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at är näring, men också glädje och gemenskap.
Tanken med den här broschyren är att ge föräldrar
och anhöriga till sjuka barn råd och tips kring mat och
måltider så att både barn och föräldrar kan må så bra som möjligt
under sjukdomstiden.
Under olika faser i behandlingen kan aptiten minska eller öka,
men det gäller långt ifrån alla barn. Genom att normalisera
matsituationen, hålla de vanliga måltidsrutinerna, erbjuda mat och
äta tillsammans går det att komma långt.
Det går också att få individuell kostrådgivning. Be att få träﬀa
dietisten på avdelningen eller mottagningen.

Det är normalt att vara orolig
Oro är en naturlig del av föräldraskapet. Den viktigaste uppgiften som förälder är att skydda sina barn och se till att de mår
bra. När något oväntat händer, som en svår sjukdom, blir vi
oroliga, det går inte att komma ifrån.
När det gäller maten är det normalt att barnet går upp och
ner i vikt under olika faser i behandlingen. Personalen följer
hela tiden barnets viktkurva och sätter in lämpliga åtgärder vid
behov. Som förälder är det bra att hålla i minnet att det inte
behöver vara en så stor sak utan att kroppen klarar av dessa
omställningar.
Många söker information på nätet, men försök att inte läsa
för mycket där. Alla motstridiga råd och tips som ﬁnns skapar
lätt osäkerhet. Prata istället med personalen om dina funderingar. De är experter och vet vilken hjälp som ﬁnns att få.
Lev som vanligt

Försök att behålla de vanliga rutinerna hemma så långt det går,
även om det ibland är svårt att leva som vanligt när vardagen
ställs på ända.
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När min son drabbades
av leukemi så var nudlar
med starka kryddor
det enda han åt. Isglass
var också populärt
under cytostatikabehandlingarna.
En förälder

Allmänna råd
• Börja inte med vitaminer och
andra typer av tillskott under
behandlingen. Om barnet redan
äter vitaminer – rådgör med
läkare.
• Om ditt barn har problem med
att svälja tabletter ﬁnns det
gelatinöverdrag att köpa på
apoteket som gör dem lättare
att svälja.
• Undvik att krossa tabletterna
eftersom de då smakar sämre.
Om det fungerar bättre att
blanda medicinen i maten
berätta för barnet att du gör
det och välj ett och samma livsmedel varje gång, till exempel
sylt. Då vet barnet vad som gäller och känner sig inte lurat.
• Om ditt barn normalt äter
specialkost (till exempel vegetariskt, veganskt, gluten- eller
laktosfritt) kan det behövas
extra hjälp från dietisten om
barnet äter mindre under en
period.

Min då 5-årige son ville
– under cytostatikabehandlingarna – inte äta
tillagad sjukhusmat alls,
men däremot annan kall
mat – till exempel räkor,
ostkuber och oliver –
som han pillade i sig.
Och så fort vi kom hem
igen ville han ha musslor
kokta i grädde och vin...
Så då blev det så.
En förälder

På lång sikt är annars det viktigaste att barnet behåller ett
normalt förhållande till mat där vi äter för att vi är hungriga, för
att det är gott och att vi slutar när vi är mätta. Under en cancerbehandling kan det förhållandet rubbas. Då kan det underlätta
att vara lite ﬂexibel både när det gäller rutiner och vad barnet
äter. Allt för att barnet ska fortsätta att ha ett sunt förhållande
till mat framöver.
Det ingår ju även i det vanliga vardagslivet att frångå
rutinerna ibland och unna sig något extra gott till fredagsmyset.
Låt barnet få vara med och bestämma kring maten och träna
sig på att känna igen kroppens signaler för att kunna ge den vad
den behöver.
Cytostatikabehandling

