
4 mdrs. hold 

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? 



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 



• Svært ved at indtage kalorier og proteiner nok 

 

• Mistet sultfornemmelse / ingen appetit 

 

• Dumping / fedtdiarre / kvalme / forstoppelse 

 

• Hvor vigtige er vitaminerne? 

 

• Motion 

Typiske problemstillinger 



Hvor mange kalorier skal du have  dagligt? 

Mænd 

5.900 kJ/ 

1400 kcal 

 

Kvinder 

5.000 kJ/ 

1200 kcal 

 

Planer i GB mappe er 1200/1400 kcal  
Spiser du mindre er det ikke sundt! 



Energibehov til vægtvedligeholdelse 

Mænd 

10.000 kJ/ 

2400 kcal 

 

Kvinder 

8.000 kJ/ 

2000 kcal 

 

Du kan derfor sagtens spise mere end  
1200 kcal dagligt - og stadig tabe dig! 



 

 

Hvordan gør man så det? 



Protein 

• Behov cirka 1 g/kg kropsvægt 
• Afhængig af køn, vægt, fysisk aktivitet 

 

• Proteiner 
• Opbygning af muskler, væv og organer 

• Vedligeholdelse af muskler, væv og organer 

• Forbrænding 

 

 

http://gugge.dk/madvarer/4-kod/store_billeder/stort_billede_kalv_spidsbryst.htm


Fordeling af kalorier og protein på en dagskost 

 

• Kaloriebehov er minimum 1200 kcal/dag 
• Minimum 200 kcal pr måltid - hvis der spises de anbefalede 6 gange! 

 

• Proteiner ca. 75-95 g/dag 
• Ca. 10-20 g protein pr måltid for at få nok 

 

 



Hvordan får jeg proteiner/kcal nok til morgenmad? 
Morgenmad 

Fødevare/drikkevarer Kcal Protein 

Forslag 1 (kvinder) 
fra GB-mappen 

1½ dl minimælk (til piller inden 
mad) 

57 5,1 

1 dl havregryn (30 g) 110 4 

1½ dl minimælk (til havregryn) 57 5,1 

I alt 224 14,2 

Fødevare/drikkevarer Kcal Protein 

Forslag  2 (kvinder) 
fra GB-mappen 

1½ dl minimælk (til piller inden 
mad) 

57 5,1 

½ skive rugbrød 51 1,3 

1,5 skive (30 g) ost med 16-18% 
fedt 

79 8,6 

I alt 187 15 



Hvordan får jeg proteiner/kcal nok til morgenmad? 

Morgenmad 

Fødevare/drikkevarer Kcal Protein 

Forslag (mænd) fra 
GB-mappen 

½ skive rugbrød 51 1,3 

1,5 skive (30 g) ost med 16-18% fedt 79 8,6 

½ skive rugbrød 51 1,3 

30 g kødpålæg (2-3 skiver) 39 7,2 

I alt 220 18,4 



Morgenmad - alternativ 

1½ dl Yoghurt – 120 kcal og  

6 g protein 

50 g banan – 41 kcal og   

0,6 g protein 

30 g Müesli – 111 kcal og   

4 g protein  

= 272 kcal og 10,6 g protein 



     0 kJ = 0 kcal       2 kJ = 0,5 kcal           160 kJ = 40 kcal         200kJ = 45 kcal               170 kJ = 40 kcal 
        0 g protein         0 g protein            3,4 g protein                  3,5 g protein                0 g protein  

Drikkevarer før morgenmad 
  Energiindhold pr. 100 ml 



Hvordan får jeg proteiner/kcal nok til frokost? 
Kcal Protein 

Forslag 1 1 hel skive rugbrød (50 g) 90 2,8 

Buko light 11% (10 g) 16 1 

2 skiver skinke (20 g) 24 4 

Makrel i tomat (30 g) 59 4,3 

Alm. Mayonnaise (5 g) 36 0 

I alt 225 12,1 

Forslag 2 ½ kyllingebryst (70 g) 92 14 

1 kartoffel (60 g) 49 1,1 

Broccoli (70 g) 31,5 3,7 

Mager sovs 4-5% fedt (50 g) 43 1 

I alt 254 19,8 



Hvordan kan jeg øge kalorier/protein til frokost? 

