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Brødmåltid 

1. Bruk rikelig med margarin/smør 

2. Bruk dobbel mengde pålegg (for 

eksempel 2 skiver skinke + 2 skiver ost) 

3. Benytt majones hyppig 

4. Sett farge med frukt og grønnsaker 

 

Forslag til pålegg: 

• Majonessalat: italiensk-, reke-, 

eggesalat + kjøtt-/kalkun-/kyllingpålegg 

•  Peanøttsmør  

•  Egg + majones/kaviar, evt. ansjos 

•  Makrell i tomat + majones og agurk  

•  Fiskekake/fiskepudding + rekesalat 

•  Leverpostei m/agurk el. rødbete 

•  Salami, lammerull, servelat 

•  Karbonade 

•  Ost - velg helfete varianter  

•  Egg - kokt/stekt/eggerøre/omelett. 

•  Ha litt kremfløte og revet ost i 

eggerøren/omeletten for å øke 

energiinnholdet. 

Energi og protein  i utvalgte matvarer: 
         Energi, kcal      Protein, gram 
• 1,5 dl H-melk                 100  5 
• 1,5 dl lettmelk                  65  5 
• 1,5 dl saft/juice                  65  0 
• 1 fruktyoghurt                  150  5 
• 1 Go morgen yoghurt               260 9  
• 1 egg                  95  8 
• 1 ss olje/smør/margarin          90  0 
• 1 ss/20 g ekte majones            150  0 
• 1 ss/20 g lettmajones               80  0 
• 1 ss kremfløte                  40  0 
• 1 ss matfløte                  25  0 
• 1 ss/20 g seterrømme              65  1 
• 1 ss/20 g lettrømme                 40  1 
• 100 g rent kjøtt/fisk                  70-120  20 
• 1 sk hvitost                  70  5 
• 1 sk brunost                 40 2 
• 1 ss (20 g) leverpostei               65 3 
• 1 sk kokt skinke                  12 3 
 
Videoer av berikning på internett 
Kreftforeningen har publisert videoer av berikning på 
Youtube: 

Energi- og næringsrik kost 
Ved vekttap og/eller liten matlyst 
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Hvordan få time ved Ernæringspoliklinikken 

Hvis du følges av en lege ved OUS, kan denne 
sende henvisning til oss direkte i journalsystemet. 

 

Fastlege kan henvise til oss via sentralt 
henvisningsmottak ved OUS. 

(Forsidefoto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt) 



Vekttap er en konsekvens av at kroppen i 
en periode har fått tilført for lite energi i 
forhold til dens behov.  Dette kan skyldes at 
inntaket av mat og drikke har blitt lavere, at 
kroppens behov har økt, eller en 
kombinasjon av disse to. Årsaken kan også 
være at tarmen ikke tar opp all næring fra 
maten.  
 
Ufrivillig vekttap medfører bl.a. tap av 
muskelmasse og et svekket immunsystem. 
Det er derfor svært viktig å prøve å 
begrense vekttap under sykdom. Dette 
gjelder også hvis du er overvektig. 
 
I denne brosjyren finner du råd om hvordan 
du kan øke mengden energi i mat og drikke.  
 
Redusert matinntak 
Det kan være mange årsaker til redusert 
matinntak. Dårlig appetitt, kvalme, plager i 
munn/svelg, diaré og forstoppelse er noen 
av plagene som kan påvirke matinntaket 
ditt.  
 
Økt energibehov 
Ved flere sykdommer og sykdomstilstander 
er kroppens behov for energi økt. Ved f.eks.  
brannskader og KOLS kan behovet være 
betydelig økt, men også feber øker 
kroppens energibehov. Samtidig som en 
sykdom kan øke energibehovet, vil mange 
syke være mindre aktive enn de pleier i 
hverdagen. Det er derfor ikke alltid slik at 
man trenger å innta ekstra mat og drikke 
for å holde vekten. 

Generelle råd 
1. Spis små, hyppige måltider. Gjerne hver 

2.-3. time. 
2. Bruk energiholdig drikke.  
3. Bruk energirik mat. Berik gjerne maten 

(se egen rubrikk). 
4. Pynt maten med frukt/grønt for å gjøre 

den mer fristende. 
5. Velg mat med myk konsistens, f.eks. 

grøt, stappe, supper, gratenger og 
omelett.  