Cytostatika påverkar ätandet och aptiten på olika sätt, bland
annat kan det leda till smakförändringar. Cytostatika förknippas ofta med illamående, men i dag ﬁnns det eﬀektiva mediciner som gör att många barn inte alls mår illa och andra bara vid
vissa tillfällen.
Cytostatikan påverkar även slemhinnorna i munnen vilket
gör att vissa barn får svårt att äta på grund av blåsor eller
beläggningar. En god munhygien kan underlätta, men barnet
behöver ofta smärtstillande medicin under den mest intensiva
perioden. Att låta barnet suga på lite is eller en isglass kan också
hjälpa. Även magtarmkanalen påverkas vilket kan ge både förstoppning och diarré. Det är särskilt vissa typer av cytostatika
som kan orsaka förstoppning och då är det viktigt att se till att
barnet äter den förebyggande medicin som ordineras av läkare.
Strålbehandling

Många barn har inga problem alls med aptit och ätande vid
strålbehandling. Hos andra kan munslemhinnan och halsen
bli irriterad vid strålbehandling mot huvud och hals och vid
strålbehandling mot buken är det vanligt med diarré. Strålbehandling kombineras ibland med cytostatika vilket kan leda till
andra besvär. Kontakta din dietist om det uppstår problem
med maten.
Kortisonbehandling

Cytostatika kombineras ibland med kortison vilket kan ge
upphov till ökad aptit hos vissa barn. Oavsett hur mycket barnet
äter blir det inte mätt eftersom det framförallt handlar om ett
sug som inte kan tillfredsställas.
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Stamcellstransplantation

Vid stamcellcellstransplantation gäller speciella regler. Om det
skulle bli aktuellt kommer vårdpersonal och dietist att ge mer
information.
TIPS VID ILLAMÅENDE

Vid illamående föredrar de ﬂesta barn mat som har en mild,
frisk eller salt smak. Exempel på mild mat är välling, gröt,
pannkaka och makaroner. Yoghurt, citrusfrukter och kräm är
några syrliga alternativ. Prova gärna att ge några pommes frites,
salta kex, jordnötter, chips, kaviar eller annan salt mat för att få
igång aptiten.
Om lukten av varm mat gör att barnet mår sämre, servera
då istället kall mat. Plockmat lockar ofta mer än en full tallrik
så duka upp med kalla köttbullar, smörgåspålägg i bitar, korv,
sallad, kokt pasta, risgrynsgröt, pannkakor, glass med mera och
låt barnet välja vad det vill ha.
• Servera små portioner eller plockmat.
• Ge dryck mellan måltiderna.
• Undvik alltför ﬂottig, fet och söt mat.
• Vädra före maten och undvik matos.

Syrligt brukar vara lätt
att få i sig, till exempel
citron på grönsaker. Kall
mat är oftast lite lättare
att bli sugen på än
varm. När han mådde
som mest illa var det
torrt och salt som gick
ned bäst.
En förälder

TIPS VID BLÅSOR OCH BELÄGGNINGAR I MUNNEN

Slemhinnan i munnen kan bli tunn, skör och känslig efter
cytostatikabehandling. Vanligast är att blåsor uppstår drygt en
vecka efter behandlingsstarten men redan någon vecka senare
är läkningen på god väg. De som har haft problem med blåsor
tidigare löper större risk att det händer igen.
• Servera gärna mjuk mat som till exempel gröt, potatismos
eller stuvade makaroner.
• Låt barnet skölja munnen med avslaget bubbelvatten.
• Använd sugrör, det gör det lättare att få i sig dryck utan att det
gör ont.
• Blanda maten med en tesked olja eller berikningsprodukter av
olja för att smörja och lena munnen.
• Omelett och pannkaka är mild mat med neutral smak.
• Avstå från citrusfrukter, apelsinjuice och annan syrlig mat.
• Hårda livsmedel som knäckebröd gör ont i munnen och ska
undvikas.
• Blanda inte olika konsistenser som till exempel i en köttgryta.
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Vid munblåsor funkade
nästan bara yoghurt,
för det gjorde så
fruktansvärt ont hela
tiden. Det gick knappt
att öppna munnen.
Yoghurten åts med
sugrör så gott det gick.
En förälder

TIPS VID MUNVÅRD

Ketchup var något vi
undvek eftersom det
sved väldigt!

