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Informationen ska vara en vägledning för dig och dina närstående. Är det något du undrar 
över - tveka inte att fråga personalen! 
	  
Inledning  
  
Informationen i denna broschyr vänder sig till dig som behandlas med cytostatika och som 
därmed har ett nedsatt immunförsvar. Du får din behandling på dagvården/mottagningen eller 
har behandlats inneliggande på avdelningen men är nu utskriven och hemma. När du är 
inneliggande på avdelningen kan råden vara något striktare.  
 
Vårt mål är att du på bästa sätt ska bibehålla ditt välbefinnande under den tid som du 
behandlas för din hematologiska sjukdom. Därför vill vi hjälpa dig att behålla din vikt och 
muskelmassa under och efter cytostatikabehandling. Det är också bra med en välfungerande 
mag-tarmkanal eftersom den är en viktig del av immunförsvaret. Förutom personalen på 
avdelningen/mottagningen kan en dietist ge dig kostråd vid problem som illamående, sköra 
slemhinnor (mucosit), försämrad aptit, smakförändringar, muntorrhet, sväljsvårigheter, 
förstoppning mm. Kostråden är individuella och anpassas efter dina problem. En dietist kan 
även hjälpa till med förskrivning av näringsdryck, ett så kallat SÄRNÄR-recept som ger 
rabatterat pris för dig som bor i VG-regionen. 
 
Förutom kostråd hittar du här även information om vissa livsmedel som i samband med 
cytostatikabehandling kan innebära en ökad risk för att ge livsmedelsassocierade infektioner.  
	  
Mat  är  viktigt  
	  
Efter en cytostatikabehandling har du extra behov av näring, energi samt en god 
livsmedelshygien. Kalorier, proteiner, vätska, vitaminer och mineraler är nödvändiga för att 
du lättare skall återfå dina krafter och bibehålla eller öka din vikt. Med ett bra näringsintag har 
du även lättare att må bättre totalt sett! 
	  
Vid dålig aptit, tänk på: 

•   Ät hellre små portioner ofta, än stora portioner sällan 
•   Öka portionerna efterhand 
•   Var noga med mellanmål. Ät den mat som du är sugen på. Bra mellanmål är t ex fil, 

yoghurt, glass, ostkaka, risifrutti, frukt, smörgås, fikabröd, kräm och näringsdryck 
•   Välj energirik mat, undvik lättprodukter 
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Livsmedelshygien  
Ditt immunförsvar är försvagat efter cytostatikabehandling. Det är därför viktigt med en god 
livsmedelshygien och du bör inte äta vissa risklivsmedel för att undvika matförgiftning eller 
att bakterier via tarmen kommer ut i blodet.  
 
De bakterier som du framför allt skall akta dig för är Listeria, E. coli och Pseudomonas. 
Listeria kan finnas i vakuumförpackad rökt eller gravad lax, smörgåspålägg och rått kött och 
kan orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. E. coli och Pseudomonas finns bl.a. i 
jorden och ger främst matförgiftning. 

 
Mer om god livsmedelshygien kan du läsa  
i broschyren Säker mat på eget fat från  
livsmedelsverket. Broschyren kan du få av  
personalen men du hittar den även på www.slv.se. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du  ska  nu  undvika:  

• Alla mögel- och kittostar samt opastöriserade dessertostar och mejeriprodukter 

• Rått kött (t ex lufttorkad skinka)  

• Skivat smörgåspålägg och kall färdig mat vid slutet av hållbarhetstiden. 

