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Sammendrag 

Bakgrunn: Overvekt er et av vår tids største helseproblem og stadig flere blir klassifisert som 

sykelig fete. Fedmeoperasjonen Roux-en-Y gastrisk bypass (RYGBP) er en operasjonsmetode 

som stadig flere tyr til for å oppnå vektreduksjon. Tidligere forskning viser at de fleste 

RYGBP-opererte pasienter opplever vektnedgang de to første årene etter operasjon, for 

deretter å stagnere eller få ny vektøkning. Med vektreduksjon oppnår ofte deltagerne remisjon 

av diabetes. Hypoglykemi er en tilstand som kan komme som bivirkning av operasjonen, da 

det er en kjent sammenheng mellom vektnedgang og økt insulinsensitivitet. Ved 

vektreduksjon og høyt inntak av raske karbohydrater kan økt insulinproduksjon føre til for 

rask blodsukkersenkning og man kan dermed oppleve å få hypoglykemi.  

Mål: Å undersøke om ekstra oppfølging, ved hjelp av gruppemøter og fysisk aktivitet, ville 

hindre vektøkningen man ofte ser. I en undergruppe av hovedutvalget ble det undersøkt om 

ekstra gruppemøter kunne gi reduksjon i antall deltagere med hypoglykemi. 

Metode: Samtlige pasienter som hadde blitt operert med RYGBP ved Oslo 

universitetssykehus, Aker i perioden januar 2006 - juni 2009 ble tilbudt å være med i studien. 

Studien startet 2 år etter operasjonen og 165 pasienter ble randomisert til enten 

intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen, hvor 142 fullførte. Kontrollgruppen fikk 

oppfølging i likhet med hva som er dagens praksis, og intervensjonsgruppen fikk i tillegg 

tilbud om 16 ekstra gruppemøter à 1,5 time inkludert 30 minutter med fysisk aktivitet. 

Kontrollgruppen gjennomførte antropometriske målinger, kostregistreringer og 

blodprøvetaking ved studiestart, etter 4 måneder og ved studieslutt. Intervensjonsgruppen 

gjennomførte tilsvarende og i tillegg en ekstra kontroll etter 12 måneder. 

Glukosebelastningstester ble gjennomført hos en undergruppe på 41 pasienter for å fastslå 

antall tilfeller av hypoglykemi ved studiestart og studieslutt.  

For alle deltagerne ble det undersøkt om det var forskjeller mellom de to gruppene når det 

gjaldt vekt, fettprosent, midjemål, energiinntak og energifordeling med hovedvekt på tilsatt 

sukker og kostfiber og antall deltagere med diabetes. I undergruppen som tok 

glukosebelastningstest ble det i tillegg undersøkt om det var forskjell mellom de to gruppene 

på antall deltagere med hypoglykemi. 

Resultater: Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene med hensyn til vekt, 

fettprosent og midjemål hverken ved studiestart eller studieslutt. Begge gruppene hadde 

signifikant median vektøkning på 4,2 kg i løpet av studieperioden. Det var signifikant median 
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økning i fettprosent på 3,2 og 3,4 prosentpoeng for henholdsvis intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen. Hos menn økte midjemålet signifikant hos begge gruppene, og hos kvinnene 

hadde kontrollgruppen en signifikant økning av midjemål. Energiinntaket endret seg ikke 

signifikant i løpet av studieperioden, og median for energiinntaket ved studiestart og 

studieslutt lå mellom 7,0 MJ/dag og 7,7 MJ/dag for begge gruppene. Av 

makronæringsstoffene var fordelingen relativt lik mellom de to gruppene, hvor median for 

karbohydrat lå mellom 39,0 og 40,4 E%, protein mellom 18,0 og 18,4 E% og fett mellom 35,1 

og 37,6 E% ved både studiestart og studieslutt. Med unntak av kostfiber ved studiestart, som 

for intervensjonsgruppen var 1,8 energiprosent (E%) og for kontrollgruppen var 2,0 E%, var 

det ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i energifordeling ved hverken studiestart, 

studieslutt eller i endring. Da man så på kostfiber i gram/dag var det derimot ikke signifikant 

forskjell mellom gruppene. Innad i gruppene hadde kostfiber, hvor frukt/bær og brødvarer var 

de største kildene til inntak, ingen signifikante endringer i løpet av perioden, og median for 

inntak av kostfiber lå mellom 1,8 og 2,0 E% ved studiestart og studieslutt for begge gruppene. 

Det var signifikant median økning i fett på 2,0 prosentpoeng og 2,9 prosentpoeng, mens det 

var signifikant reduksjon i inntak av karbohydrater på 1,4 prosentpoeng og 1,9 prosentpoeng 

for henholdsvis intervensjonsgruppen og kontrollgruppen i løpet av studieperioden. Inntaket 

av tilsatt sukker, hvor saft/brus var den største bidragsyteren, lå under den anbefalte 

maksgrensen på 10 E% ved både studiestart (7,9 E% for begge grupper) og studieslutt (6,4 

E% og 6,3 E% for henholdsvis intervensjonsgruppen og kontrollgruppen), med en signifikant 

reduksjon i inntaket i løpet av studieperioden. Preoperativt hadde 26 % og 31 % av 

henholdsvis intervensjonsdeltagerne og kontrolldeltageren diabetes. Dette var redusert til 7,8 

% ved både studiestart og studieslutt for intervensjonsgruppen og 4,6 % og 6,2 % ved 

henholdsvis studiestart og studieslutt for kontrollgruppen. Ved studiestart var det 9,5 % og 5 

% fra henholdsvis intervensjonsgruppen og kontrollgruppen som opplevde hypoglykemi. 

Dette var økt til 28,6 % i intevernsjonsgruppen og 20 % i kontrollgruppen ved studieslutt. 

Konklusjon: Ekstra oppfølging med ernæringsundervisning og tilbud om fysisk aktivitet i 

forhold til dagens oppfølging etter en gastrisk bypassoperasjon, ser ikke ut til å ha 

forebyggende effekt på vektøkning, fettprosent eller midjemål hos denne pasientgruppen. Til 

tross for signifikant vektøkning var det kun 1 nytt tilfelle av diabetes type 2. Sett på 

undergruppen som èn var det en signifikant økning i tilfeller av hypoglykemi i løpet av 

studieperioden. Delt opp i intervensjons- og kontrollgruppe var det ingen signifikant endring 

på antall tilfeller av hypoglykemi i løpet av studieperioden. 
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1.0. Bakgrunn 

1.1. Overvekt- og fedmeproblematikken 

Overvekt og fedme er et økende problem over hele verden. Dette helseproblemet er ikke 

lenger forbeholdt industrilandene, men også i utviklingsland blir en større andel av 

befolkningen overvektig (1). I dag er det flere som dør av overvekt enn undervekt på 

verdensbasis (1). Overvekt eller fedme er når man har større fettakkumulering enn behovet 

tilsier, slik at dette kan utgjøre en helsetrussel (1). Et mye brukt mål er kroppsmasseindeks 

(KMI). Dette er en persons vekt i kilogram dividert med høyden i meter opphøyd i annen 

(kg/m2) (1). Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer overvekt som å ha en KMI lik eller 

større enn 25, og fedme som å ha en KMI lik eller større enn 30 (1). Videre kan fedme 

klassifiseres i 3 grader avhengig av hvor alvorlig fedme det er, se tabell 1 (2). 

 

Tabell 1: Klassifisering av fedme basert på KMI-verdier (2) 

KMI 30-34 fedme grad I 

KMI 35-39 fedme grad II 

KMI ≥ 40 fedme grad III 

 

Det er ved fedme grad 3 (KMI ≥ 40) eller fedme grad 2 (KMI ≥ 35) med vektrelatert 

komorbiditet, at man anser vekten som en alvorlig helserisiko (2). Dette kalles sykelig fedme 

(2). Jo høyere KMI, jo høyere helserisiko, spesielt ved abdominal fedme. En svakhet ved KMI 

er at den ikke skiller mellom muskler og fett, slik at forholdet mellom KMI og kroppsfett ikke 

nødvendigvis er lineær (2, 3). Personer med mye muskelmasse kan ha høy KMI, men lav 

fettprosent. En slik høy KMI vil ikke ha sammenheng med økt helserisiko. Samtidig kan 

personer med KMI < 25 ha lite muskelmasse, slik at de har en høy fettprosent. En person med 

lav KMI kan dermed ha økt helserisiko grunnet sin mulig høye fettprosent. For å vurdere 

helserisiko basert på vekt er det derfor viktig å bruke midjemål i tillegg til KMI (2). Tabell 2 

viser WHO sine grenseverdier for livvidde og liv/hofte-ratio for å unngå økt risiko for 

metabolske komplikasjoner (4). 
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Tabell 2: Grenseverdier for livvidde (cm) og liv/hofte-ratio for menn og kvinner, WHO (4) 

Indikator Menn Kvinner 
Risiko for metabolske 

komplikasjoner 

Livvidde, cm > 94 > 80 Økt 

Livvidde, cm > 102 > 88 Betydelig økt 

Liv/hofte-ratio ≥ 0,90 ≥ 0,85 Betydelig økt 

 

1.2. Utbredelse av og årsaker til fedme 

Siden 1980 har antall personer med fedme mer enn doblet seg på verdensbasis, og i 2008 var 

mer enn 1,4 milliarder voksne (> 20 år) overvektige, hvorav over 500 millioner av disse 

hadde KMI over 30 (1). Også i Norge har vi økt andel av overvektige, og i løpet av de siste 20 

årene har det skjedd en dobling i antall med KMI > 30 (2). Det tilsvarer at 1 av 5 norske 

voksne har en KMI > 30 (2). Det er langt flere yngre enn eldre som har denne vektøkningen 

(2). Blant de unge er kjønnsfordelingen lik, mens blant de eldre er det høyere andel av kvinner 

som har KMI > 30. Det er ikke bare innen aldersgrupper at andelen med høy KMI varierer, 

geografisk er det også forskjeller. Basert på Helseundersøkelsene i Troms og Finnmark (2001-

2003) og Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO/UNGHUBRO) (2000-2001), ser man at det er 

høyest forekomst av fedme i de nordligste fylkene og lavest forekomst i Oslo (5, 6). I 

Oslobefolkningen er det signifikant forskjell i fedme hos kvinner med lavt og høyt 

utdanningsnivå (5). Jo høyere utdanning, jo lavere andel med fedme. Dette er ikke tilfelle for 

menn (5). 