• Använd Andolex munskölj vid sveda eller smärta i munhålan.
Det är ett antiinﬂammatoriskt medel med viss smärtstillande
eﬀekt.
• Om det inte går att borsta tänderna, skölj munnen med
0,12-procentig klorhexidinlösning för att minska antalet
bakterier i munnen.
• Slemhinnor och tänder kan också rengöras med en muntork,
en skumgummikudde på skaft, fuktad med Paroex klorhexidinlösning eller Paroex munskölj.

En förälder
Problem med magen

Förstoppning och diarré är inte ovanligt och i båda fallen är det
viktigt att barnet får i sig rikligt med vätska. Ibland kan det även
behövas någon form av medicin och individuell kostrådgivning
av dietist.
Fysisk aktivitet är alltid bra och särskilt vid förstoppning
kan det hjälpa till att få igång magen igen.
TIPS VID FÖRSTOPPNING:

• Se till att barnet får i sig ordentligt med vätska.
• Pröva katrinplommon som ﬁnns i puré, juice eller torkad form.
• Magmassage kan hjälpa till att få igång magen. Be personalen
eller en sjukgymnast visa hur man gör.
TIPS VID DIARRÉ

• Ge barnet små måltider ﬂera gånger under dagen och se till att
det får i sig ordentligt med vätska.
• Undvik ﬁberrika svårsmälta livsmedel som linser, bönor, ärtor,
svamp och citrusfrukter.
• Servera kokta grönsaker, skalad frukt, kompott och kräm.
Sondmatning

Sondmatning är ett bra komplement under vissa faser av behandlingen, när vårdpersonalens bedömning är att barnet inte
får i sig tillräckligt med näring och energi. Det gäller särskilt
mindre barn som är känsligare för en eventuell viktnedgång.
Sondmaten ser ut som välling och innehåller all näring kroppen
behöver. Själva sonden maten passerar igenom är en tunn slang
som går via näsan ner till magsäcken.
En fördel med sondmatning är att pressen kring ätandet
minskar, både för barnet och för dig som förälder. Men det är
ändå viktigt att barnet, trots sonden, försöker äta normalt eftersom ett normalt ätande stimulerar sväljreﬂexen. Låt barnet sitta
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med vid måltiderna och se till att det ﬁnns lite grönsaksstavar,
frukt eller annat smått och gott att pilla med som kanske hittar
in i munnen när pressen att äta är borta.
Lika viktigt är det att sluta med sondmatning när behovet
inte längre ﬁnns. Det är vårdpersonalens ansvar att avgöra om,
när och hur länge sondmatning behövs. En sond är lätt att sätta
in och ta ut vilket gör det enkelt att anpassa användandet efter
behandling och hur barnet mår.
TIPS VID SMAKFÖRÄNDRINGAR

Under en cytostatikabehandling kan smaksinnet och förmågan
att uppfatta smak förändras. Våra munnar är fulla av smaklökar
och hos barn fungerar de fullt ut vilket gör att de upplever smak
ännu starkare än vuxna. Lite citron, havssalt, olivolja eller något
sött kan göra stor skillnad när det gäller hur maten upplevs.
• Maten smakar metalliskt – lägg till något sött som till exempel
lönnsirap och pressa över lite citronsaft eller pröva med något
fett som nötkräm eller smör.
• Maten smakar sött – lägg till sex droppar citron- eller limejuice. Om det inte hjälper fortsätt droppa i juice tills sötman
minskar.
• Maten smakar salt – lägg till ¼ tesked citronsaft. Det tar bort
den salta smaken.
• Maten smakar bittert – lägg till lite sötningsmedel i form av
lönnsirap.
• Allt smakar kartong – salta med havssalt till det smaken börjar
framträda i munnen. En skvätt färsk citronsaft hjälper också.
(Källa: The elephant under the rug: transient taste changes with
cancer therapy. rebeccakatz.com 2016)

8 mat vid behandling av barncancer

Nedsatt aptit

Vi gjorde allt i smått
som ›snittar‹: små
fyrkanter av macka,
melonkuber med
tandpetare i med mera.
Kycklingköttbullar var
favorit och gärna i kall
pastasallad.
En förälder