Småmåltid 
Spis gjerne et lite måltid hver 2. til 3. time. 
Ved å velge mat med et høyt energiinnhold, 
får du i deg mer energi per porsjon mat. For 
eksempel: 
• Avocado + tortillachips  
• Nøtter (evt. malte nøtter etter kirurgi)  
• Toast brød/loff +  ost, skinke, krydder. 
Stek i toast- eller vaffeljern. 
• Ritzkjeks e.l. med ulike oster 
• Ferdigsmurte knekkebrød (Wasa) 
• Rosiner/tørket frukt  
• Yoghurt med nøtter/kornblanding 
• Go’morgen-yoghurt  
• Havresuppe laget på H-melk  
• Risgrøt med sukker/kanel/smørøye 
• Bær/hermetisk frukt/fruktgrøt med 
vaniljesaus  
• Vaffel, gjerne med pålegg 
• Ferdigkjøpte desserter som 
sjokoladepudding, rislunsj, 
dessertyoghurter, Crème Brûlée.   
 

Næringsdrikker fra apotek 
Benytt næringsdrikker som mellom- eller 
hovedmåltid. Bruk litt tid på å drikke dem, 
og gjerne ½ flaske per gang, avhengig av 
flaskens størrelse. Velg helst de som er 
tilsatt ekstra protein og fiber. 
De melkebaserte drikkene har mer protein 
enn de juicebaserte. Det finnes mange ulike 
smaker fra forskjellige produsenter. Det 
varierer fra apotek til apotek hvor stor 
sortiment de har på næringsdrikker.  

Supper berikes med f.eks. olje, kremfløte eller rømme. 
Et egg i suppen tilfører både energi og protein. (Foto: 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt) 

Matlysten er ofte nedsatt under sykdom. Flere sykdomstilstander kan også øke 
kroppens behov for energi og næringsstoffer. Ved ufrivillig vekttap tapes 
muskulatur og fettvev. Det er viktig å begrense vekttapet og stabilisere vekten. 

Når matinntaket blir for lite 

Berikning av mat og drikke 
Tilsett litt av disse matvarene i måltidet ditt for å øke energiinnholdet: 

Ost - på gratenger, i salat, omelett, ekstra ost på pizza og pasta 

Egg - i supper, salat, hjemmelagde næringsdrikker 

H-melk - i grøter, supper, kakao  

Rapsolje (nøytral olje) eller flytende margarin - i yoghurt, grøt, gryterett, over salat 

Nøtter/mandler/frø - i kake, desserter, grøt, salat, gryteretter, müsli 

Plantemargarin - på brødskiva, i grøt, saus og på kokte poteter og annen middag 

Kremfløte - i suppe/saus/grøt, gryterett/stuinger/mos, omelett, vaffel, kakao, desserter  

Seterrømme/ Crème Fraiche - i saus, supper og som dressing  

Smør - på brødskiva, som smørøye 

 

Det er viktig at du får i deg nok protein! 
Svært gode proteinkilder er: Fisk, kjøtt, kylling, egg, meieriprodukter (f.eks. melk, ost,  

cottage cheese, kesam, skyr, yoghurt etc), proteinrik næringsdrikk og proteinpulver. 

Andre proteinkilder: Erter, bønner, linser og nøtter. 

Energiholdig drikke 
Når du har liten matlyst, er det lurt å passe 
på at det du drikker inneholder energi. 
Noen synes det er lettere å få i seg drikke 
enn fast føde. 
Sukkerholdig saft/toddy og juice/nektar gir 
energi.  
Melkebasert drikke gir i tillegg protein  som 
er viktig for bl.a. muskler og immunsystem.  
 
For eksempel: 
• H-melk, soyamelk 
• Sjokolademelk, milkshake 
• Biola, Kefir, kulturmelk etc. 
• YT restitusjons-/mellommåltidsdrikk 
• Smoothie laget med yoghurt 
• Rett-i-koppen-suppe med fløte og egg 
• Kakao, kaffe latte, cappuccino etc. 
• Næringsdrikk fra apotek 