Årsakene til den økte vekten blant verdens befolkning er flere. Noen har en genetisk 

disposisjon til å legge på seg mer enn andre, men hovedsakelig er det at det inntas mer energi 

enn hva som forbrukes (1, 7). Vi har mat tilgjengelig døgnet rundt, og usunn mat er ofte 

lettere tilgjengelig og billigere enn sunnere matvarer (8-10). Vi forbrukere stiller høyere krav 

til at maten skal være kjapp å lage, enkel å tilberede og smake godt. Fett, salt og sukker er 

ingredienser som får maten til å smake slik vi vil ha den, og billige og ofte usunne råvarer gjør 

maten billig for oss forbrukere. Slik mat har ofte lavt innhold av vitaminer og mineraler (1). I 

tillegg til den økte matvaretilgjengeligheten og det lave prisnivået på usunne matvarer 

beveger vi oss mindre enn hva vi har gjort tidligere (8, 11). Vi har maskiner som gjør ting for 

oss, transport som frakter oss dit vi vil og mange hjelpemidler i hverdagen som gjør ting 
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enklere for oss, for eksempel heis, mobiltelefon, fjernkontroll og lignende (1, 8). En 

kombinasjon av dette fører til at man inntar mer energi enn det man forbruker, og dermed vil 

man legge på seg. Overvekt og fedme er ikke en sykdom i seg selv, men det øker risikoen for 

en rekke livsstilssykdommer (1).  

1.3. Helsekonsekvenser av fedme 

Overvekt og fedme er et alvorlig helseproblem som det er viktig å ta seriøst. Ved økt KMI vil 

risikoen for en rekke følgesykdommer kunne øke, som diabetes, iskemisk hjertesykdom, høyt 

blodtrykk, gallesten, psykiske lidelser og visse kreftsykdommer og jo høyere KMI, jo høyere 

risiko, spesielt om det er bukfedme (1, 2). På verdensbasis er overvekt og fedme den 5. største 

årsaken til død, og årlig er det ca 2,8 millioner voksne som dør som følge av sin overvekt eller 

fedme (1). Det er viktig å få til løsninger på denne helsetrusselen.  

I tillegg til at deltagerne får økt livskvalitet og bedre helse ved vektnedgang vil også 

samfunnet tjene på dette (2). Sett fra et samfunnsøkonomisk ståsted kan kraftig overvektige 

mennesker bety tap for samfunnet i form av tapt arbeidskraft, tidlig pensjon og som direkte 

utgifter i helsetjenesten (2). I industrialiserte land går mellom 2-6 % av de totale 

helsekostnadene til vektrelaterte helseproblemer (2). I USA ble det gjort en studie hvor man 

undersøkte hvor høye kostnader til helse- og sosialtjenester en person hadde i forhold til sin 

KMI (2). De kom frem til at personer med KMI > 30 og KMI mellom 25-30 hadde 

henholdsvis 36 % og 10 % høyere kostnader enn normalvektige (KMI 20-25). Kostnader 

knyttet til medisiner var henholdsvis 105 % og 37 % høyere i forhold til hos de 

normalvektige.  

Disse tallene viser at overvekt og fedme fører til store kostnader for samfunnet slik at det både 

fra et helsemessig og et samfunnsøkonomisk perspektiv kan lønne seg å satse på tiltak for å 

både behandle og å forebygge den trenden som nå viser seg (2).  

Det er ikke alltid den store vektnedgangen som skal til før man får helsemessige positive 

effekter (2). Med vektnedgang på 5-10 % kan man få positiv effekt på blodtrykk, lipidverdier, 

lette søvnforstyrrelser, insulinresistens, og dermed diabetes type 2 (2). Man ser sammenheng 

mellom redusert vekt og redusert risiko for mortalitet blant type 2 diabetikere, men redusert 

mortalitet blant friske overvektige er ikke funnet (2). Det vil si at vektreduksjon har størst 

betydning for de som har komorbiditeter i tillegg til sin overvekt(2). 
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1.4. Konservativ behandling 

Med konservativ behandling av overvekt menes tradisjonell slanking, pulverdietter, trening og 

medikamentell behandling (12). Det kan være vanskelig å oppnå varig vekttap med slike 

metoder (13). Ved start av slike vektreduksjonsmetoder opplever man gjerne rask 

vektreduksjon men denne nedgangen flater gjerne ut etter hvert. Samtidig med dette kan 

mange miste motivasjonen til å opprettholde endringene man har gjort. Det er et fåtall som 

klarer å opprettholde vekttapet over lang tid (13, 14). I en studie av Wing et al. (14) vises det 

til at ca 20 % av overvektige som slanker seg klarer å opprettholde et suksessfullt vekttap. Et 

suksessfullt vekttap defineres her som å gå ned > 10 % av opprinnelig vekt og opprettholde 

dette vekttapet i minst 1 år. Hemmingsson et al. (15) har undersøkt vekttapet ved 

kommersielle vekttaps-programmer. Personene inntok enten svært lavt energiinntak (ca 2,3 

MJ/dag), lavt energiinntak (5,0-6,3 MJ/dag) eller restriktivt energiinntak (6,3-7,5 MJ/dag) i 3 

måneder, etterfulgt av 9 måneder med vektopprettholdelse. Resultatet etter 1 år var 

henholdsvis -11,4 kg, -6,8 kg og -5,1 kg sammenlignet med utgangsvekten ved studiestart. 

Forskerne så også at rask vektnedgang i løpet av det første halve året var assosiert med større 

vektoppgang i løpet av de neste 6 månedene (15).  

Tsai et al. (16) gjennomførte en systematisk gjennomgang av ulike vekttapsmetoder som 

inkluderte ikke-medisinske- og medisinske (oppfølging av en lege) vekttapsprogrammer, 

internettbaserte tilbud og organiserte selvhjelpsprogrammer. De ulike metodene anbefaler 

generelt lavenergidiett. Vekttapsprogrammene tilbyr i tillegg enten individuell eller 

gruppebaserte samtaler, de internettbaserte metodene tilbyr oppskrifter på lavenergimat, 

matdagbok og snakkerom for medlemmene og selvhjelpsprogrammene fokuserer på at 

likesinnede kan hjelpe nye medlemmer med å nå sine mål. Ulike selvhjelpsprogrammer 

varierer i hva man ser på som den beste behandlingsmetoden, men fokus på lavkaloridietter, 

økt fysisk aktivitet og samtale går igjen. Eksempel på en slik gruppe er ”Anonyme 

overspisere” (16). Resultatene fra de ulike metodene varierte lite. Ved vekttapsprogrammer 

fant Tsai et al. et tap på 5-25 % av startvekten etter 3 til 6 måneder. De som hoppet av 

programmet uten å fullføre ble ekskludert. Langtidseffekten var derimot ikke like bra, og etter 

4 år så man et vekttap på ca 5 % av startvekten. Man så høyere effekt av de tilbudene hvor 

medlemmene rapporterer matinntak og aktivitetsnivå, versus det å kun få tips til lavenergi mat 

(16).  
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Den medisinske behandlingen som er tilgjengelig for overvekt og fedme er ganske begrenset. 

På det norske markedet i dag er det kun Orlistat som er tilgjengelig. Dette stoffet fungerer ved 

å virke langtidshemmende på gastrointestinale lipaser. Disse lipasene hydrolyserer fettet i 

kosten til absorberbare frie fettsyrer, og uten denne hydrolyseringseffekten vil man ikke ha 

mulighet til å ta opp alt fettet man spiser (17). En bivirkning man kan oppleve ved bruk av et 

slikt preparat er fettdiarè. Det anbefales derfor å ha et generelt lavt fettinntak ved bruk av slike 

medikamenter (17). 

Generelt ser man ikke veldig store vekttap etter konservative behandlingsmetoder for 

overvekt. Effekten av fedmeoperasjon er bedre, hvor det er rapportert at 55-80 % oppnår et 

vekttap på ≥ 50 % av overvekten (18-20). Likevel er ikke en slik operasjon en ”enkel utvei”, 

da den er forbundet med risiko for komplikasjoner og bivirkninger. 