Under vissa delar av behandlingen kan aptiten minska och det
är vanligt att vikten förändras. Många barn går ner i vikt under
en period, men extra tillsatt energi kan på sikt också leda till
viktökning.
Även om en viktnedgång är påfrestande och skapar oro är
det viktigt att fokus snarare ligger på att barnet ska hålla en
balanserad nivå viktmässigt än på att det ska gå upp i vikt.
Även om det är svårt är det viktigt att inte tjata om maten.
Det man kan göra istället är att erbjuda alternativ. Låt barnet
föreslå något som det förhoppningsvis sedan också äter.
Som föräldrar kan vi bestämma mycket över våra barn, men
vi kan inte bestämma vad de äter. Låt därför inte maten bli till
en maktkamp. Att vägra äta är ett sätt att protestera som är lätt
att ta till för barn i en situation där de ofta känner sig väldigt
maktlösa och utlämnade.
För tonåringar, som redan går igenom en självständighetsprocess där de ska frigöra sig från sina föräldrar, kan längtan
efter egenkontroll vara ännu starkare. Då är maten ett bra sätt
att hävda sin egen vilja. Försök ändå behålla rutinerna kring
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måltiderna och be tonåringen att sitta med även om hen inte
äter. Ställ fram lite plockmat och kommentera inte om de tar
något. Erbjud en gång men truga inte.
TIPS VID NEDSATT APTIT

• Servera lite salta snacks som salta kex, chips, oliver och liknande innan maten för att få igång aptiten.
• Bjud på plockmat som tapas, tacos, minipizza och liknande.
• Använd färska kryddor för att stimulera aptiten.
• Servera något sött eller syrligt till efterrätt som glass, fruktsallad med pressad lime, nötter, mandlar, risifrutti eller chokladpudding.
TIPS VID VIKTNEDGÅNG

• Utöka mängden välling, gröt, mjölk eller mjölkersättning om
det känns bra för barnet att dricka.
• Servera energirika tillbehör till maten som sås, pesto, tapenade,
hummus, oliver, avokado, guacamole, majonnäs, dipsås och
liknande.
• Variera vatten med energirik dryck som mjölk, drickyoghurt,
saft och juice.
Gör måltiden till en rolig stund

Även om barnet är sjukt är det bra för hela familjen, inte minst
syskonen, att behålla de vanliga rutinerna för att normalisera
matsituationen.
• Ät tillsammans hela familjen. Duka ﬁnt, använd roliga glas
och sugrör.
• Bort med mobiler och annat som stör. Var närvarande, prata
om saker som har hänt under dagen och fokusera inte bara på
mat och ätande.
• Låt alla äta samma mat.
• Erbjud barnet mat men truga inte.
• Servera små portioner eller plockmat och låt barnet välja vad
det vill ha utan att göra stor aﬀär av det.
• Sitt inte för länge vid bordet. Varm mat som har kallnat är
sällan god.
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Värst var det på
sjukhusen, där åts det
inget, vi lagade egen
mat istället. När vi var
inlagda länge så gjorde
vi en ﬁn skriven meny
med köttbullar, korv
mm som vi alltid kunde
laga till. Kändes som att
det var viktigt att kunna
välja det som passade/
smakade för stunden.
En förälder

