTTILLSKOTT?

• Många patienter frågor om kosttillskott som kolloidalt 
silver, björkaska m.m. Vad finns det för kunskap om 
detta? Forskning?

RÅD: Patienten bör uppmuntras att få i sig näring via 
vanlig mat och undvika kosttillskott. Kosttillskott kan 
dock behövas vid bristande intag/absorption. 

www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehåll/oonskade-amnen/kolloidalt-silver

http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehåll/oonskade-amnen/kolloidalt-silver


UTESLUTA LIVSMEDEL?

• Patienter som utesluter vissa livsmedel såsom socker, 
gluten, ”syrabildande” livsmedel. Vad kan vi ge för råd 
till patienterna?

RÅD: Patienter under behandling bör inte utesluta några 
livsmedel i ”onödan” med risk för undernäring. 

ESPEN guidelines on Nutrition in Cancer Patients - http://www.espen.info/wp/wordpress/wp-
content/uploads/2016/11/ESPEN-cancer-guidelines-2016-final-published.pdf

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


MAT I PALLIATIVT SKEDE



MAT I PALLIATIVT SKEDE

• Palliativa patienter bör också screenas för undernäring

• Bör erbjudas nutritionsbehandling med beaktning av prognos, 
förväntad överlevnad, potentiellt ökad livskvalitet samt eventuell 
börda som nutritionsbehandling kan ge. 

• Vid livets slutskede rekommenderas att behandlingen fokuserar 
på välbefinnande. Osannolikt att artificiell vätske- och 
nutritionsbehandling är till nytta för patienten. 

ESPEN guidelines on Nutrition in Cancer Patients - http://www.espen.info/wp/wordpress/wp-
content/uploads/2016/11/ESPEN-cancer-guidelines-2016-final-published.pdf

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


MAT EFTER BEHANDLING



VIKT

HÅLL EN HÄLSOSAM VIKT

Vissa läkemedel som tas under 
lång tid efter avslutad 
cancerbehandling kan öka aptiten 
eller på andra sätt göra det svårare 
att hålla en hälsosam vikt. 
Gruppverksamhet för 
överviktsbehandling, som finns i 
privat regi eller i vissa fall i 
primärvården, kan vara ett bra 
stöd.



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 

Om patienten är ovan att äta denna typ av livsmedel är 
det klokt att börja försiktigt och långsamt öka intaget. 
Detta gäller speciellt om patienten har genomgått 
operation i mag-tarmkanalen. I vissa fall kan det vara 
olämpligt att överhuvudtaget äta fiberrika livsmedel och 
baljväxter. 



NÄRINGSFATTIGA LIVSMEDEL

UNDVIK NÄRINGSFATTIGA LIVSMEDEL OCH 
SÖTADE DRYCKER 

Ett högt energiinnehåll i livsmedel kan göra det svårt att 
hålla en hälsosam vikt. Om patienten har dålig aptit och 
ofrivilligt har minskat i vikt 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 

Varierad och hälsosam mat enligt 
Livsmedelsverkets rekommendationer är ett 
bättre alternativ än att förlita sig på 
kosttillskott.

Efter cancerbehandling kan i vissa fall 
kosttillskott behövas, exempelvis om 
patienten genomgått en operation som 
orsakar malabsorption eller ätsvårigheter..



FYTOÖSTROGENER?

• Finns i sojaprodukter och dessa produkter bör ibland undvikas vid viss 
cytostatikabehandling. 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.



UTMANINGAR I KOMMUNIKATIONEN

- TIO rekommendationer – kan förenklas till TRE: Eat Well, Move More, Be a 
healthy weight

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

- Vägledning måste vara korrekt (gör enkelhet till en utmaning)

- Samstämmighet med nationella riktlinjer, vetenskap…

- Att kommunicera risk

- Informera allmänheten utan att skuldbelägga

- Bristande kunskap om prevention 

- Likhet med rekommendationerna för diabetes, hjärt-kärl…



MATERIAL



KONTAKT

Hemsida: www.matochcancer.se

Mejl: emma.nisukangas@drf.nu

Facebook: matochcancer

Broschyrer finns att beställa via matochcancer@drf.nu och 
bildmaterialet finns på 

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

http://www.matochcancer.se/
mailto:emma.nisukangas@drf.nu
mailto:matochcancer@drf.nu
http://cf.vgregion.se/fakta/trycksak/Tryck_Detail.cfm?ID=1693


www.drf.nu