1.5. Bariatrisk kirurgi 

1.5.1. Bariatrisk kirurgi 

Bariatrisk kommer av de greske ordene baros, som betyr vekt, og iatrikos, som betyr kunsten 

å hele (21). I følge Helsedirektoratet bør pasienter som etter rimelig tid ikke har klart å oppnå 

et vekttap ved hjelp av andre, mindre inngripende metoder henvises til spesialisthelsetjenesten 

(2). Dette inkluderer bariatrisk kirurgi, også kalt fedmekirurgi (2). Vår viten om de økte 

risikoene for ulike følgesykdommer grunnet overvekt og fedme, den økte forekomsten av 

sykelig fedme og den lave suksessraten til konservative vektreduksjonsmetoder gjør at dette 

har blitt en mer vanlig alternativ løsning for de som er sykelig overvektige enn hva det var 

tidligere (22, 23). I Norge kan fedmekirurgi utføres både i de regionale helseforetakene og på 

flere private institusjoner, og i 2010 ble det utført ca 2000 fedmeoperasjoner totalt (24). 

Foreløpig er kirurgi den metoden som mest sannsynlig vil gi best resultat i forhold til å gå ned 

i vekt og opprettholde dette vekttapet (19, 22).  

Fedmekirurgi utføres oftest med laparoskopisk tilgang, også kalt kikkehullskirurgi, men kan 

også en sjelden gang utføres ved hjelp av åpen kirurgi. Laparoskopi er et mindre invasivt 

inngrep og gir mindre smerte, raskere rekonvalesens, kortere liggetid og lavere risiko for 

bukveggsbrokk sammenlignet med åpen kirurgi (2). Innføring av kikkehullsteknikk istedenfor 

åpen kirurgi og bedret kirurgisk sikkerhet er noen av årsakene til at denne metoden blir mer 

og mer brukt som en løsning på fedmeproblematikken (25). 
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Det finnes flere metoder for å gjennomføre fedmeoperasjoner (22). Man kan utføre restriktiv 

metode, det vil si reduksjon av kapasiteten på magesekken, enten ved å stifte den sammen 

eller bruke et silikonbånd til å avsnøre den (22). En annen mulighet er malabsorptiv metode, 

hvor man omorganiserer tarmene slik at fordøyelsessaftene fra lever og pankreas blir mikset 

med maten man spiser mye senere i fordøyelseskanalen enn vanlig. Dermed blir tiden man har 

til absorpsjon av næringsstoffene kortere (22). En tredje metode er å kombinere de to 

foregående metodene ved å utføre den restriktive delen med ulik grad av malabsorpsjon (22). 

Gastrisk bypass er en mye brukt metode som er en kombinasjon av disse (2). Man oppnår 

større og mer stabil vektreduksjon ved omkobling av tarm, det vil si malabsorptive metoder, 

og mindre vektredusksjon ved kun restriktive metoder (2). 

1.5.2. Kriterier for å utføre bariatrisk kirurgi 

For å kunne få utført fedmeoperasjon må man oppfylle visse kriterier (2, 26). De norske 

kriteriene samsvarer med de europeiske kriteriene (27). Deltagerne må være over 18 år og ha 

sykelig fedme, det vil si KMI ≥ 40. Har man KMI ≥ 35 og i tillegg alvorlige komorbiditeter, 

kan man også vurderes til operasjon. Alvorlige komorbiditeter er for eksempel søvnapnè, 

vanskelig regulerbar hypertensjon, sykdom i hjertemuskulaturen, diabetes type 2 eller høyt 

nivå av fettstoffer i blodet. Det er et drastisk grep å utføre en slik operasjon, da inngrepet på 

magesekken er irreversibelt. En slik type operasjon egner seg derfor ikke for pasienter med 

alvorlig psykisk lidelse, kognitiv dysfunksjon og misbruksproblematikk, som alkohol- eller 

medikamentmisbruk (2). I tillegg bør man ha prøvd flere vektreduksjonsmetoder tidligere 

uten å ha lykkes med disse (26). 

1.5.3. Ulike bariatriske kirurgimetoder 

På Oslo universitetssykehus (OUS), Aker gjøres flere typer fedmeoperasjoner, som avhenger 

av bl.a. KMI (26). Den vanligste er Roux-en-Y gastrisk bypass (RYGBP) som normalt utføres 

på pasienter med KMI mellom 35-50. Pasienter med KMI > 60 kan tilbys en duodenal 

omkobling, men utføres sjeldent. Type operasjon for pasienter med KMI mellom 50-60 

vurderes individuelt (26). Gastrisk bypass er den operasjonsmetoden som generelt er vanligst i 

Norge, og over 90 % av fedmeoperasjonene her i landet er av denne typen (24).  

RYGBP er en type operasjon som er både restriktiv og malabsorptiv (26). Magesekkens 

kapasitet blir redusert med ca 90-95 %, slik at den kun rommer ca 30 ml. (26, 28), se figur 1. 

Tynntarmen deles ca 50 cm distalt for Treitz ligament og en gastrojejunalanastomose blir 
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anlagt (24, 26). Den nedre delen av tynntarmen anastomoseres til de lille magesekken slik at 

tarmkontinuitet blir opprettholdt. Føden vil da bli ledet forbi store deler av magesekken og 

duodenum i et alimentært løp på ca 1,5 m, mens galle- og pankreassekret blir ledet i et 

biliopankreatisk løp før de etter hvert møtes i et felles løp med føden (24). Denne avkortingen 

av tarmen fører til lavere absorpsjon av næringsstoffer grunnet mye kortere absorpsjonsflate 

(26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Oversiktsbilde over inngrepet utført på fordøyelsessystemet etter en gastrisk bypassoperasjon (23). 

 

Duodenal omkobling er hovedsakelig en malabsorptiv metode (23), se figur 2. Magesekken 

reduseres ved vertikal gastrektomi, og graden av malabsorpsjon bestemmes av lengden på 

fellesløpet for mat og fordøyelsessaftene, normalt 75-100 cm (23). Hovedforskjellen mellom 

de to metodene er størrelsen på magesekkens volum, som reduseres i større grad ved gastrisk 

bypass, og lengden på fellesløpet for mat og fordøyelsessafter, som er kortere ved duodenal 

omkobling (23, 24).  
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Figur 2: Oversiktsbilde over inngrepet utført på fordøyelsessystemet etter en duodenal omkoblingsoperasjon 

(23).  

 

1.5.4. Resultater, bivirkninger og komplikasjoner 

 

Oppnådd vekttap og eventuelle bivirkninger varierer fra person til person og mellom ulike 

type inngrep (26). Alle operasjoner innebærer en viss risiko for komplikasjoner. 

 

Resultater 

For å definere operasjonen som vellykket må pasienten ha gått ned ≥ 50 % av overvekten 

(excess body weight, EBW) (23). Dette vekttapet bør være opprettholdt i minst 3-5 år etter 

operasjonen for å kunne ses på som suksessfullt (18). Et slikt suksessvekttap er blitt rapportert 

å bli oppnådd i 55-80 % av tilfellene med de fleste operasjonsmetodene som brukes i dag, 

men med noen unntak kun ved restriktive operasjoner (18, 19, 29). Dette er tall basert på vekt 

2 år etter operasjonen (29).  
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Det finnes mange studier som har sett at vektnedgangen ofte bremses etter en stund, før det 

skjer en ny vektøkning. Flere studier viser at denne vektoppgangen gjerne kommer 18 til 24 

måneder etter operasjonen (18, 19, 30, 31). I tillegg kan det se ut til at jo høyere preoperativ 

KMI, jo større er risikoen for ny vektøkning (20). Vektøkning på inntil 10 kg er vanlig (25). 

Freire et al. observerte at flere pasienter opplevde redusert vektnedgang ettersom tiden fra 

operasjonen gikk (29). SOS (Swedish Obese Subjects)-studien i Sverige er en pågående studie 

hvor mortaliteten og morbiditeten til pasienter som har gjennomgått fedmekirurgi 

sammenlignes med kontroller som gjennomgår tradisjonell behandling, og som ikke er 

forventet å få et langvarig vekttap. SOS-studien viser det samme resultatet: deltagerne oppnår 

maksimal vektreduksjon ca 1 år etter operasjonen, og begynner deretter å gå opp igjen i vekt 

(30). Vektøkningen har trolig sammenheng med at man samtidig ser at energiinntaket gjerne 

begynner å øke rundt 6 måneder etter operasjonen, med fortsettende gradvis økning de neste 

årene (29).  

Effekt av vektendringer etter en fedmeoperasjon 

Studier har vist sammenheng mellom kroppsvekt og dødelighet (32). Den ses som U eller J 

kurve, slik at både for lav og for høy KMI er forbundet med høyere mortalitetsrisiko (32). 

Selv om man har sett denne forbindelsen vet man svært lite om langvarig vektreduksjon vil ha 

klinisk relevant effekt på morbiditet og mortalitet hos de med høy KMI (32). SOS-studien 

prøver å studere nettopp dette (30, 33). Årsaken til den økte morbiditeten og mortaliteten som 

ses ved høy KMI antas å være insulinresistens, diabetes, hypertensjon og lipidforstyrrelser hos 

de overvektig (30, 33). De foreløpige resultatene som er sett etter 16 års oppfølging viser 

nedgang i total mortalitet hos de fedmeopererte sammenlignet med kontrollene (34).  

