Goda råd om mat
vid KOL
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INNEHÅLL
Varför bör man ha koll på maten när man har KOL?
Varför är fett så viktigt?
Vilken betydelse har protein?
Vad kan du tänka på när det gäller kosten?
Tips om hur du ökar ditt intag av energi
Kan man nå längre med motion?
Tips att tänka på
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Det är vanligt att de som har KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
går ner i vikt. Viktnedgång kan ha negativa konsekvenser för hälsan.
Men det går att undvika om du håller dig till några enkla regler.

Ät dina måltider jämnt fördelade över den vakna delen av dygnet.
Ät flera mindre måltider. Frukost, lunch och middag samt
tre-fyra mellanmål.
Ät proteinrikt och använd hälsosamma fetter för att öka
energiinnehållet i maten.
Vila gärna en stund innan du äter.
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VARFÖR BÖR MAN HA KOLL PÅ MATEN NÄR
MAN HAR KOL?
Kostråd till friska är inte alltid anpassade till dig som har KOL.
En effekt av att du har KOL är att kroppen på grund av sjukdomen har
en ökad risk att tappa fett och muskelmassa. Dessutom kan det vara
ansträngande att äta och det kan gå åt mer energi för andningsarbete.
Därför är det inte ovanligt att de som har KOL går ner i vikt. Att man
tappar i vikt innebär att kroppen inte får den energi den behöver. Det
kan leda till att man får undervikt, vilket bland annat försvagar kroppens
motståndskraft mot infektioner.
Men det är inte bara viktigt hur mycket man väger, utan också hur
mycket muskler kroppen består av. När man går ner i vikt är det
inte bara fett som försvinner, utan också den viktiga muskelmassan.
Musklerna är nödvändiga för styrka och funktionsförmåga. Därför är
det viktigt att du som har KOL dagligen får i dig den energi och de
näringsämnen du behöver samt att du rör på dig så mycket som möjligt,
så att du kan leva ett bra liv.
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VARFÖR ÄR FETT SÅ VIKTIGT?
Både den som har KOL och den som är frisk bör äta en varierad kost
med ett balanserat intag av protein, kolhydrater och fett.
Om du har KOL och dessutom kanske har svårt att äta eller har dålig
aptit, kan det vara svårare att få i sig tillräckligt med energi. För att
lättare få i sig den energi man behöver kan man öka andelen fett i
maten. Det ger energi men i en mindre portion som kan vara lättare
att äta och som inte tar upp lika mycket plats i magen.
Alla sorts fetter ger samma mängd energi, men bäst är att välja
hälsosamma omättade fetter. Sådana fetter, som flytande margarin,
raps-, oliv- och solrosolja kan användas i matlagning. Andra bra källor
till både energi och hälsosamma fetter är majonnäs, nötter samt fet
fisk som makrill, sill, strömming eller lax.
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VILKEN BETYDELSE HAR PROTEIN?
Proteiner är kroppens byggstenar och är nödvändiga för att behålla
och bygga muskelmassa. Hos personer med KOL kan behovet av
protein vara ökat. Därför är det viktigt att det i den dagliga kosten
ingår proteinrika livsmedel som kött, fisk eller kyckling, men även ägg,
ost och andra mjölkprodukter. Linser, bönor och ärtor kan också bidra
med värdefullt protein.
Du kan med fördel ha rikligt med pålägg på brödet så ökar mängden
protein i din smörgås. Olika kosttillägg som t ex näringsdrycker
innehåller både energi och protein kan därför vara ett lämpligt tillskott
om du inte kan äta tillräckligt av den vanliga maten.
Om du rör på dig kan proteinet du äter byggas in i musklerna så att du
blir starkare och mera uthållig. För att det ska fungera är det viktigt att
du också får i dig tillräckligt med energi.
Bäst är det om du kan röra på dig lite varje dag, men allra viktigast är
att du rör på dig på ett sätt som fungerar för dig.
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VAD KAN DU TÄNKA PÅ NÄR DET GÄLLER
KOSTEN?
Tiden mellan måltiderna bör inte vara för lång eftersom det kan
påskynda viktnedgång. Ett bra grundråd är att få in en rutin där du
äter många mindre energi- och proteinrika måltider, gärna 6-7 stycken,
jämnt fördelade över den vakna delen av dygnet. Du bör också äta på
kvällen, inte alltför långt innan du går och lägger dig. Då minskar du
tiden för nattfastan, dvs. tiden mellan sista kvällsmålet och frukosten
nästa dag.
Frukt och grönsaker utgör en viktig del av en balanserad kost för dig
med KOL, eftersom de innehåller vitaminer, mineraler och fiber. Välj de
sorter du tycker bäst om och servera dem färska, kokta eller tillagade
på annat sätt.
Om du lagar mat själv är det en bra idé att göra enkla rätter som
går lätt att laga. Gör gärna flera stora portioner som går att frysa in
och snabbt värma i mikrovågsugn. Matlagning vid KOL kan vara en
utmaning, eftersom det kan vara ansträngande. Ta därför gärna en
paus mellan matlagning och måltid, så orkar du äta bättre. Ånga och
matos i köket kan påverka andningen. Om det blir för svårt att laga
maten själv kan det vara ett alternativ att köpa färdigrätter att värma,
eller be någon annan att laga maten åt dig? Du kan få vägledning via
distriktssjukvården eller biståndshandläggaren i kommunen.
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TIPS OM HUR DU ÖKAR DITT INTAG AV ENERGI

