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Kost og kræft – mødet med patienten
Udgangspunktet er afgørende!!!

Udgangspunktet er afgørende!!!

1. Den ernæringstruede patient
• Synke-/fordøjelsesbesvær
• Kvalme
• Kritisk vægttab

Diætist

2. Hvordan lever jeg så sundt som muligt?

3. Kan jeg spise mig fra min kræftsygdom? 



Hvad ved vi om kost og kræft?

www.wcrf.org/dietandcancer





Kost og kræft - prognose



Kost og kræft - prognose



Alle kan få kræft!!!



Alle kan få kræft!!!

Forebyggelse (også efter diagnosen) handler om at 
mindske sandsynligheden for, at det tilfældige sker…



Oversigt

• Hvad ved vi?
• Alkohol
• Fuldkorn
• Frugt & grønt
• Rødt og forarbejdet kød
• Overvægt og fedme
• Prognose
• Hvad ved vi?



ALKOHOL



Alkohol og kræftrisiko

World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. 
Continuous Update Project Expert Report 2018. Available at: dieandcancerreport.org



Alkohol og brystkræft

Stærkeste kostfaktor!
• 7−10% risikoforøgelse ved ekstra 

10g alkohol/dag

• Drikkemønster uden betydning

• I USA skyldes 2% af alle 
brystkræfttilfælde alkohol, i DK 
15%!!



Indtag af alkohol i europæisk undersøgelse

Land Alkohol (gram/dag) Afholdende (%)

Norge 2.4 (0.4-11.8) 20

Sverige 8.0 (1.1-25.9) 20

Danmark 10.2 (0.7-45.3) 3

England 5.3 (0.4-30.6) 7

Tyskland 5.5 (0.4-34.0) 4

Holland 5.7 (0.2-35.2) 16

Frankrig 7.7 (0.5-40.1) 14

Spanien 5.4 (0.2-32.2) 51

Italien 5.7 (0.2-35.2) 22

Grækenland 2.2 (0.5-17.6) 37

Alle 5.7 (0.4-34.8) 17

Tjønneland et al. Cancer Causes Control 2007;18(4):361-73.



Eksempler på mekanismer:

• Acetaldehyd øger den tidlige tumorinitiering 
og vækst 

• Alkohol kan virke som opløsningsmiddel for 
andre kræftfremkaldende stoffer (f.eks. 
tobaksrøg)

• Alkohol øger blodets østrogenindhold

Alkohol
Mulige mekanismer



FULDKORN



Fuldkorn

Klid:

• B vitaminer

• Phytokemikalier

• Protein

• Fiber

Endosperm:

• Protein

• Kulhydrater

Kim:

• B vitaminer

• Polyumættede fedtsyrer

• Phytokemikalier

• Vitamin E

• Mineraler



Fuldkornsanbefalinger

Den officielle anbefaling:

• 75 gram fuldkorn om dagen



Sundhedseffekter af fuldkorn
Mulige mekanismer

• Hurtigere transittid

• Indpakning af carcinogener

• Langsommere mavetøming

• Øget mæthed

“Mekaniske” effekter:
• Produktion af SCFA – butyrat

• Glucose/insulin balance

• Lavere kolesterol (β-glucan)

• Vitaminer og mineraler

• Lavere blodtryk?

• Nedsat inflammation?

• Mikrobiomet??

Indirekte effekter

Enterolactone



Fuldkorn og tyktarmskræft



World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Expert Report 2018. Wholegrains
vegetables and fruit and the risk of cancer. Available at: dieandcancerreport.org



FRUGT & GRØNT



• World Cancer Research Fund, 1997: 
“Overbevisende evidens for beskyttende
effekt af frugt og grøntsager I forhold til
mange kræftformer”

• WHO, 1997: ”Hvis alle i den vestlige
verden spiste 4-600 gram frugt og 
grøntsager dagligt, ville 23% af alle
kræfttilfælde kunne forebygges”

• World Cancer Research Fund, 2007: 
“Begrænset evidens”

Beskytter frugt og grønt mod kræft?



Beskytter frugt og grønt?

Meget lave indtag øger risikoen; <200 
gram/dag:

• Vitaminer, antioxidanter, phytokemikalier

Måske begrænset ekstra effekt >400 gram/dag

• Indirekte effekter via nedsat 
energiindtag=nedsat risiko for overvægt



World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Expert Report 2018. Wholegrains
vegetables and fruit and the risk of cancer. Available at: dieandcancerreport.org



RØDT OG FORARBEJDET KØD



Rødt og forarbejdet kød

Definition:
• Rødt kød = kød fra køer, grise, får, ged (4-benede dyr)
• Hvidt kød = Fisk og fjerkræ
• Forarbejdet kød = Kød som er røget, tørret, saltet eller 

konserveret; fx. Pølser, pålæg og røget skinke

Mulige mekanismer:
• Kræftfremkaldende nitrosaminer fra nitrit
• Heterocykliske aminer (HCA) / Polycyklisk aromatiske 

hydrocarbon (PAH)
• Hæm-jern fremmer dannelsen af nitrosaminer



Rødt og forarbejdet kød

World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Expert Report 2018. Meat, fish and 
dairy products and the risk of cancer. Available at: dieandcancerreport.org



Hvad skal man vælge?