Vekttapet etter fedmeoperasjonen bør være så betydelig at det vil føre til redusert risiko for 

fedmerelaterte medisinske komplikasjoner som diabetes, hypertensjon, søvnapnè og høyt 

kolesterol (18, 35). Diabetes type 2 ser ut til å være den sykdommen som i størst grad blir 

påvirket av malabsorptiv operasjon, hvor mellom 40-100 % av deltagerne blir kvitt sin 

diabetes type 2 etter operasjon (18).  Den første tiden etter en slik operasjon har deltagerne et 

svært begrenset matinntak, slik at pasienter med diabetes type 2 vil kunne oppleve bedring i 

blodsukkerbalansen (24). Effekten kommer gjerne raskt, og de fleste kan enten kutte drastisk 

ned på eller kutte helt ut diabetesmedisiner allerede rundt 6 uker etter operasjon (18, 36). 

Denne effekten kan vare i flere måneder etter operasjonen, men det er viktig med jevn 

oppfølging og kontroll, da tilbakefall av diabetes kan forekomme (24). Den samme effekten 
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ser man hos mange pasienter med hypertensjon, og også disse kan redusere eller seponere 

bruk av medikamenter (37). Også her er det viktig med kontroll i ettertid for å fange opp 

eventuell tilbakefall og dermed behov for å øke eller reintrodusere medisineringen. 

Bivirkninger 

 

I løpet av det første året etter gastrisk bypassoperasjon kan opptil halvparten av deltagerne 

oppleve plager tilknyttet den gastrointestinale(GI)-trakten (38). Dette inkluderer kvalme, 

dumpingsyndrom, oppkast, refluks, luftsmerter og diarè (26, 38). Andre bivirkninger er 

forbigående håravfall, problemer med å spise visse typer mat, kuldefølelse og forstoppelse 

(24, 26). Oppkast og refluks kan komme av at pasienten spiser for raskt eller har hatt for stort 

inntak av mat, slik at maten ”stopper opp” i halsen på pasienten (24). Dumping syndrom er en 

vanlig bivirkning av fedmeoperasjon. Uten operasjon vil magen normalt starte fordøyelsen og 

sende mindre, kontrollerte porsjoner ned i tynntarmen for videre fordøyelse og opptak. Ved 

dumping syndrom vil maten passere raskere enn vanlig gjennom magen fordi man har koblet 

vekk pylorus som del av operasjonen. Den kontrollerte videresendingen av små porsjoner ned 

i tarmen er dermed vekk, og maten vil derfor bli ”dumpet” i større mengder ned i tarmen (39).  

Med stor partikkeltetthet vil det da trekkes vann fra nærliggende vev ut i tarmen (39). Det 

deles inn i to typer dumping ”tidligdumping” og ”sendumping” (39, 40). Tidligdumping skjer 

raskt, enten allerede under måltidet eller kort tid etterpå, og er forårsaket av hypoosmolart 

mageinnhold som blir dumpet ned i tarmen. Sendumping kommer gjerne 1-3 timer etter 

inntatt måltid, og er forårsaket av hypoglykemi som kan oppstå i etterkant, blant annet 

grunnet at det kan ha blitt utskilt for store mengder insulin i forhold til glukosemengden i 

måltidet (39, 40). Dumpinghendelser kan skje når pasienten spiser spesielt sukkerrik mat eller 

drikke (24). Symptomer på en dumpingepisode kan være systemiske, som hjertebank og 

kaldsvetting, og gastrointestinale, som magesmerter, kvalme, oppkast og diarè (24, 40). 

Årsaken til de fleste bivirkninger i GI-trakten er at pasienten spiser på feil måte eller feil type 

mat. Etter hvert som de finner ut hva som er et ideelt spisemønster og hvilke matvarer som 

ikke er problematisk for dem å konsumere, vil de fleste oppleve at plagene avtar (24).  

 

Inngrepet fører til at man har mindre magesekk og kortere tarm (26). Dette vil medføre at man 

spiser mindre fordi man blir fortere mett, og tarmen tar opp mindre næring. Dette kan gi 

ernæringsmessige konsekvenser ved at man kan få mangeltilstander av ulike vitaminer og 

mineraler (26, 41). Alle må derfor daglig ta multivitamintablett i etterkant av fedmeoperasjon, 
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og tilskudd av jern, kalsium, D-vitamin og B12-sprøyter kan vurderes, hvor mengde og 

varighet av tilskuddene avhenger av type operasjon (24, 26). I og med at magesekken kun 

rommer ca 30 ml. er det ikke plass til mye væske i tillegg til mat. Det er derfor viktig å drikke 

væske mellom måltidene og ikke sammen med maten, for å ikke oppta viktig plass for mat og 

for å unngå dehydrering (23). I perioden hvor pasienten opplever raskest vekttap er det høy 

risiko for å utvikle gallestein (26, 42). Deltagerne bør derfor bli anbefalt å forebygge dette ved 

å ta Ursofalk, et gallesteinsforebyggende medikament, de første 6 månedene etter operasjonen 

(26, 43). Dette er ikke noe som rutinemessig blir foreskrevet ved alle de norske 

gastrokirurgiske avdelingene (24). 

Overflødig hud som oppstår etter store vekttap, er ikke direkte en bivirkning, men et problem 

som kan oppstå for mange pasienter i etterkant, da det må fjernes kirurgisk (23, 24). Behovet 

for denne type kirurgi er stort, og køene kan være lange (24). Generelt finnes det ingen 

nasjonale retningslinjer som må følges for å kunne bli godkjent for slik operasjon, men det er 

likevel noen ”uskrevne regler” som ofte følges (24). Pasienten bør ha vært vektstabil i minst 

ett år, det bør være minst 2 år siden fedmeoperasjonen ble utført og KMI bør helst være < 28. 

Totalt sett medfører dette at mange som har behov for kirurgisk fjerning av løs hud egentlig 

ikke har noe tilbud (24).  

  

Komplikasjoner 

Under og rett etter operasjonen kan det forekomme visse komplikasjoner. I en studie med 

2100 deltagere som gjennomgikk fedmeoperasjon, døde ca 0,3 % og ca 13 % opplevde 

postoperative komplikasjoner (26). Risikoen for å ikke overleve slik operasjon er lav, og i en 

metaanalyse med 85 048 pasienter var dødeligheten på 0,28 % ≤ 30 dager etter operasjonen, 

og på 0,35 % 30 dager til 2 år etter operasjonen (44). Alvorlige komplikasjoner man kan 

oppleve er anastomoselekkasje på magesekken eller tynntarmen, blødning eller tarmslyng (26, 

45, 46). Skjer noe av dette må man som oftest reopereres (23, 26). Andre komplikasjoner som 

kan forekomme er sårinfeksjon og brokk grunnet bukkirurgi. Det er også økt risiko for 

lungebetennelse, som er kjent risikofaktor ved all kirurgi hos overvektige (26).  

 

  



12 
 

1.6. Diabetes type 2 

1.6.1. Diabetes som sykdom og risikofaktorer  

Diabetes er en tilstand som karakteriseres av høy konsentrasjon av glukose i blodet, og blir 

ofte delt i 2 typer, type 1 og type 2 (47, 48). Tall hentet fra blant annet reseptregister fra 2010 

viser at ca 200 000 mennesker i Norge har diabetes, hvorav ca 25 000 har type 1 og 175 000 

har type 2 (47). Samtidig regner man med at opptil 175 000 mennesker har diabetes type 2 

uten å vite om det (47). Ved type 1 diabetes klarer ikke kroppen å produsere insulin, et 

hormon som regulerer blodsukkeret. Ved diabetes type 2 kan man enten ha for lav 

insulinproduksjon eller for lav insulinvirkning, og kombinasjon av begge er også mulig (48, 

49). Dette kommer ofte av et samspill mellom genetisk disposisjon, lite fysisk aktivitet og 

overvekt. Ubehandlet diabetes type 2 fører til høyt blodsukker som ofte er forårsaket av både 

økt glukoseproduksjon i lever og forsinket opptak av glukose i vev (47).  

Overvekt er en av risikofaktorene for å få diabetes type 2 (49). I tillegg spiller arv, alder og 

miljøfaktorer som fysisk aktivitet og røyking en rolle (49). Man ser også at pasienter som 

lider av andre sykdommer, som høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom oftere får diabetes 

enn friske personer (49-51). Man kan forebygge diabetes type 2 ved hjelp av kostholdet og 

fysisk aktivitet (50). Det finnes mange studier som viser at livsstilsintervensjoner har god 

effekt på å forhindre eller utsette utviklingen av diabetes type 2 blant høyrisikoindivider (50). 

Det er blitt funnet opp mot 60 % redusert risiko for utviklingen av diabetes type 2 ved bruk av 

intensiv diett- og fysisk aktivitetsoppfølging hos denne risikogruppen (50). 