Frukost
Det är viktigt att du får i dig den energi och näring som din kropp
behöver. För att bryta nattens fasta är det viktigt att äta frukost.
Filmjölk, yoghurt och gröt är vanliga frukostkomponenter. För att
göra frukosten mer energität kan du t.ex. koka gröten på mjölk istället
för vatten eller berika yoghurten med lite olja och lägga på några bär.
Ägg är en bra proteinkälla liksom kött- och fiskpålägg till smörgåsen.
Lunch
Rätter som går enkelt att laga underlättar för orken till måltid,
t.ex. gräddbaserade soppor, omelett, berikade pannkakor,
quinoasallad eller något annat du tycker om. För att möjliggöra
muskeluppbyggnad är det bra att vid varje måltid lägga till protein.
Speciellt bra är skaldjur eller fet fisk såsom lax, sill, makrill och
strömming eftersom de innehåller både protein och nyttiga fetter.
Det är bra att använda flytande margarin, rapsolja och olivolja
i matlagningen. Raps- och olivolja är utmärkta att använda på
grönsaker, gärna som en dressing och smakförhöjare.
Middag
Precis som till lunchen är det viktigt att protein ingår i middagen.
Lägg till sås eller potatismos som görs med extra fett till kött- eller
fiskrätter. Ett annat alternativ är potatisgratäng med grädde och
riven ost. Tillbehör som inlagd gurka, rödbetor, lingon eller gelé
hjälper till att ge både färg och smak till maten.
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Dessert
Du kan gärna avsluta måltiden med en dessert, det kan vara en bra
källa till energi när aptiten är dålig. Köp gärna färdiga efterrätter
som glass, chokladmousse eller fruktgröt. De håller sig länge i frysen
eller kylskåpet och smakar gott med vispad grädde på toppen.
Mellanmål
Det är nödvändigt att komplettera huvudmåltiderna med energioch proteinrika mellanmål för att täcka energi- och näringsbehovet.
Mellanmålen bör anpassas till det individuella behovet och ska
vara lättlagade och lättillgängliga. Det är lagom att äta tre–fyra
mellanmål under dygnet. Exempel på mellanmål
som innehåller mycket energi och protein är:
•
•
•
•
•
•

Kosttillägg
Kvarg
Fet yoghurt med banan/bär eller nötter
Smörgås med kött- eller fiskpålägg
Smörgås med ägg och kaviar
Äggröra med grädde

Drycker med mycket energi
Mjölkdrycker, fruktjuicer, smoothies och kosttillägg innehåller mer
energi än vatten, kaffe eller te. Därför är det en bra idé att öka
mängden av dessa drycker när du behöver gå upp i vikt. Drick dem
helst mellan måltiderna.
Kosttillägg
Om du har svårt att hålla vikten bör du kontakta din vårdcentral.
Du kan då få råd av en dietist om lämpliga kosttillägg. Kosttillägg
innehåller både energi och näring och är fullvärdiga komplement
till den mat du äter. Kosttillägg finns att köpa på apoteken, men kan
också förskrivas på recept. De finns både som drycker, krämer och
puddingar.
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KAN MAN NÅ LÄNGRE MED MOTION?
För att du ska få bästa resultat av att du äter rätt är det viktigt
att lägga till motion. Det hjälper till att bevara och bygga upp
muskulaturen. Motion förebygger benskörhet och motverkar
förstoppning.
Det har i undersökningar bland KOL-patienter visat sig att de som
är fysiskt aktiva mår bättre än de som inte rör på sig. Har man KOL
blir man lättare andfådd vid fysisk ansträngning. Det kan leda till
känslor av obehag. Men när du rör på dig regelbundet kommer du
så småningom att upptäcka att du orkar göra mer och med mindre
andnöd.
Det är inte farligt att motionera när man har KOL. Huvudsaken är att
du rör på dig regelbundet och minskar stillasittandet. Men det gäller
att anpassa sig till sina egna förutsättningar. Välj den typ av aktivitet
som tilltalar dig mest. Det är också bra att variera träningen, att
varva olika aktiviteter som t ex simning, promenader eller cykling.
De flesta som har KOL kan klara av motion i någon form. Vid
promenader kan du använda hjälpmedel som gångstavar eftersom
de aktiverar bröstmusklerna och ger bra stöd. Speciellt när man
börjar motionera kan det vara bra att ta pauser för att återhämta
sig. Det är också bra att kombinera motionen med ett mellanmål.
Tveka inte att rådfråga din läkare eller en sjukgymnast om hur du
ska motionera vid KOL.
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ATT TÄNKA PÅ
• Fördela dagens energi- och näringsintag
på flera mindre måltider, t.ex. frukost,
lunch och middag, samt tre till fyra
mellanmål.
• Ät dagens sista mål strax före sovdags,
för att minska antalet timmar för
nattfastan.
• Ät din favoritmat för att stimulera
aptiten. Komplettera måltiderna med
grönsaker och frukt för att få värdefulla
vitaminer, mineralämnen och fiber.
• För att öka intaget av vitamin D, ät fet
fisk såsom sill, strömming och lax, samt
bordsmargarin och mjölkprodukter som
är berikade med vitamin D.
• Kontrollera din vikt regelbundet.
Kontakta din läkarmottagning om du
ofrivilligt går ner i vikt.
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FÖLJ DIN VIKT!
Väg dig en gång per vecka direkt på morgonen och
fyll i resultatet här. Ta med vid nästa besök hos läkare/
sjuksköterska/dietist.

vecka 1: _____ kg

vecka 7: _____ kg

vecka 2: _____ kg

vecka 8: _____ kg

vecka 3: _____ kg

vecka 9: _____ kg

vecka 4: _____ kg

vecka 10: _____ kg

vecka 5: _____ kg

vecka 11: _____ kg

vecka 6: _____ kg

vecka 12: _____ kg

Anteckningar:
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