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Nutritionsbehandling vid Parkinsons sjukdom 

Detta dokument är tänkt som vägledning för dietister som vanligtvis inte arbetar med 

Parkinsonpatienter eller endast möter ett fåtal. Vägledningen gäller för idiopatisk 

Parkinsons sjukdom. Det finns andra typer av parkinsonismer/atypisk Parkinson med 

ett annorlunda sjukdomsförlopp och därmed annan nutritionsbehandling. 

 

Energibehov 
Patienter med Parkinsons sjukdom kan ha ett förhöjt energibehov till följd av 

sjukdomen. Sannolikt ökar energiförbrukningen till följd av symptom som t.ex. 

överrörlighet eller stelhet. 

 

Proteinbehov  
Proteinbehovet hos parkinsonpatienter motsvarar behovet för friska i motsvarande 

ålder. Är det svårt att kombinera proteinmängden med levodopabehandling kan man 

överväga en mindre mängd, då man sett bibehållen muskelmassa även vid intag på 

0,8–1 g/kg kroppsvikt.  

 

Proteinintag och läkemedel  
Generellt rekommenderas att levodopa ska tas 30 min före eller 60 min efter måltid 

(undantaget vid uppstart av behandling då läkemedlet tas tillsammans med mat för att 

undvika gastrointestinala problem) eftersom effekten av levodopa kan påverkas 

negativt vid intag av proteinrika livsmedel i nära anslutning till intag av läkemedlet. 

Då patienter ofta behöver ta levodopa flera gånger dagligen kan detta vara svårt att 

genomföra i praktiken. I vissa fall riskerar då en sådan rekommendation att leda till ett 

minskat energi- och proteinintag. Det är därför viktigt att ta reda på om patienten 

upplever en försämring i sina symptom vid intag av mat i nära anslutning till 

levodopaintag. Om så är fallet bör patienten få stöd av dietist att anpassa kosten. Om 

inte så bör patienten rekommenderas att bortse från den generella rekommendationen. 

 

För ett fåtal patienter kan proteinförskjuten kost vara aktuell för att förbättra 

läkemedelseffekten. Proteinförskjutning kräver dock noggrann uppföljning och bör 

skötas i ett parkinsonteam. 

 

Tugg- och sväljsvårigheter 
Många patienter med Parkinson får påverkan på sväljningen i någon mån. Det kan 

vara bra att fråga om tidsåtgång för måltider och eventuella svårigheter att tugga och 

svälja, samt vid behov ge råd om enklare konsistensanpassning. Vid tugg- och 

sväljsvårigheter bör man alltid överväga att involvera logoped. 

 

Mage och tarm 
Många Parkinsonpatienter lider av obstipation och/eller tömningssvårigheter, vilket 

kan bero på t.ex.försämrad aktivitet i tarmens nervsystem, mindre fysisk aktivitet eller 

läkemedelsbiverkan. För att motverka detta gäller sedvanliga råd vid förstoppning med 

ett tillräckligt intag av fiber och vätska,  men vanligtvis behövs även läkemedel. 
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På grund av nedsatt motilitet utvecklar en del patienter gastropares, vilket kan ge 

symptom som illamående, kräkningar, magsmärta, diarré efter måltid, eller glapp i 

läkemedelseffekt. Kostbehandlingen är densamma som vid övrig gastropares, 

dessutom kan levodopa behöva tas ännu tidigare före måltid än vad som normalt 

rekommenderas. 

 

Kosttillägg och sondnäring 
Val av kosttillägg och sondnäring görs utifrån patientens beräknade behov samt 

eventuellt övrigt intag. Precis som vid peroralt intag kan man behöva diskutera 

tidpunkterna för sondnäringsintag relaterat till levodopabehandling. 

 

Andra symptom  
Flera övriga parkinsonsymptom kan påverka patienters intag och nutritionsstatus.  

En del motoriska problem orsakar svårigheter vid matintag, t.ex. förlångsamning, 

tremor och nedsatt förmåga att hantera bestick. Dessutom drabbas många av icke-

motoriska symptom, som t.ex. depression, sömnstörningar och demens. Även lukt- 

och smaksinne är ofta nedsatt. 

 

Övrig information 
En del patienter får avancerad behandling i form av levodopa via gastrostomisond. 

Denna typ av gastrostomi kan även användas för tillförsel enteral nutrition, men det är 

inte säkert att patienten behöver det. 

 

Dietist ska ingå i alla parkinsonteam. Vid svårare fall, eller om man känner sig osäker, 

kan det vara lämpligt att kontakta denna. 
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