1.6.2. Utbredelse av diabetes type 2 

Diabetes type 2 blir en stadig mer utbredt sykdom (52). Man ser jevn økning på verdensbasis 

generelt, men i områder som Kina, India, USA, Midt-Østen og Øst-Europa er det spesielt stor 

økning (52). Tall som WHO og Den internasjonale diabetesføderasjonen (IDF) har lagt frem, 

viser den raske utviklingen av antall tilfeller av diabetes type 2 frem til i dag, og med anslag 

om videre utvikling frem til år 2025, se figur 3 (52). 
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Figur 3: Diabetesutvikling: Antall tilfeller av diabetes type 2 fra 1985 til 2007, med anslag om videre utvikling 

frem til år 2025 (52).  

I Norge anslår også Diabetesforbundet at ca 350 000 nordmenn har diabetes type 2, hvorav ca 

halvparten ikke er klar over at de har det, og hvert år blir ca 6000-7000 nydiagnostisert med 

denne sykdommen (53). Som i resten av verden øker også andelen av diabetespasienter i 

Norge, og i løpet av de siste 50 årene er antall nordmenn med diabetes type 2 blitt firedoblet 

(53). 

1.6.3. Konsekvenser av diabetes type 2 

Høyt blodsukker over lengre tid, det vil si kronisk hyperglykemi, er alvorlig og kan føre til 

flere følgesykdommer. Blodårer og indre organer kan ta skade av hyperglykemi, og økt risiko 

for flere negative følgeeffekter, for eksempel høyere risiko for utvikling av retinopati, 

nefropati, nevropati og hjerte-karsykdommer er påvist (54-56). Det er vist at diabetespasienter 

har høyere risiko for å få hjerteinfarkt og hjerneslag enn friske (54, 55). Ved tidlig oppdagelse 

og riktig behandling via kost, mosjon og eventuelt medisiner er det god sjanse for forsinking 

og også forebygging av slike følgesykdommer (56). 

1.6.4. Behandling av diabetes type 2 

Sykdommen kan behandles med sunt kosthold, mosjon, tabletter og insulin (52). Omlegging 

av kosthold og fysisk aktivitet vil mest sannsynlig føre til vektnedgang som videre kan 
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normalisere blodsukkeret (56, 57). Går man med for høy insulinproduksjon over for lang tid 

kan dette føre til irreversibel ”utmattelse” av β-cellene som produserer insulin, slik at man må 

tilføre insulin på samme måte som ved type 1 diabetes (56). Behandlingsmålene ved 

diabetesbehandling er derfor fokusert mot å forebygge eller eventuelt redusere utvikling av 

senkomplikasjoner forårsaket av sykdommen og å gi god livskvalitet til deltagerne (47).  

1.6.5. Diagnostisering av diabetes 

Hurtigtest og glukosebelastningstest 

En tilstand kalt prediabetes er når man har forhøyede blodglukosenivåer, men for lave til at de 

faller under diagnosekravene for diabetes (58). Ved prediabetes opplever man ofte 

kombinasjon av insulinresistens og dysfunksjon av β-cellene, før man kan oppdage 

glukoseendringer (58). Tilstanden er likevel alvorlig da man har høyere risiko for å utvikle 

diabetes, samt økt risiko for hjertesykdom. Har man fått prediabetes eller utviklet diabetes 

type 2 trenger ikke alltid dette å gi symptomer (58). For å kunne avdekke om man har 

diabetes kreves det blodprøve. En hurtigtest, ved hjelp av et såkalt blodsukkerapparat av type 

Accu-check (59), kan måle den fastende blodsukkerverdien der og da, men for å sette 

diagnosen må man ta blodprøve som sendes inn til et laboratorium for analyse. 

WHO kom i 1998 med ny terskelverdi for fastende blodsukker (49). Terskelverdien gikk fra 

7,8 mmol/l plasma etter en natts faste til 7,0 mmol/l. Et blodsukker på < 6 mmol/l er normalt. 

Får man målinger som ligger > 6 mmol/l og < 7 mmo/l, er man i risikosonen, og det anbefales 

videre undersøkelser som for eksempel glukosebelastning for mer sikker diagnostisering (49).  

Glukosebelastningstest skal tas fastende. Pasienten skal drikke en sukkerløsning med 75 gram 

glukose, og blodsukkeret måles etter 2 timer. Blodsukkerverdien man da får brukes til å 

diagnostisere diabetes. For glukosebelastningstesten er det litt andre kriterier som brukes av 

WHO for å diagnostisere diabetes enn ved fastende blodsukker (49): 

 > 11,1 mmol/l: diabetes  

 > 7,8 mmol/l og < 11,1 mmol/l: prediabetes eller nedsatt glukosetoleranse 

 < 7,8 mmol/l: normalt 

Disse diagnosekriteriene, både blodprøvene og de basert på glukosebelastningstestene, ble 

revurdert i 2006, og alle verdier ble da stående som i 1996 (60).  
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Glykolysert hemoglobin (HbA1c) 

Glykolysert hemoglobin (HbA1c) reflekterer langtidsblodsukkeret og sier noe om den 

gjennomsnittlige plasmaglukosen de siste 2-3 månedene (61). Fordelene med å måle dette 

versus å ta glukosebelastning er at man ikke er avhengig av å være fastende, og man kan ta 

det når som helst på døgnet (61, 62). I tillegg kan enkelte synes det både er tidkrevende og 

ubehagelig å ta glukosebelastningstest. I 2009 vurderte en ekspertkomitè fra WHO om HbA1c 

kunne brukes som diagnostisk kriterium for diabetes (61). HbA1c ble godkjent som 

diagnostisk test under visse krav. Strenge kvalitetssikringstester skal brukes og analysene skal 

være standardisert til kriterier innrettet etter de internasjonale referanseverdiene. Man 

anbefalte 6,5 % som ”cut-off point” for diagnosen, det vil si at den gjennomsnittlige 

konsentrasjonen av sukker i blodet over de siste 2-3 månedene bør ligge under 6,5 %.  Verdi 

< 6,5 % kan likevel ikke ekskludere diabetes som er blitt diagnostisert ved hjelp av 

glukosebelastningstester. Det samme gjelder i motsatt tilfelle også: man kan oppleve å få 

diagnosen diabetes basert på HbA1c-testen, men ikke ved glukosebelastningstest (61).  

Look AHEAD-studien er en stor randomisert kontrollert studie som ville sammenligne 

effekten av intens livsstilsbasert vekttapsintervensjon mot en kontrollgruppe for å se om det 

hadde effekt på hjerte- og karsykdominsidens. Samtidig kunne man bruke dataene de samlet 

inn til å studere andre utfall, som for eksempel progresjon og/eller remisjon av diabetes (63, 

64). Gregg et al. brukte dataene fra AHEAD-studien for å studere nettopp dette. Det var 4503 

overvektige deltagere med diabetes type 2 (KMI > 25), hvor 2241 var i 

vekttapsintervensjonen og 2262 var i kontrollgruppen. Intervensjonsgruppen fikk de første 6 

månedene ukentlig gruppe- og individuelle møter. Dette ble redusert til 3 ganger per måned 

de neste 6 månedene. Ett år etter studiestart var hyppigheten av gruppemøtene redusert til 2 

ganger i måneden. Det var jevnlige gruppemøter i opp til 4 år fra start av studien. 

Kontrollgruppen fikk 3 møter i året om diett, fysisk aktivitet og sosial støtte. Resultatene viser 

at intervensjonsgruppen hadde signifikant høyere vekttap enn kontrollgruppen. I tillegg hadde 

intervensjonsgruppen signifikant større sannsynlighet for å oppleve enten delvis eller 

fullstendig remisjon fra sin diabetes. Fullstendig remisjon ble her definert som normalisering 

av glukosenivåene uten bruk av diabetesmedisiner, og delvis remisjon som overgang til 

prediabetes eller hyperglykemi under diagnosekravene for diabetes uten medisinbehandling 

for en spesifikk periode (64). Samtidig viser resultatene fra denne studien at selv om 

intervensjonsgruppen hadde høyere andel deltagere som oppnådde en viss grad av remisjon 
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enn kontrollgruppen, var det stort overtall av de som kun oppnådde delvis remisjon, og 

sjeldent at noen oppnådde fullstendig remisjon fra sin diabetes (andel ikke oppgitt) (64).  

