
1 år efter overvægtskirurgi 

Kliniske diætister 



Typisk vægttab efter GB er 60-80% af sin overvægt og det går hurtigst 
de første måneder. Typisk ved 4 mdrs. kontrol vil være en 40-50% af 
overvægten. 

 

Eksempel: person med højde på 1,75 m  

FUS 1:    vægt 130 kg, BMI 42 

4 mdrs. kontrol:  vægt 105 kg, BMI 34 (tabt 46% af overvægten) 

1 års kontrol:   Vægt   90 kg , BMI 29 (tabt 75% af overvægten) 

 

Hvis BMI 25 skal opnås skal vægten ned på: 76,6 kg 
 

Hvor stort vægttab forventes? 



Hvorfor stopper vægttabet? 

• Stofskiftet falder med vægten 

• Kroppen tilpasser sig livet som ”GB-opereret” 

• Mere plads i maven? 

• Tåler mere fedt og sukker? 

• Ikke kommet i gang med motionen? 
 



BMI – Body Mass Index 

•  Hvad er dit BMI? 
• BMI ved FUS1  

• BMI ved årskontrol 

 

• Hvordan udregnes BMI? 
 

 

  

 

 

 



Kvinder   

< 80 cm 

Mænd 

 < 94 cm 

Kvinder mellem 
80-88 cm   

Mænd mellem 
94-102 cm 

Kvinder  

> 88 cm 

Mænd  

> 102 cm 

Taljemål og helbredsrisiko 



 

 

 

Hvad kan påvirke vægten? 

Energiindtag 
(mad og drikke) 

Energiforbrug 
(fysisk aktivitet) 



Energi per dag til vægtvedligeholdelse for 18 – 60 årige 

Ved normal fysisk aktivitet 

• Kvinder ca. 9300 kJ = 2215 kcal 

• Mænd ca.  12000 kJ = 2870 kcal 

 

Ved lav fysisk aktivitet 

• Kvinder ca. 8200 kJ = 1950 kcal 

• Mænd ca.  10550 kJ = 2510 kcal 

 

 

 
Kilde: NNR, 2004 og Landbrug & Fødevarer 

 



• Spis gerne 3 hovedmåltider og 3-5 mellemmåltider fordelt 
over dagen 

Måltidsmønster 



 

• Spis langsomt 

 

• Tyg maden grundigt 

 

• Drik ikke til maden 

Spiseteknik 



• Proteiner 
• Muskelopbygning 

• Muskelvedligeholdelse 

• Forbrænding 

 

• Kostfibre 
• Mæthed 

• Fordøjelse 

• Sundhed  

 

Fødevarevalg 





 

• Søde og fede måltider 
• Manglende mellemmåltider? 

• Gamle vaner? 

• Kedsomhed? 

• Trøst ? 

 

 

 

Sødt / fedt 



Lidt om søde sager 

1 æske (23g) = 35 kcal 

1 pose (170g) = 544 kcal 
Portion 25 g = 80 kcal 
6,8 portioner pr pose 

1 kop (200 ml) = 0 kcal 

1 muffin (138 g) = 585kcal 

1 plade (100 g) = 562 kcal 
1 portion (25 g) = 141 kcal 

4 portioner pr plade 

1 portion tilberedt (100 g) = 101 kcal 



Ny livsstil – nye vaner 

• Kend dine faldgruber og forebyg situationen 

• Hvornår ”falder du i”? 

 - travlhed på jobbet 

 - ensomhed 

 - kedsomhed 

 - stress 

 - weekendhygge 

 - indkøb når du er sulten 

• Indøv en ny adfærd, når situationen opstår 

• Find din egen vej 



 

• 2 x  50+ Multivitaminmineraltablet 

• 1 x Unikalk MEGA 

• 1 x JernC 

• 1 x Betolvex – som tablet eller injektion hver 12. uge 

Tilskud  



• Optimal ernæring inden plastikkirurgi har til formål at: 

• Sørge for at kroppen er ”fit for fight” 

• Bedre immunforsvaret 

• Bedre sårhelingsprocessen 

 

• Optimal ernæring er: 

• Alm. sund kost fordelt på mange små måltider 

• Evt. suppleret med proteindrikke i ugerne op til operationen, 
f.eks. 2-3 uger før 

 

 

 

Ernæring og plastikkirurgi 



Hvorfor er motion så godt? 

Forebygger/sænker forhøjet blodtryk 

Øger stofskiftet 

Forebygger knogleskørhed 

Giver bedre selvtillid og øget velvære 

Regulerer appetitten 

Øger ilttilførslen til muskler og andet væv 

Styrker immunforsvaret 

Mindsker kroppens reaktion på stress 



• Komplikationer indberettes til Dansk Fedmekirurgi Register. 
Årsrapport er offentlig tilgængelig! 

• Kendte komplikationer er galdesten, brok, mavesår og 
tarmslyng. 

• Årsrapport fra 2010 viser, at der inden for det første år (30 
dage -1 år) tegner sig følgende billede: 

• 3,2% re-opereres indenfor det første år på landsplan 

• På Aleris-Hamlet er tallet 2,8% svarende til at 47 ud af 1689 
patienter i 2010 er re-opereret.  

 

Komplikationer 



 

• 2 års kontrol – den skal man selv bestille tid til! 

 

• Herefter kontrol  årligt hos egen læge 

 

• Husk fremover at tjekke vores hjemmeside for evt. ny viden og 
anbefalinger indenfor fedmeoperationer 

 

Næste kontrol 



Et lettere liv på Facebook 



Gastric Bypass bogen 

• Opskrifter 
• Energiberegnede kostplaner 
• Tips og vejledning 
• 225 kr. i receptionen 

http://images.saxo.com/ItemImage.aspx?ItemID=11989261


Spørgsmål/Kommentarer? 