Kcal Protein 

Fedtstof Almindeligt smør (5 g) 36 0 

Kærgården (5 g) 33 0 

Kærgården 60% fedt (5 g) 27 0 

Almindelig remoulade (5 g) 20 0 

Rød pesto (5 g) 23 0 

Pålæg Leverpostej 20% fedt (30g) 71 3,3 

Leverpostej 8% fedt (30 g) 42 3,3 

Spegepølse 29% fedt (10 g) 33 1,8 

Spegepølse 9% (10 g) 17 2,3 

Vælg fedtstoffer, hvis du er småt spisende – men jo mere magert jo 
højere proteinindhold 



Frokost 

30 g hønsesalat – 80 kcal og 2,1 g protein 

30 g æg – 43 kcal og 3,8 g protein 

20g rejer – 16 kcal og 3,3 g protein 

25 g brie – 82 kcal og 5 g protein 

 10 g mayonnaise – 71 kcal og 0,1 g protein 

30 g rugbrød – 61 kcal og 1,5 g protein 

= 353 kcal og 15,8 g protein 



Hvad med grøntsagerne? 

Gulerødder, agurk, 
blommetomater, 

champignons, snack peber, 
blomkål og salat 

 
Totalvægt 950 g ≈ 238 kcal 

Grøntsager er rige på kostfibre og vitaminer + mineraler 

Har du god appetit så skal grøntsagerne på bordet! 

 

 

 

 



Hvordan får jeg proteiner/kcal nok til aften? 

Kcal Protein 

Forslag  

Svinekød 10-12% fedt (100g) 187 20 

1 tsk. olie (ca. 5 g) 44 0 

1 dl Kogt pasta (ca. 35 g) 48 3,7 

Blomkål (100g) 28 2,4 

Mager sovs 4-5% fedt (½ dl)  43 1 

I alt 350 27,1 

Undlader du fedtstof og sovs er det kun 263 kcal! 



Tilbehør aftensmad 
Kcal Protein 

Stivelse 

Kartoffel (1 stk som et æg, 60 g) 49 1,1 

Alm. pasta 1 dl rå (30 g) 110 3,7 

Fuldkornspasta  rå (30 g) 107 4 

Alm. ris ½ dl rå (30 g) 110 2,3 

Grønt Agurk 100 g 11 0,7 

Iceberg salat 100 g 16 1 

Tomat 100 g 26 0,7 

Gulerod 100 g 36 0,7 

Broccoli 100 g 45 5,3 

Grønne ærter 100 g 76 6,1 



Tilbehør aftensmad 
Kcal Protein 

Fedtstof 

Almindeligt smør (5 g) 36 0 

1 tsk. olie (ca. 5 g) 44 0 

Becel flydende 33 0 

Pesto (5 g) 23 0 

Sovs Mager sovs 4-5% fedt (½ dl)  43 1 

Knorr sovs med fedtstof + mælk (½ dl) 110 1,5 



Alternativt tilbehør aftensmad 

Kcal Protein 

Til salat osv. 

Kidneybønner fra dåse (50 g) 47 3,3 

Kikærter fra dåse (50 g) 37 2,4 

Røde linser, rå (25 g) 88 7,5 

Pinjekerner (10 g) 70 1,3 

Solsikkekerner (10 g) 64 2 

Til sovsen 

Kokosmælk (100 ml) 143 1 



Hvad med supper? 

  110 kJ/25 kcal       200 kJ/45 kcal 230 kJ/55 kcal        240kJ/57 kcal 

   1 g protein           1 g protein  2,5 g protein          1 g protein
  

  Energiindhold pr. 100 ml 

  Ikke kalorier og protein nok til at være hovedmåltid! 



Hvad kan gøre supper bedre? 

Tilbehør Kcal Protein 

Rejer (50 g) 40 8 

Skinke (50 g) 56 8 

Feta 40+, 20% fedt (50 g) 128 9,2 

Bacon (50 g) 129 8 

Fromage frais (½ dl, 50 g) 26 4,1 

Grovbrød , 1 skive (35 g) 84 3 

Kødboller af kylling (50 g) 60 6 

Alm. Kødboller (50 g) 85 5 



  150 kJ = 36 kcal       160 kJ = 45 kcal           230 kJ = 55 kcal            274kJ = 65 kcal             370 kJ = 88 kcal 
       3 g protein                3,5 g protein               3,4 g protein                5,9 g protein                5,7 g protein 

Flydende kalorier og proteiner 
  Energiindhold pr. 100 ml 

  Kan du ikke tåle mælk så prøv sojaprodukter eller laktosefri mælk! 