1.7. Sukkerinntaket i Norge 

Sukker er et karbohydrat og blir brukt som fellesbetegnelse på monosakkarider (fruktose, 

glukose) og disakkarider (sukrose, maltose og laktose) (65). Det er et rent energigivende 

næringsstoff som hverken bidrar med vitaminer eller mineraler. Ved høyt inntak kan man få 

energioverskudd som igjen kan gi fedme og videre følgeplager av dette (65). Sukker finnes 

naturlig i en del matvarer, men det kan også brukes som et tilsetningsmiddel til matvarer for å 

oppnå ønsket effekt, for eksempel forlenget holdbarhet på et produkt eller å gi søt smak. I 

tillegg brukes sukker i ren form, til for eksempel på grøten eller i kaffen. Når man snakker om 

”tilsatt sukker” er ikke mono- og disakkarider som naturlig finnes i frukt, bær, juice og melk 

inkludert i den betegnelsen, men det omfatter sukker i matvarer hvor det i innholsfortegnelsen 

er blitt skilt mellom det sukkeret som naturlig finnes i matvaren og det sukkeret som er blitt 

tilsatt for å oppnå en hensikt (65). Inntaket av tilsatt sukker bør ikke overstige 10 prosent av 

det daglige energiinntaket ifølge de norske anbefalingene (66). ”Utviklingen i norsk kosthold” 

er en rapport som gis ut av Helsedirektoratet hvert år (67, 68). Den viser de nyeste tallene om 

matvareforbruk og næringsinnholdet i det norske kostholdet basert på norsk 

matforsyningsstatistikk og Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelser i privathusholdninger 

fra 1975-2009 (67, 68). I rapporten fra 2011 vises det til at tilgjengelig mengde sukker blant 

Norges befolkning lå jevnt i en 40 års periode, fra 1960 til 2000, på mellom 40 og 45 kilo per 

innbygger per år. Utviklingen det siste tiåret viser kraftig nedgang (67). Siden 2000 har 

engrosforbruket av sukker hatt nedgang på 12 kilo, fra 43 kilo per innbygger per år, til 31 kilo 

(67). Den nyeste rapporten som kom i januar 2013 viser at engrosforbruket av sukker har blitt 

ytterligere redusert med 1 kg, slik at det nå ligger på 30 kilo pr innbygger per år (68). 

Engrosforbruket er ikke helt nøyaktig da det ikke finnes sikre data for lagerendringer av 

sukker, og bruk av sukker til teknisk bruk og fôr (67, 68).  I følge forbruksundersøkelsene 

utført av Statistisk sentralbyrå har samtidig energiprosenten (E%) fra sukker hatt tilsvarende 

nedgang fra 15 E% til 13 E% fra 2000 til 2012 (68). 

Hovedkildene til sukkerinntaket i Norge er endret i løpet av de siste 30 årene. Tidligere var 

rent sukker som farin, sirup og lignende hovedkilden, men i dag er det godterier, søtede 

leskedrikker, rent sukker, syltetøy og kaker som er de største kildene (65, 67). Data fra 2010 



17 
 

viser at brus bidro med ca 6 kg rent sukker per person per år og sjokolade og sukkervarer 

bidro med 14 kilo rent sukker per person per år (67).   

Norkost 3 er en landsomfattende spørreundersøkelse om kosthold som ble gjennomført i 

2010-2011 (69). Datainnsamlingen foregikk via to 24-timers kostintervju per telefon blant 

1787 kvinner og menn (henholdsvis 52 % og 48 %) i alderen 18-70 år (69). Tallene fra 

Norkost 3 viser at tilsatt sukker i kostholdet blant den norske befolkningen ligger på 7 E%, 

både blant kvinner og menn (69).  

1.8. Kostfiberinntaket i Norge 

Helsedirektoratet anbefaler å ha et inntak av kostfiber på 25-35 gram/dag (66). Hovedkildene 

til kostfiber er kornvarer, hvor forbruket ifølge matforsyningsstatistikk har hatt stor økning de 

siste 30 årene, med en liten reduksjon i forbruket de siste årene (68). Denne statistikken viser 

videre at andelen av sammalt mel, fra norske møller, økte fra 17 til 21 prosent fra 1999-2011 

(68). Det er i de sammalte kornproduktene fiberinnholdet er høyest (70). Rapporten 

”Utviklingen i norsk kosthold 2012” viser at det i løpet av de siste 15 årene har skjedd en 

økning fra 23 gram til 26 gram kostfiber/dag per innbygger (68). Dette er imidlertidig basert 

på matforsyningsstatistikk, og forbruksundersøkelser viser at den norske befolkningen har hatt 

et inntak på mellom 16-19 gram per person/dag (68). Norkost 3, som samlet inn data i 2010-

2011, viser et gjennomsnittlig inntak på 26 gram og 22 gram per person/dag for henholdsvis 

menn og kvinner (69). Ifølge Norkost 3 ligger derfor menn som gruppe akkurat innenfor den 

nedre anbefalingsgrensen for inntak av kostfiber/dag, mens kvinner som gruppe fortsatt har 

for lavt inntak i forhold til de norske anbefalingene.  

1.9. Hypoglykemi 

1.9.1. Hva er hypoglykemi? 

Hypoglykemi kommer av de greske ordene hypo som betyr lavt eller under, og glykemi, som 

betyr søt eller sukker (71). Med hypoglykemi menes det at man har lavt blodsukker (72). Man 

bruker også betegnelsen ”føling” på lavt blodsukker, og pasienter som opplever dette kan føle 

uro og skjelving, svettetokter, forvirring, kvalme, blekhet, tap av bevissthet og sult (72).  

At det er sammenheng mellom vektendringer og endret insulinsensitivitet er velkjent (73). 

Forbedringene man ser i insulinets virkningseffekt er proporsjonal med mengde vekttap, og 

tilsvarende dårligere effekt ved vektøkning (73). Vektoppgang kan ha større uheldig effekt 
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hos personer med svekket glukosetoleranse enn hos personer med normal glukosetoleranse, 

da insulinsekresjonen kan reduseres i stedet for å økes for å kompensere for den reduserte 

insulineffekten (73). Derimot kan vektreduksjon og den økte insulinsensitiviteten igjen gi 

bedre glykemisk kontroll. En av virkemåtene man tror kan være årsak til hypoglykemi i 

forbindelse med fedmeoperasjoner er inkretinene. Effekten av inkretinene på β-cellene er økt 

insulinproduksjon (74). Hos mennesket er det 2 hovedinkretiner, GIP (glukoseavhengig 

insulinotropt polypeptid) og GLP-1 (glukagonlikt peptid 1) (74). I fastende tilstand er nivåene 

av GIP og GLP-1 lave, men øker raskt ved tilstedeværelse av glukose i tarmen. Når man 

inntar et måltid og glukose når tarmen, blir inkretinene frigjort, for deretter å bli fraktet til 

bukspyttkjertelens β-celler. GLP-1 har i tillegg til sin insulinstimulerende effekt også en 

glukagonhemmende effekt, ved å redusere α-cellene i bukspyttkjertelen sin sekresjon av 

glukagon (74). Glukagon er et hormon som har som oppgave å øke blodglukosen, altså utføre 

motsatt effekt av hva insulin gjør.  

1.9.2. Hypoglykemi etter fedmeoperasjon 

Postprandial hypoglykemi (2 timers glukose < 2,8 mmol/l) kan oppstå etter gastrisk 

bypassoperasjon (24, 38). Vanligvis er hyperglykemi risikofaktor for kardiovaskulær sykdom 

(38). At man har nedgang i slike risikofaktorer etter operasjon kan derfor være 

helsefremmende. Postprandial hypoglykemi blir også kalt sendumping, da symptomene kan 

ligne på dem man kan oppleve under en dumpinghendelse (24). Prevalensen av hypoglykemi 

er litt ulik avhengig av hvor alvorlig hypoglykemi man refererer til. Kellogg et al. har sett på 

hypoglykemi med alvorlige symptomer, som inkluderer bl.a. svimmelhet, forvirring og tap av 

bevissthet etter inntak av karbohydratrike måltider, og fant at av 3082 pasienter som 

gjennomgikk gastrisk bypass var det 14 (0,5 %) som opplevde slike symptomer (75). Marsk et 

al. fant ved hjelp av registrene i det svenske helsesystemet en prevalens av alvorlig 

hypoglykemi etter gastrisk bypassoperasjon på 0,2-1 %. Pasientene opplevde alvorlig 

hypoglykemi med symptomer som forvirring, synkope, epilepsi eller anfall, med innleggelse 

på sykehus som følge (76). Mild hypoglykemi er langt mer vanlig, og blir ofte definert som 

blodglukose < 3,3 mmol/l (77). Flere kan få blodsukkerverdier < 3,3 mmol/l uten å oppleve 

symptomer. Goldfine et al.fant at 33 % asymptomatiske pasienter hadde en postprandial 

glukosekonsentrasjon < 3,3 mmol/l (78). Tilsvarende tall fant Kim et al. hvor 33 % av 

deltagerne hadde verdier < 2,8 mmol/l etter glukosebelastningstest, uavhengig om de var 

symptomatiske eller asymptomatiske (79)     
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Hyperinsulinemisk hypoglykemi blir ofte rapportert etter gastrisk bypassoperasjoner (80). 

Tilstanden kommer ofte 1-3 timer postprandialt og kan føre til alvorlig neuroglykopenia. 

Tilfeller av slik hyperinsulinemisk hypoglykemi er rapportert å starte fra 3 måneder til 22 år 

etter operasjon (80). Man er ikke sikre på årsaken, og flere teorier er foreslått. En er at man 

tror at det forårsakes av β-celle hyperplasia, eller nesidioblastose som det òg kalles. Det er 

overproduksjon av β-celler som videre overproduserer insulin (81, 82). Dette vil igjen kunne 

føre til hyperinsulinemi. Overproduksjonen kan skyldes vedvarende høyt nivå av GIP og 

GLP-1. Årsaken kan komme av at maten etter gastrisk bypassoperasjon kommer raskere ned i 

distale ileum, hvor sekresjon av inkretinene skjer (83). Når visse celler her blir stimulert av 

næringsstoffer, vil sekresjonen av GLP-1 øke, og GLP-1 er vist å øke β -celle massen i 

gnagere og senke apoptose av de pankreatiske øyene i mennesker (83). Slike funn er med på å 

gi støtte til teorier om at dette videre fører til trofisk effekt på de pankreatiske øyene (80), slik 

at de pankreatiske β-cellene vil vokse og dermed kunne få høyere aktivitet og funksjon, som 

da videre kan føre til postprandial hypoglykemi (83).  