Ökad aptit
Kortisonbehandling leder ofta till ökad aptit, men framförallt
handlar det om ett sug som inte kan tillfredsställas. Att då införa restriktioner kring mat skapar lätt en ﬁxering vilket rubbar
både matrutiner och ett normalt ätande. Suget och svullnaden
som uppstår på grund av medicinen försvinner när barnet slutar
med kortison.
Försök behålla normala måltidsrutiner med frukost, lunch,
middag och två mellanmål. Maten behöver begränsas, men
försök göra det i så liten mån som möjligt. Prata med barnet på
ett förutsättningslöst sätt om att det äter en medicin som gör att
det blir hungrigare och mer sugen än vanligt, men att det inte är
bra för kroppen att få för mycket mat.
Det ständiga suget kan göra att det uppstår konﬂikter.
Särskilt yngre barn kan få stora humörsvängningar och gå från
toppen till botten på några sekunder. Tonåringar å andra sidan
blir ofta nedstämda och trötta av kortison. Bekräfta att du ser
barnets känslor, men markera samtidigt att det inte är okej att
uppföra sig hur som helst även om man är sjuk. Försök att inte
ge efter eller få dåligt samvete vid ett utbrott. Om det blir ett
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stort problem prata med sjukvårdspersonalen som kan ge råd
och hänvisa till en kurator eller psykolog om det behövs.
Var tydlig med vilka regler som gäller angående maten
genom att redan innan måltiden berätta för barnet vad och
hur mycket det ska få att äta. När det gäller tonåringar är det
självklart svårare eftersom de kan hämta mat själva. Här är det
viktigt att föra en dialog kring suget och vad man kan göra för
att hålla det stången.
Försök att hitta på saker som stimulerar barnet så att det
inte bara tänker på mat. Erbjud alternativ som ni kanske kan
göra tillsammans och uppmuntra barnet att umgås med kompisar. Fysisk aktivitet kan både vara roligt och göra att man blir
piggare.
Ibland kan olika belöningssystem fungera, men de brukar
minska i värde över tid. Använd belöningar på ett smart sätt i
början för att ändra ett beteende, till exempel att gå eller cykla
istället för att åka bil någonstans, men låt aldrig själva belöningen vara mat utan välj något annat som barnet/tonåringen
tycker om.
TIPS VID ÖKAD APTIT

• Ät samma tider som vanligt och servera en portion per måltid.
• Lägg till en frukt, en morot eller ett grovt bröd för bättre
mättnad.
• Erbjud grönsaksstavar med en kalorisnål dipp eller majskrokar
som ett nyttigare alternativ till snacks.
• Var tydlig med vad och hur mycket barnet ska få att äta inför
varje måltid.
• Välj ﬁberrik pasta, bröd och ris om barnet klarar det.
TIPS FÖR ATT MINSKA SUGET EFTER MAT

• Servera bubbel- eller vanligt vatten i ett glas med ett roligt
sugrör.
• Bjud på smaksatt mineralvatten.
• Använd Wii-spel för att få barnet/tonåringen att röra på sig.
• Gå på promenader, besök lekparken, träﬀa kompisar och gör
andra aktiva saker som barnet tycker är roligt och orkar göra.
Uppmuntra till fysisk aktivitet

Att röra på sig är bra både vid nedsatt och ökad aptit. Att
vara aktiv stimulerar både aptiten och gör det lättare att hålla
normalvikten. Det går ofta lättare om man börjar med något
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Ja, jisses… Maten
var som en berg
och dalbana. Olika
cravings efter varje
cytostatikabehandling.
Ena gången drickyoghurt som bara gick
att dricka med sugrör,
nästa var isbitar och
apelsiner, sedan var det
chicken nuggets och så
vidare. Mitt tips är att
erbjuda olika saker tills
man hittar rätt för just
den perioden.
En förälder

som barnet tycker om. Det kan vara att gå till lekparken eller att
träﬀa vänner. Sedan kan man lägga till en promenad om dagen,
en kort cykeltur eller att sparka lite boll. Att röra på sig gör att
kroppen fungerar bättre, vi blir starkare, får bättre balans och
mer ork. Fysisk aktivitet hjälper ofta även mot oro, sömnproblem och trötthet.
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Tips på måltidsupplägg
Beroende på om barnet behöver mer eller mindre energirik kost kan en
dags måltider anpassas och kompletteras på olika sätt. Här följer ett
förslag på hur måltiderna under en dag kan se ut.

Energisnålare meny

Energirikare meny

FRUKOST

FRUKOST

Lättﬁl med müsli och färsk frukt

Standardﬁl med ﬂingor och bär

Fullkornsbröd med lättmargarin och kalkon

Vitt bröd med smör och jordnötssmör

1 glas lättmjölk

1 glas juice

LUNCH

LUNCH

Kokt ﬁsk med citron

Panerad ﬁsk med remouladsås

Potatismos

Potatismos med extra smör/ägg

Ärtor/broccoli

Salladsblad/tomat/avokado

Dryck: Vatten

Dryck: Mjölk 3 %
Glass/Efterrätt

MELLANMÅL

MELLANMÅL

1 frukt

Fruktsallad med nötter
Vaniljkesella

MIDDAG

MIDDAG

Pasta med köttfärssås
Grönsaker

Pasta med 1–2 tsk olja ringlad på
Köttfärssås med creme fraiche

Dryck: Vatten

Riven ost
Tillbehör: Tapenade/oliver
Dryck: Mjölk 3 %

MELLANMÅL

MELLANMÅL

1 frukt

Smoothie
Rån/kex med ost
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Lästips och länkar