• Yoghurt 

• Frikadelle 

• Kyllingelår eller æg 

• Smoothies på mælk, yoghurt eller skyr 

• Ost/pålæg  

• Cocio One/Matilde 0,4% sukkerfri kakaomælk 

• Cultura Light 

• Nødder og mandler 

• Proteinbar 
Andre forslag? 

Proteinholdige mellemmåltider 



Mellemmåltider 

  40 g frikadelle –  70 kcal og   
6 g protein  

20 g mandler – 106 kcal og  
4,2 g protein 

 15 g flødeskum – 53 kcal og 
0,3 g protein 

 1½ dl kakaomælk 90 kcal og 
5,1 g protein 



De hurtige mellemmåltider 

Kcal Protein 

Cultura med müsli-top (170 g) 146 9,4 

Nupo karamel bar (60 g) 228 18,9 

Nupo snack bar (32 g) 99 3,9 

ISIS Free lækkerbar (35 g) 119 13 

Ostehaps – den lette (18 g) 42 3,6 



Fedt 
Mættet fedt Umættet fedt 



Kostfibre 

Minimum 15-20g kostfibre dagligt  



Kostfibre 



Madpyramiden for opererede 

Fedtstoffer – helst 
vegetabilske 

 

Kød, fisk, fjerkræ, æg, 
bælgfrugter, nødder, 

soyaprodukter, skaldyr 
 

Mælkeprodukter, 
yoghurt, ost 

 

Grove grøntsager 
 

Frugt, juice og 
fine grøntsager  

 

Fuldkorn – 
Brød, gryn, 
ris og pasta 

 

Sukker, alkohol, 
chips og søde 

sager 
 

http://fuldkorn.dk/


 

 

Reaktioner fra den nye mave 
Hvad gør jeg ved det? 



 

• Hormoner der styrer sult og mæthed er i den gamle mave 

• Spis! - også selv om du ikke mærker sult 

• Spis efter uret hver 2.-3. time fx alarm på mobil, æggeur eller 
lignende 

• Sult føles anderledes (fx svimmelhed, smerter osv) 

Manglende appetit 



Forstoppelse 

Skyldes ofte for lidt væske og/eller for få kostfibre i kosten 
og/eller manglende motion:  

 

– Drik minimum 1½ liter væske om dagen 

 

– Spis brød og morgenmadsprodukter med mange kostfibre 
(brug indkøbsguiden) 

 

– Dyrk motion, gerne minimum ½ timer pr. dag 
   

 



Dumping 

• Opstår når man spiser for hurtigt, spiser for meget mad på 
en gang eller spiser/drikker for sukkerholdig mad/drikke 

 

• Undgå dumping ved at: 

 - Adskille mad og væske 

 - Begrænse sukkerholdige fødevarer/drikkevarer 

 - Spise små portioner og langsomt 



Diarré 

• Skyldes oftest for fedtholdig mad 

 

• Brug indkøbsguiden – vælg magre kød- og 
mælkeprodukter, spar på fedtstoffet og undgå det 
skjulte fedt (frituremad, chips, kage osv.) 

 

• Kan også opstå, hvis du drikker til maden 



Træthed/mangel på energi 

• Kan skyldes mangelfuld kost – for få kalorier og for 
lidt protein  

• Jernmangel (husker du dine vitaminer?) 

• Jernmangel kan desuden skyldes forkert kost – 
typisk for lidt protein og for få fuldkornsprodukter 



Vitaminer  

• Betragt vitaminpillerne som din medicin 

• Optaget af vitaminer er nedsat efter en gastric bypass 

• Nødvendigt med livslang kontrol af bl.a. calcium, D-
vitamin og jern 

 

Vitaminmangel er ikke nødvendigvis mærkbart. Glemmer 
du dine vitaminer, øger du bl.a. risikoen for knogleskørhed.  

 



    

• 2 x Livol 50+ 

 

• 1 x Unikalk Mega (kalk og D-vitamin) 

 

• 1 x Jern C (jern) 

 

• 1 x Betolvex som tablet eller injektion hver 3. måned (B12-
vitamin) 

Kosten skal suppleres med  



Kalk 

400-500mg kalk dagligt fra maden + 1 unikalk mega og 2 x livol 50+ 



  Calcium pr. 100 g Portionsstørrelse Calcium pr. port. 

