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 Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at 
mange ikke havde viden om ernæring ved 
kræftsygdom og behandling 
 

 Man ønskede mere information 
 

 Svært at adskille oplysning om ernæring, der 
forebygger kræft fra ernæring ved vægttab 
 

 Hvor får I information fra, hvis ikke I får den på 
sygehuset?  
 



 Tidligere undersøgelser  
 Ernæring har ikke vist effekt – på overlevelse, 

respons på behandling (kemo, strålebehandling)   

 

 Nyere undersøgelser 
 Vejledning i ernæring har effekt på funktionsniveau, 

indtagelse af energi og livskvalitet 

 

 NB: Ernæring forud operation har effekt - 
særligt ved underernærede 



”Ernæring fodrer canceren” 

 

”Sukker skal undgås” 

 

Begge dele er uden hold i 
virkeligheden 



• Vægt   

• Appetit  

• Fordøjelse, dvs. tarmens evne til at optage 
næringsstoffer 

• Tendens til diarre  

 

• Man kan ikke forudsige, hvilken kost der 
giver symptomer eller hvilke symptomer, der 
kan opstå 



 

 Underernæring er defineret ved tab af 
legemsvægt både fra fedtdepoter og 
muskler, men også ved tab af 
funktionsevne 

 

 

 



 Hold øje med din vægt og evt vægttab 

 

 Spiser du mindre? Eller anderledes?  

 

 Funktionsniveau – kan du det samme som 
før? Øget træthed? 



 Det ved vi ikke 

 

 Øget fysisk aktivitet? 

 

 Mere protein? 

 

 



 Vi har pligt til at:  

 
 Veje patienter 

 Spørge til vægttab 

 Spørge til appetit og kostindtagelse 

 Give råd om ernæring, hvis der er problemer 

 

 Og gerne spørge til kvalme, forstoppelse, 
diarre og lignende der kan forhindre god 
ernæring 



• et vigtigt supplement til  behandling 

• kan ikke erstatte behandling 

• Vi anbefaler en sund, varieret kost med et 
højt indhold af protein, og et                 
moderat lavt fedtindhold 

• Nogle madvarer kan give tynd afføring og 
diarré, særligt efter fjernelse af tarm 

 



 

• Diarre  - et hyppigt symptom ved NET   
 
 

• en fedtrig kost kan måske forværre det 
 

• Reducer evt indholdet af fedt i maden.  
 

• MEN spis ekstra af andre madvarer for 
at undgå vægttab.  
 



Protein  
behov pr kg pr 

dag 

Raske 0,83 

Syge på sygehuse 
 

1,2-1,5 

NET, stabil fase 1,0 

NET Akut sygdom 1,2-1,5 

Ved operation 
Før og i en 
periode efter 

1,2-1,5 



       Protein g
   

Mælk     7  
 
Sojamælk     2,4 
 
Ymer/ylette    12 g  
 
Yoghurt/A38/tykmælk   6,6 g 
 
Kød, fisk, fjerkræ 150 g   30 g 
 
Æg, (helt), 60 g    7 g 
 
Ost 18%/30+, 15 g – 1 skive  4 g 



•Vælg drikkevarer, der indeholder energi og 
protein 
 
•Drik mælk – fx letmælk, kakaomælk, koldskål 
og drikkecultura til måltiderne 
 
 
•få opskrifter på hjemmelavede drikke med 
højt indhold af energi-og protein på sygehuset 
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Kan man ikke bare spise noget 
yoghurt! 



 
 

Pr drik ml 

Energi, kJ 900-1685 

Protein, g 8-20 

Vanilje eller jordbær? 





• Ved operation er der risiko for nedsat appetit og tab af 
kræfter 
 

• Selvom man spiser øges vægten langsomt eller slet ikke   
 

• Indtagelse af mad resulterer i diarre og ikke vægtøgning 
 

• Det er af stor betydning, at man spiser og drikker tit og 
tilstrækkeligt 
 

• Vægttab medfører tab af væv fra organer og muskler, 
træthed og nedsat modstandskraft 

   
 



 Væske 
 Rigeligt! Pas på med kaffe, te og alkohol i store 

mængder 

 

 Salt 

 

 Mekanisk stop 
 æbleskræller, trevlede grønsager, champignon, 

pølseskind, olieholdige frø, majs 



 Manglende fordøjelse sker hos alle, men nogle er mere 
følsomme  

 Løg, hvidløg, porre  

 Asparges, artiskok, jordskokker 

 Alle former for kål 

 Tørrede bønner, kikærter, linser  

 Frugt i større mængder, særligt æbler, pærer, 
stenfrugter (fx nektariner) 

 Svesker, tørret frugt 

 Sukkerfrit slik fx tyggegummi 



 Stort output 
 Forsigtighed med mange fibre 

 

 Dvs. groft brød, hele kerner, grønsager og frugt i 
større mængder samt listen fra tidligere med løg og 
kål 

 

 Undgå væske til måltiderne 

 

 



 Se på næringsindhold 

 Vores anbefaling er en helt almindelig vitamin og 
mineraltablet 



AKTIV 
SYGDOM/KIRURGI SYGDOM I RO 

 Vægt – jævnligt 
 Protein – vigtigt 
 1,2-1-5 g /kg/dg 
 Evt. tilskudsdrikke ved 

nedsat appetit og 
vægttab 

 Fysisk aktivitet 
 Ved særlige problemer 

drøft det med lægen, 
evt diætisten 

 Vægt – hold øje med 

 Protein – skal alle have 

 1,0 g/kg/dg 

 Sund varieret 
ernæring – groft, 
grønt, fisk, magert - 
de 8 kostråd,  

 Fysisk aktivitet 

 



 Nej, det er der ikke bevis for 

 Men… 
 Bør tilrådes den kost som anbefales i forhold til 

almene sunde kostråd, herunder 
 Sikre tilstrækkelig proteinmængde 

 Undgå for meget fedt 

 6 stykker frugt og grønt om dagen, men ikke ved 
diarre 

 Tilskud af vitaminmineraltablet, særligt ved 
sygdomsperioder 

 