• Vakuumförpackad rökt eller gravad fisk. Sill går dock bra, hållbar max 1 v efter att 
burken öppnats 

Ovanstående livsmedel kan innehålla höga halter av bl. a. bakterien Listeria, de går 
dock bra att äta i upphettad form, 72°C i 2 minuter 

• Opastöriserade juicer 

• Smörgåsbord och bufféer 
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Tänk  på:  

• Ha en god handhygien, tvätta händerna innan du tar i mat 

• Tidigare tillagad mat skall värmas upp till minst 72°C i 2 minuter. Skall den varm-hållas 
måste den hålla lägst 60°C 

• Varm mat skall vara varm, helt igenom 

• Kall mat skall vara kall, även vid transport 

• Kyl snabbt ned tillagad mat som inte skall ätas med detsamma 

• Förvara skivat smörgåspålägg i sluten burk märkt med utgångsdatum 

• Frukt och grönsaker skall sköljas noga men behöver inte skalas/kokas 

• Välj svenska kontrollerade ägg om du äter dem löskokta. Hårdkokas om du inte vet dess 
ursprung 

• Kul- och mjukglass skall ha förvarats under rätta hygieniska förhållanden 
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Andra  goda  kostråd  vid  cytostatikabehandling  
	  
Goda råd vid lukt- och smakförändringar 

•   Ibland smakar maten ingenting. Försök ändå äta och dricka på bestämda tider varje dag 
•   Du kan behöva krydda maten mer eller mindre eller på ett annat sätt än tidigare 
•   Välj rätter utan störande doft. Undvik matos 

 
Goda råd vid mucosit (sår och inflammation i munslemhinnan) 

•   Välj mjuk mat som t.ex. fil, yoghurt, välling och omeletter 
•   Var försiktig med syrlig mat som t.ex. vissa krämer och juicer 
•   Välj gärna kall mat (t.ex. glass), då kyla har en bedövande effekt och kan kännas läskande 
•   Undvik starkt kryddad mat 

 
Goda råd vid illamående 

•   Knapriga kex, skorpor, salta pinnar och rostat bröd kan dämpa illamående 
•   Salt mat som oliver och chips likaså 
•   Undvik alltför feta och kryddstarka måltider 
•   Ät och drick sakta, tugga maten väl 
•   Vissa föredrar sval mat och dryck 
•   Kolsyrade drycker kan spänna ut magsäcken och då upplevas lite irriterande 
•   Vissa tycker att det känns bättre att inte blanda fast och flytande kost vid samma måltid 
•   Undvik matos, välj rätter som inte luktar så mycket. Vädra gärna lite innan måltiden 
•   Undvik sängläge direkt efter måltid 
•   Undvik att sitta i sängen och äta, försök byta miljö vid måltiden 
•   Undvik kläder med åtsittande resår i midjan 

 
Goda råd vid muntorrhet 

•   Drick små klunkar med vatten för att fukta slemhinnorna i munnen 
•   Doppa torr mat som smörgåsar och kex i dryck eller soppa 
•   Välj bredbara pålägg till smörgåsen 
•   Välj mjuk, mosad och passerad mat, riklig med sås 
•   Olja eller en klick smör på maten kan smörja munnen 
•   Sug på sockerfria karameller eller tugga tuggummi för att stimulera salivproduktionen 
•   Finns även receptfria preparat på apoteket 
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Praktiska  tips  kring  mat  

Svårt att orka ta dig ut att handla mat? Tungt att bära hem? 
Idag finns företag där man kan beställa sina matvaror på nätet och sen få den hemskickad 
Utbudet ändras konstant så sök gärna på nätet för att få koll på utbudet av hemleveranser där 
Du bor. 
 
Svårt att variera matlagningen, brist på roliga recept? 

På den senaste tiden har det uppkommit flera företag som levererar hem en ”matkasse”; en 
veckas middagsrecept och matvarorna därtill. Matkassarna kan anpassas efter många olika 
behov som vegetariskt, glutenfritt, ekologiskt, barnvänligt mm. Sök på nätet och hitta det som 
passar Dig bäst. 
 
Vid god aptit: 

Bra aptit och ingen påverkan på matintag och vikt? Ät som vanligt och följ de generella 
näringsrekommendationerna från livsmedelsverket: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-
naring/kostrad/ 

En kokbok som kan inspirera när aptiten är dålig: 
RÅD OCH RECEPT vid cancersjukdom 
Marie Esbjörnsson och Ylva Orrevall 
Boken går att beställa på: www.gothiaforlag.se 
 
Andra tips och råd kan hittas på: 

www.cancerfonden.se 
 
www.1177.se 
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