Behandling av slik tilstand er først og fremst via kosten, da via lavt inntak av raskt 

absorberbare karbohydrater (80). Man bør innta små og hyppige måltider, som er rike på 

kostfiber (24). Et mer drastisk alternativ kan være kirurgi, blant annet å operere vekk hele 

eller deler av pankreas (80). 
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2.0. Formål og hypoteser 

2.1. Formål 

Formålet med masteroppgaven er å se om ekstra oppfølging i 2 år, med oppstart 2 år etter 

gastrisk bypassoperasjon, vil forebygge ny vektøkning, samt gi gunstigere energifordeling. 

Jeg skal også kartlegge forekomsten av diabetes og hypoglykemi ved studiestart og 

studieslutt, og se om det er sammenheng mellom forekomst av hypoglykemi og inntak av 

karbohydrater (med hovedvekt på inntak av tilsatt sukker og kostfiber). 

2.2.  Hypoteser og spesifikke mål 

2.2.1. Hypotese 1: Vekt, fettprosent og midjemål 

Ekstra oppfølging i 2 år, med oppstart 2 år etter gastrisk bypassoperasjon vil ikke ha 

signifikant effekt på vektendring sammenlignet med kontrollene.  

Spesifikke mål til hypotese 1 

1. Kartlegge vekt, fettprosent og midjemål ved studiestart og studieslutt 

- Sammenligne endring i kroppsvekt, fettprosent og midjemål hos intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen, og i tillegg se på endring innad i hver gruppe. 

2.2.2. Hypotese 2: Energiinntak og energifordeling 

Ekstra oppfølging i 2 år, med oppstart 2 år etter gastrisk bypassoperasjon vil ikke ha 

signifikant effekt på energifordeling sammenlignet med kontrollene.  

Spesifikke mål til hypotese 2 

1. Vurdere endring i energiinntak og energifordeling ved studiestart og studieslutt.  

- Sammenligne endring i energiinntak og energifordeling hos intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen, og i tillegg se på endringer innad i hver gruppe.  

3. Undersøke om det er endring i inntak av tilsatt sukker fra studiestart til studieslutt, for 

deretter å finne hovedkildene til tilsatt sukker, og undersøke om det er endring i inntak av de 

ulike matvarene som bidrar mest til tilsatt sukker i løpet av studieperioden.  

4. Undersøke om det er endring i inntak av kostfiber fra studiestart til studieslutt, for deretter å 

finne hovedkildene til kostfiber og undersøke om det er endring i inntak av de ulike 
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matvarene som bidrar mest til kostfiber i løpet av studieperioden. 

 

2.2.3. Hypotese 3: Diabetes og hypoglykemi 

Ekstra oppfølging i 2 år, med oppstart 2 år etter gastrisk bypassoperasjon vil ikke ha 

signifikant effekt på 1) antall deltagere med diabetes eller 2) antall deltagere med 

hypoglykemi sammenlignet med kontrollene.  

Spesifikke mål til hypotese 3 

1.  Med utgangspunkt i hele utvalget skal antall deltagere med diabetes type 2 kartlegges ved 

studiestart og studieslutt, ved å bruke HbA1c > 6,5 % som kriterium. 

2. Med utgangspunkt i glukosebelastningstesten skal antall deltagere med hypoglykemi 

kartlegges hos et underutvalg ved studiestart og studieslutt, ved å bruke 2 timers blodglukose 

< 2,8 mmol/l som kriterium. 

3. Kartlegge om det er forskjell i inntak av karbohydrater (med fokus på tilsatt sukker og 

kostfiber) hos de som har hypoglykemi versus de som ikke har hypoglykemi, ved studiestart 

og studieslutt, og se på endringer innad i hver gruppe. 

4. Undersøke om deltagerne med hypoglykemi har lavere/høyere vekt enn de som ikke har 

hypoglykemi ved studiestart og studieslutt, og i tillegg se på endringer innad i hver gruppe.  
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3.0. Materiale og metode 

Denne studien er del av et større prosjekt, ”Guidance in diet and physical activity for 

prevention of weight gain after gastric bypass surgery” som er en randomisert kontrollert 

intervensjonsstudie som har pågått ved OUS, Aker siden 2008. Datainnsamlingen er foretatt i 

3 puljer hvor undertegnede og en medstudent har samlet inn sluttdataene til siste pulje, og 

tidligere masterstudenter har samlet inn data for de 2 første puljene. Hele datamaterialet er 

blitt benyttet i denne masteroppgaven. 

3.1. Studiedesign 

Rekruttering av pasienter skjedde i etterkant av gastrisk bypassoperasjonene. Studiestart var 2 

år etter operasjon. Deltagerne som ville delta i studien ble randomisert til enten kontroll- 

(gruppe A) eller intervensjonsgruppe (gruppe B). Begge gruppene fulgte den vanlige 

prosedyren for oppfølging etter fedmeoperasjon. Det inkluderer individuelle konsultasjoner 

med klinisk ernæringsfysiolog 2 mnd, 6 mnd, 1 år, 2 år og 5 år etter operasjon og 

gruppemøter 3 år etter operasjon. Intervensjonsgruppen fikk i tillegg til standardoppfølgingen 

tilbud om deltagelse på 16 ekstra gruppemøter. Gruppemøtene ble holdt mer hyppig i starten, 

slik at i løpet av det første året etter start av intervensjonen var det 12 regelmessige 

gruppemøter, og i løpet av det andre året etter inklusjon var det 4 gruppemøter (se figur 4).   

  

 

Figur 4: Studiedesign for intervensjonsgruppen. Studiestart 24 mnd etter fedmeoperasjon.  
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I tillegg til de innsamlede dataene ble deltagerne forespurt om å foreta glukosebelastningstest. 

På grunn av ressursmangel kunne det kun foretas glukosebelastningstest på ca 1/3 av 

deltagerne. De som ville være med meldte seg frivillig, men de med kjent diabetes ble 

ekskludert, og de med alvorlig dumping ble frarådet å gjennomføre disse testene. 

Glukosebelastningstestene foregikk ved studiestart og studieslutt. 

3.2. Utvalg 

3.2.1. Hovedutvalget 

Et informasjonsbrev ble sendt til alle aktuelle pasienter som ble operert med RYGBP ved 

OUS, Aker i  tidsrommet januar 2006 til juni 2009 (se vedlegg nr. 1). Deltagerne ble inkludert 

høsten 2008, høsten 2009 og høsten 2010, og kalt pulje 1 og 2 og 3 (n = 165, hvorav 123 

kvinner og 42 menn). Siste pulje hadde sin siste oppfølging høsten 2012.  

For å kunne delta i studien måtte deltagerne oppfylle visse inklusjonskriterier. De måtte ha 

gjennomgått gastrisk bypassoperasjon, deltagerne måtte være villige til å delta på 

regelmessige møter ved OUS, Aker og å kunne delta på fysisk aktivitet. Eksklusjonskriteriene 

var om deltagerne opplevde alvorlige komplikasjoner grunnet fedmeoperasjonen, at de var 

immobile, eller ikke forstod norsk.  

I informasjonsbrevet ble det blant annet gitt litt bakgrunnsinformasjon og informert om 

hensikten med studien, hva eventuell deltagelse krevde av deltagerne og mulige fordeler og 

ulemper med å delta. Det var også presisert at all deltagelse i studien var frivillig, og at man 

når som helst uten spesiell årsak og konsekvenser kunne trekke seg fra studien. De deltagerne 

som viste interesse for å delta ble invitert til et informasjonsmøte på OUS, Aker. På dette 

informasjonsmøte ble det gitt mer detaljert informasjon om studien, og hvis deltagerne her 

valgte å delta ble de innkalt til individuell konsultasjon. Ved denne individuelle 

konsultasjonen ble deltagerne randomisert til enten intervensjonsgruppen eller 

kontrollgruppen og relevante baselinedata ble samlet inn. Alle analyser er kun utført på de 

fullførende deltagerne, de som har trukket seg har blitt ekskludert. Jeg har valgt å gjøre 

analysene ”per protokoll” og ikke ”intention to treat”, av den grunn at studien går ut på å se 

om en intervensjon har hatt effekt eller ikke. Vi må sammenligne sluttdata med startdata, og 

tar man med data fra alle deltagerne fra start og sammenligner det med data fra kun de 

deltagerne som fullførte, uten å ta hensyn til at noen har droppet ut, kan man få et feil bilde av 

effekten av intervensjonen, da sluttdataene blir sammenlignet med deltagere som ikke har 
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fullført og dermed ikke har kunnet få en eventuell full effekt av intervensjonen. I tillegg ser vi 

i studien en signifikant vektøkning i løpet av studieperioden, og om vi da benytter oss av data 

fra de deltagerne som har droppet ut kan de bidra med en kunstig lav sluttvekt, da vi kan anta 

at om de hadde registrert sin vektkurve frem til slutten av studien, ville de hatt en tilsvarende 

vektøkning. 