Mælkeprodukter       

Ylette 195 mg 2 dl 390 mg 

Yoghurt naturel 136 mg 2 dl 272 mg 

Mini- og skummetmælk 124 mg 1 glas (2 dl) 248 mg 

Yoghurt med frugt uspec. 118 mg 2 dl 236 mg 

Ost og æg       

Skæreost 20+ 705 mg 1 skive (20 g) 141 mg 

Smøreost (alle typer) 600 mg 1 spsk. (10 g) 60 mg 

Hytteost 220 mg 1 spsk. (15 g) 33 mg 

Æg 40 mg 1 stk. (60 g) 24 mg 

Grøntsager       

Spinat (dybfrost) 219 mg 1 dl (40 g) 87,6 mg 

Grønkål (rå) 219 mg 1 dl (40 g) 87,6 mg 

Grønkål (dybfrost) 150 mg 1 dl (50 g) 75 mg 
  

 
•  2 glas mælk (496mg)    2 dl yoghurt og 1 glas mælk (520mg) 
•  1 glas mælk og 2 skiver ost (530 mg) 1 glas mælk, 1 skive ost og 1 æg (413mg) 

 
 

Hvor meget er 400-500mg kalk? 

Kalk 



   158 kJ = 38 kcal        248 kJ = 59 kcal      304 kJ = 73 kcal     345 kJ = 82 kcal  264 kJ = 63 kcal 

  Energiindhold pr. 100 ml 

Kalorier i alkohol 



101 kJ = 24 kcal 133 kJ = 31 kcal          40 kJ = 33 kcal (fortyndet)     180 kJ = 43 kcal 

Kalorier i sukkerholdige drikkevarer 
  Energiindhold pr. 100 ml 

  PROTEININDHOLD = 0 g 



• Stort set alle light drikkevarer er sukkerfri 

 - men det er tilladt blot at fjerne 1/3 del sukker og kalde det light! 

 

 

• Læs derfor varedeklarationen  

 

 

• Drik lightprodukter med måde 

  

Kalorier i drikkevarer - lightprodukter 

Ingredienser Vand, kuldioxid, farvestof (E150d), 

surhedsregulerende midler (E338, E311) sødestoffer (aspartam, 

acesulfamkalium), aromaer (bl.a. koffein). Indeholder en 

phenylalaninkilde.  

 

Pr.100ml: 

Energi (kcal)  0,3 

Protein (g)  0-1 

Kulhydrat (g)  0 

-Heraf sukkerarter 0 

Fedt (g)  0 

Kostfibre (g)  0 

Natrium (g)   0,01 
 

                                            

  



• Kan være skyld i manglende vægttab 
• Skyller maden ud af maven: 

   Kan spise større mængder 

  Bliver hurtig sulten igen 

 

 

• Kan give smerter/ubehag 

 

 

• Der må drikkes 30 minutter efter måltidet! 

 

Drikker du til maden? 



Motion 

• Motion opbygger muskler og forbrænder kalorier! 

 

• Minimum 30minutters motion dagligt 

 

• Kalorieforbrug 
• Gang  200-300   kcal/time 

• Cykling 300-600  kcal/time 

• Løb  600-900   kcal/time 

• Svømning 400-800  kcal/time 

• Tennis  450  kcal/time 

• Se tv  25  kcal/time 

 

 

 

 

 

 



Motion og forbrænding 



Motion og kost 

• Motion kræver kalorier og proteiner 

• Du skal gerne spise et ”restitutionsmåltid” lige efter 
træning – gerne inden for 30 min efter træning! 

• Måltidet skal fylde dine muskler op med protein og 
kulhydrat og kan fx være: 

– Knækbrød med ost 

– En nupo shake eller bar 

– En drikkeyoghurt 

– Figenstang og håndfuld nødder 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beregning af kostindtag 
• madlog.dk  

 



 

Beregning af kostindtag 

• madital.dk 
 



Gastric Bypass bogen 

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

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


Et lettere liv på Facebook 



Årskontrol 

Plastikkirurgi, kost og fastholdelse af livsstilsændringer 
 

Ring til patientservice cirka 2-3 måneder før årsdag 
   

Telefon 38170700 



Din indsats afgør resultatet! 

HUSK at vægttabet opnås det første år efter operationen! 



Spørgsmål/Kommentarer? 