Rødt kød
Stegning

Røgning
Nitritsalt



Er bacon farligt?



Kød – WHO vurdering oktober 2015

• 22 forskere fra 10 lande

• Alle uden interessekonflikter 

• 800 undersøgelser evalueret





Er kød ligeså farligt som cigaretter?

NEJ!

Population attributable fraction* 
• Forarbejdet kød = 34.000 kræft-relaterede dødsfald per år

• Rødt kød= 50.000 kræft-relaterede dødsfald per år

• Rygning = 1.000.000 kræft-relaterede dødsfald per år

• Luftforurening = 200.000 kræft-relaterede dødsfald per år

* Andelen af dødsfald, der kan forebygges ved at udelukke eksponeringen 
fuldstændigt



Rødt og forarbejdet kød - anbefalinger

• Begræns rødt/”firbenet” 
kød til max. 500 g/uge 

• Undgå/minimér indtaget 
af forarbejdet kød



OVERVÆGT OG FEDME



Advanced prostate

Mouth, pharynx, larynx

• Baseret på WCRF/AICR og IARC er der samlet set 
nu stærk evidens for sammenhæng mellem 
overvægt og udvikling af 15 forskellige 
kræfttyper

• Flere kræftformer vil formentlig blive tilføjet 
listen i de kommende år



Taljemål



Taljemål
Anbefalinger



Mulige mekanismer
Fedme og kræft



Andel voksne BMI≥30 kg/m2

Kvinder, 1975



Andel voksne BMI≥30 kg/m2

Kvinder, 2016



Bevar din normale vægt

For brystkræft er vægt på diagnosetidspunktet en stærk prædiktor for 
prognose og livskvalitet. Vægtstigning efter diagnosen øger recidiv og 
dødelighed.

Prostata høj vægt medfører dårligere prognose

Colon cancer, høj vægt medfører øget recidiv og dødelighed.

Øget risiko for diabetes og hjerte-kar sygdomme



PROGNOSE



Tyk-/endetarmskræft, underlivskræft og prostatakræft
Incidens



Tyk-/endetarmskræft, underlivskræft og prostatakræft
Prognose

• Bryst 9 studier
• Tyk-/endetarm 9 studier
• Prostata 8 studier
• Blære 1 studie
• Gynækologisk 1 studie



Tyk-/endetarm
Prognose



Tyk-/endetarmskræft

Figur: Forekomst af tyktarmskræft pr 100 000 person-år (alders-
standardiseret)



Tyk-/endetarm, prognose?



Fiber/fuldkorn og overlevelse efter tyktarmskræft

Song et al. 2017, JAMA oncology.



Underlivskræft
Prognose



Prostatakræft



Metodologiske udfordringer
Prognose

Hvor homogene er patienterne? Reverse causation



De bedste råd til at forebygge kræft

• Undgå at blive overvægtig

• Dyrk motion

• Drik maks. 7/14 genstande alkohol om ugen 

• Spis mindst 75 gram fuldkorn om dagen – det 
bliver ikke mere sundt end fuldkornsrugbrød!

• Spis maks. 500 gram rødt kød om ugen –
undgå det forarbejdede kød

• Spis 600 gram varieret frugt og grøntsager om 
dagen



De bedste råd til ”raske” kræftpatienter

• Undgå at blive overvægtig

• Dyrk motion

• Drik maks. 7/14 genstande alkohol om ugen 

• Spis mindst 75 gram fuldkorn om dagen – det 
bliver ikke mere sundt end fuldkornsrugbrød!

• Spis maks. 500 gram rødt kød om ugen –
undgå det forarbejdede kød

• Spis 600 gram varieret frugt og grøntsager om 
dagen



Overvejelser prognose

• Stadig få studier på kræftoverlevere 
• Generel ”sund kost” og ”sund vægt” er bedste bud, men hvorfor?

• Bedre fysik til at klare behandling
• Nedsat komorbiditet
• Bedre livskvalitet – både fysisk og kognitivt 

• Ingen dokumentation for, at særlige kure skulle være gavnlige.



Der er godt nok meget vi ikke ved!!



Tak for opmærksomheden….