Råd och recept vid cancersjukdom
Gothia, 2006 – Stahre, Esbjörnsson, Orrevall

Här ﬁnns både tips och många recept främst framtagna för
vuxna cancerpatienter.
1177.se

På den här webbplatsen ﬁnns bra information om mat och
kostråd vid cancerbehandling.
Cancerfonden.se

Här hittar du kostråd som är framtagna för framför allt vuxna
cancerpatienter.
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Vid frågor, kontakta gärna

Dietist …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-post …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Har du egna tips som du vill dela med dig av så går det bra
att kontakta Barncancerfonden på telefon 08-584 209 00 eller
e-post info@barncancerfonden.se.
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Tack!

Broschyren skrevs ursprungligen av dietist Elisabeth Sjöqvist
som då var verksam vid barncanceravdelningen vid Skånes
universitetssjukhus i Lund. Den här utgåvan är en omarbetad
version, anpassad efter dagens förutsättningar och forskning.
Tack till alla som bidragit med viktig kunskap längs vägen.
Hanna Edin, dietist, Akademiska barnsjukhuset
Carina Forsberg, nutritionsansvarig undersköterska
Skånes universitetssjukhus, Lund
Kristina Landahl Stridh, nutritionsansvarig barnsjuksköterska
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Erika Lidgren, dietist
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Sonja Marklund, konsultsjuksköterska
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Maria Molin, barnsjuksköterska
Skånes universitetssjukhus, Lund
Marie Nilsson, dietist
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Mikael Nilsson, dietist, Skånes universitetssjukhus, Lund
Margareta af Sandeberg, omvårdnadsspecialist inom barncancervård och Med dr, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Elisabeth Sjöqvist, dietist, Skånes universitetssjukhus, Lund
Jenny Thorsell, Lic psykolog, PhD student, Uppsala universitet
Marita Vikström Larsson, konsultsjuksköterska
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
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TILL DIG SOM HAR ETT SYSKON MED CANCER

TILL DIG SOM FÖRLORAT ETT SYSKON I CANCER

Informationsskrift från Barncancerfonden
framtagen i samarbete med Malin Lövgren

Informationsskrift från Barncancerfonden
framtagen i samarbete med Malin Lövgren

Att ha ett syskon med cancer

När det värsta har hänt

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

HUR FÖRÄLDRAR KAN STÖTTA SYSKON SOM MIST

Informationsskrift från Barncancerfonden
utarbetad av Birgitta Lannering och Charlotte Castor

Informationsskrift från Barncancerfonden

Informationsskrift från Barncancerfonden
utarbetad av Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme

Hjärntumörer

Stöd till närstående

Mun- och tandvård

HOS BARN OCH UNGDOMAR

TILL BARN OCH UNGDOMAR MED CANCER

VID CANCERBEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR

För dig som vill veta mer
Vi ger ut informationsmaterial, böcker och
medicinska skrifter om barn och cancer som
går att beställa på barncancerfonden.se.
Materialet är gratis och levereras inom
någon vecka.

Barncancerfonden

Gåvor från privatpersoner och företag har bidragit till att forskningen kring barncancer gjort stora framsteg. Idag överlever
cirka 80 procent av de barn som insjuknar i cancer. Så sent som på
1970-talet var förhållandena de omvända. Barncancerfonden är
den enskilt största ﬁnansiären av barncancerforskning i Sverige.

Box 5408, 114 84 Stockholm, Besöksadress: Hälsingegatan 49
Tel +46 (0)8 584 209 00, pg 90 20 90-0
barncancerfonden.se
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den här skriften ingår i Barncancerfondens skriftserie där vi tar
upp olika typer av barncancer, behandlingar och annat som berör
de familjer som drabbats av barncancer. I denna skrift får du råd
kring matlagning och tips när aptiten förändras i samband med
en cancerbehandling.

