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Kostholdsrådene…. 
Spis mer av Spis og drikk mindre av 

Foto: div. stockphotos 



Nøkkelråd for et sunt 
kosthold 

- primærforebyggende           
- sekundærforebyggende 

Etter diagnose, før 
behandling 

Under aktiv behandling 

Etter behandling 

Forebygging: 

Ofte et spørsmål 

om riktig mat 

• Ved 

kreftsykdom: 

• Ofte et 

spørsmål om 

nok mat 



Spesielle utfordringer hos kreftpasienter - ernæring 

 

 

• Munntørrhet 

• Kvalme  

• Smaksendringer 

• Forstoppelse 

• Nedsatt matlyst 

• Diaré 

• Sårhet i munn/svelg 

• Smerter i magen 

• Svelgeproblem 

1 måned etter behandling 

 (n = 219)  

 

38 % 

35 % 

28 % 

27 % 

26 % 

26 % 

17 % 

14 % 

7 % 

12 måneder etter 

behandling (n = 159) 

 

34 % 

21 % 

13 % 

14 % 

16 % 

22 % 

5 % 

15 % 

9 % 

 

 
Kilde: Tong m. fl., Support Care Cancer, 2009;17:83-90 



Ernæringsrelaterte plager under og 
etter behandling 

 

 

• Nedsatt matlyst 

• Diaré 

• Smaksforandringer 

• Forstoppelse 

• Tygge- og svelgevansker 

• Tørr og sår munn 

• Kvalme 

 



God ernæringsstatus – hva er det? 

 

 
- Immunforsvar 
- Toleranse av behandlingen 
- Effekt av behandlingen 
- Aktivitetsnivå 
- Matlyst 
- Livskvalitet 
- Overlevelse 

 

 

 

- Infeksjonsrisiko 
- Forsinkelser i behandlingen 
- Antall liggedøgn/ 

rekonvalesenstid 
- Dødelighet 

 
 

- Kostnader 

 



Endring av kroppssammensetningen: Tap av muskelmasse 

 

• Nedsatt muskelkraft 

• Redusert motorisk og absorptiv kapasitet i tarmen 

• Svekket hjertefunksjon 
• Lavt blodtrykk, redusert hjertestørrelse og nedsatt slagvolum 

 

• Nedsatt lungefunksjon 

• Nedsatt respirasjonskraft 

• Økt risiko for lungebetennelse 



Hvem er kreftpasienten? 

Foto: www.flickr.com 



Ernæringstrappen 

Figur: Hentet fra Kosthåndboken 



American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical 
Activity for Cancer Survivors, April 2016.  
 

 

• Oppnå og opprettholde en sunn vekt 

 

• Regelmessig fysisk aktivitet 
• Minst 150 min /uke (2 økter med styrketrening) 

 

• Ha et høyt inntak av grønnsaker, frukt og fullkornsprodukter.  
 



Brystkreft – overlevelse og livsstilsfaktorer 

• Sunn kroppsvekt 

• Være i fysisk aktivitet 

• Fiberrik kost 

• Mer soya 

• Lavere inntak av totalt fett og spesielt mettet fett.  

 

Behov for mere forskning! 

Diet, nutrition, physical activity 
and breast cancer survivors. WCRF report 2014.  



Overvekt og fedme 

• Økt risiko for å utvikle en rekke kreftsykdommer 

 

• Dårligere prognose  

 

Kreftoverlevere 

 

• Økt fysisk aktivitet positivt 

 

• Begrenset  data  i forhold til effekt av kostbehandling. 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWxvHTm8XTAhVFFSwKHY08C1gQjRwIBw&url=https://helse-bergen.no/&psig=AFQjCNFxtuXgQsXFyVmsL90h3sbH4CKPWw&ust=1493402411187951


Rehabiliteringsundersøkelsen: Behov og tilbud 
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ETABLERT AV ST. OLAVS HOSPITAL OG KREFTFORENINGEN 

 

Klinisk ernæringsfysiolog | Vardesenteret Foto: Rune Blomhoff 

”Media bidrar ikke til folkeopplysning” 



Ekstra tilførsel av vitaminer og antioksidanter:  
Jo mer – desto bedre? 
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Antioksidanter og kreft 

• Tilskudd anbefales ikke til kreftpasienter 

• Følge kostrådene 

Foto: www.pixabay.com 

Gode kilder 

Dårlige kilder 

http://maxpixel.freegreatpicture.com/Nutrition-Ingredient-Food-Brown-Health-Diet-Nuts-712980


Kilde: www.nifab.no 



• Anbefaler sjelden kosttilskudd dersom 

det ikke er påvist mangelsykdommer/-

symptomer 

 

• MEN når man ikke dekker 

energibehovet, er det også vanskelig å få 

dekket vitamin- og mineralbehovet 
• Anbefaler i slike tilfeller å ta 

multivitamintilskudd og tran daglig 

 

• Anbefaler ikke kosttilskudd ut over det 

Behov for kosttilskudd? 

Foto: www.pixabay.com 



Kreftlinjen:  



Hva ønsket pasientene? 

 

• Praktiske råd som er enkle å bruke 

 

• Internettartikler fremfor brosjyrer 

 

• Helsepersonell gir viktig informasjon 

 

• Møte andre i samme situasjon? 



versus 

Foto: http://commons.wikimedia.org og Kreftforeningen  



Hvordan kan jeg lage mat som gir mer energi? 

Foto: Kreftforeningen 

https://www.youtube.com/watch?v=l1rLuYBhoEE


Hvordan bruke og lage næringsrike drikker? 

https://www.youtube.com/watch?v=gHS6SSsoEA0


Henriette Walaas Krogh | Kreftforeningen | 26. januar 2016 

Hvordan gjøre det lettere å spise? 

https://www.youtube.com/watch?v=UWyVeNMZCnc


Snakker vi samme språk? 

Foto: Kreftforeningen  

versus 



Brosjyremateriell 
 

Normal matlyst 

 

For de som strever med matinntaket 

 

https://www.tine.no/helse/sunt-

kosthold/artikler/for-deg-som-spiser-for-lite 

 

 

www.helsenorge.no/kostråd 
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Helsedirektoratets kostråd (oppsummert) 

• Grønnsaker, frukt og bær (minst 5 om dagen) 

• Grove kornprodukter  

• Magre meieriprodukter 

• Fisk til middag to til tre ganger i uken og som pålegg 

• Magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrenset inntak av  bearbeidet kjøtt og 
rødt kjøtt  

• Gode fettkilder 

• Moderat inntak av salt og sukker  

• Vann som tørstedrikk 

• Energibalanse 
 



Europeiske 
retningslinjer for 
ernærings-
behandling ved 
kreft 



Oppsummering 

• Ernæringsbehandling og kostveiledning er en viktig del av kreftbehandlingen 

• Ernæringsstatus, symptomer og ernæringsutfordringer må kartlegges for å kunne 

gi god ernæringsbehandling. 

• Hvem kreftpasienten er påvirker hvilke tiltak som må gjøres og hvordan vi møter 

han/henne 

• Helsepersonell må sørge for at sin vinkling av målet for ernæring i 

kreftbehandlingen samsvarer med pasientens vinkling og forventinger 

• Det går an å gi råd som følger retningslinjer og anbefalinger, samtidig som man 

møter pasientens forventning og behov 

• Spør gjerne om bruk av kosttilskudd 

• Møt myter om kosthold og spørsmål om kosthold som alternativ behandling med 

henvisning til vitenskapelig dokumentasjon – og vær tydelig på at «vet ikke» også 

kan ha en negativ side. 

 



TAKK FOR MEG 