3.2.2. Underutvalget 

Av de 165 som valgte å være med i studien fikk et begrenset antall mulighet til å gjennomføre 

glukosebelastningstest. På grunn av ressursbegrensninger fikk 57 pasienter gjennomføre 

denne glukosebelastningstesten, med jevn fordeling fra de 3 puljene. Det ble opplyst om 

glukosebelastningstesten på informasjonsmøtet, og deltagerne ble oppfordret til å melde sin 

interesse om de ville delta. Eksklusjonskriterier for å bli med på glukosebelastningstesten var 

om man hadde kjent diabetes type 1 eller diabetes type 2. I tillegg ble de som slet mye med 

dumping frarådet å gjennomføre glukosebelastningstesten på grunn av høy risiko for ubehag. 

Dette underutvalget er derfor ikke randomisert, da deltagerne meldte seg frivillig. Deltagerne 

meldte seg til dette før man foretok randomiseringen til intervensjons- eller kontrollgruppen, 

slik at man på forhånd ikke visste hvordan fordelingen mellom de to gruppene var blant de 

som hadde meldt seg til glukosebelastningen. Likevel ble det ganske jevn fordeling av 

intervensjons- og kontrolldeltagere som gjennomførte glukosebelastningen 

(intervensjonsdeltagere, n = 29 og kontrolldeltagere, n = 28). Analyser av 

glukosebelastningstestene er kun utført på de fullførende deltagerne, de som har trukket seg er 

blitt ekskludert. 

3.2.3. Styrkeberegning 

I denne masteroppgaven er det blitt brukt data fra totalt 142 deltagere, med 77 og 65 deltagere 

i henholdsvis intervensjonsgruppen og kontrollgruppen, se flytskjema side 32. Målet med 

studien var å oppnå forskjell på minst 2,5 kg i vektendring mellom intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen med et signifikansnivå på 5 %. Det ble benyttet et standardavvik på 5 kg. 

Ved å benytte nettkalkulator (84) for beregning av utvalgsstørrelser beregnet jeg at styrken på 

studien er 84 %. Styrke på 84 % vil si at det er 84 % sannsynlighet for at studien vil fange opp 

en forskjell på 2,5 kg, om det er en reell forskjell tilstede.  
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 3.3. Intervensjonen 

De 16 ekstra gruppemøtene som utgjør intervensjonen ble holdt på OUS, Aker. Deltagerne 

som ble randomisert til å være med i intervensjonsgruppen ble delt i mindre smågrupper, med 

mellom 15-20 deltagere per gruppe. Gruppemøtene varte i ca 1 ½ time, med ulike temaer hver 

gang med hovedvekt på kosthold, fysisk aktivitet og motivasjon (se vedlegg nr. 2). Selve 

møtet tok ca 1 time, og så var det i tillegg 30 minutter med fysisk aktivitet, som styrketrening, 

gåturer og stavgang. Undervisningen på gruppemøtene var basert på psykolog Ingela Melin`s 

behandlingsmodell, som gir en oversikt over hvordan man bør planlegge, starte og 

gjennomføre en strukturert behandling av overvekt, fedme og metabolsk syndrom, og er 

utarbeidet av tidligere masterstudenter tilknyttet studien sammen med klinisk 

ernæringsfysiolog Eline Birkeland (85). Møtene ble holdt av de tidligere masterstudentene 

tilknyttet studien, klinisk ernæringsfysiolog og doktorgradsstudent Susanna Hanvold og 

klinisk klinisk ernæringsfysiolog Eline Birkeland,  og eksperter ble trukket inn om det var 

behov for dette. Yrkesgrupper som var involvert i gruppemøtene var psykolog, en ansatt fra 

Lærings- og mestringssenteret og treningsveileder. Deltagerne fikk også hjemmeoppgaver 

som de skulle jobbe med fra gang til gang på egenhånd. 

3.4. Innsamling og bearbeiding av data 

Datainnsamling for intervensjonsgruppen ble gjennomført ved studiestart, 4 mnd, 12 mnd og 

24 mnd. Datainnsamlingen for kontrollgruppen ble gjennomført ved tilsvarende tidspunkter 

med unntak etter 12 måneder. 

Innsamlingen av data fra de 165 deltagerne ble utført av masterstudentene som hadde vært 

tilknyttet studien. Jeg har sammen med en medstudent hatt ansvaret for å samle inn sluttdata 

for den siste puljen. Deltagerne ble oppringt i juni for å avtale oppmøtetidspunkt til den 

avsluttende konsultasjonen. I august ble det sendt ut brev til hver av deltagerne, med totalt 4 

kostdagbøker, hjelpeark til utfylling av kostdagbøkene, et bildehefte med ulike 

porsjonsstørrelser, medisin- og kosttilskuddsskjema, aktivitetsskjema, livskvalitetsskjema og 

et informasjonsbrev med kart over området og oppmøtested, oppmøtetidspunkt og et punkt 

om at de måtte huske å møte fastende (se vedlegg nr. 3). Fastende vil si at de ikke skulle spise 

eller drikke fra kl 22 kvelden før, ikke røyke, ikke tygge tyggegummi/pastiller og heller ikke 

ta medisiner. Senest tirsdag uken før de hadde avtalt time ble deltagerne oppringt for 

påminnelse om oppmøtetidspunktet, samtidig fikk de påminnelse om å fylle ut 

kostdagbøkene, fra onsdagen til og med lørdag. Deltagerne fikk mulighet til å stille eventuelle 
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spørsmål de måtte ha angående utfylling av dagbøkene eller andre ting. I tillegg minnet vi 

dem igjen om at det var viktig å møte fastende, og de ble anbefalt å ta med matpakke til etter 

blodprøvene/glukosebelastningen. Dagen før møtet ble det sendt ut påminnende sms til 

deltagerne om oppmøtetidspunktet, at de måtte møte fastende og at de måtte huske å ta med 

kostdagbøker og andre ferdigutfylte skjema. Det avsluttende møtet med deltagerne var 

beregnet til å vare ca 30 minutter. På denne avsluttende samtalen ble kostdagbøkene og 

medisinlistene nøye gjennomgått sammen med pasienten. Uklarheter ble gjennomgått for å 

unngå misforståelser under avlesning av kostdagbøkene i etterkant. I tillegg til innhenting av 

kostdagbøker og antropometriske mål ble noen tilleggsspørsmål relevant for hovedstudien og 

informasjon i forhold til blodprøvene stilt, som for eksempel om de hadde utført hard fysisk 

aktivitet eller spist uvanlig de siste 3 dagene, om de hadde fått utført plastisk operasjon, om de 

var fastende og hva de synes om gruppemøtene. Det sistnevnte var kun aktuelt for 

intervensjonsgruppen. Denne informasjonen ble samlet inn på CRF-skjema (case report form) 

og lagt i deltagernes individuelle CRF-permer (se vedlegg nr. 4). Blodprøver ble tatt av annet 

helsepersonell og lagret for fremtidig bruk og er godkjent av Biobankregisteret. Underutvalget 

som skulle delta på 2-timers oral glukosebelastningstest utførte dette samtidig som de tok 

blodprøvene, slik at de også til dette kom fastende fra klokken 22.00 kvelden før. Før 

glukosebelastningstesten ble fastende blodsukker målt. Deretter drakk deltagerne en 

sukkerløsning, for så å måle blodsukkeret igjen 30, 60, 90 og 120 minutter etter start. Glukose 

og insulin ble målt. Glukosebelastningstesten ble gjennomført for å kunne identifisere hvem 

som ved studiestart og studieslutt hadde diabetes type 2, og eventuelt hvem som hadde 

blodsukkerverdier høyere enn normalt, men lavere enn diagnosekriteriet for diabetes type 2, 

og dermed var i risiko for å utvikle diabetes type 2.  

3.4.1. Kostdagbøker 

Kostdagbøkene (se vedlegg nr. 5) som ble benyttet i denne studien er utviklet ved Avdeling 

for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Deltagerne fikk i forkant av konsultasjonene 

tilsendt kostdagbøkene sammen med et bildehefte og råd om utfylling av kostdagbøkene (se 

vedlegg nr. 6 og 7). Bildeheftet var for å illustrere ulike porsjonsstørrelser av mat- og 

drikkevarer. Kostdagbøker ble brukt som et verktøy for å få oversikt over hva deltagerne 

vanligvis spiste og drakk. I kostdagboken registreres alt man har spist og drukket i løpet av èn 

dag. Deltagerne ble bedt om å fylle ut 4 kostdagbøker, i 4 sammenhengende dager, med start 

onsdag. Ved utfylling ble de bedt om å notere om dagen de fylte ut for var en vanlig dag for 

dem, eller om det var noe spesielt som påvirket matvarevalgene akkurat den dagen. For å få 
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best mulig oversikt over hva deltagerne har spist og drukket inneholdt kostdagbøkene en liste 

med 277 av de mest vanlige mat- og drikkevarene brukt i Norge. Mat- og drikkevarene var 

inndelt etter ulike kategorier, samtidig som det er gjort plass til flere åpne felter hvor 

deltagerne kunne fylle ut mat- og/eller drikkevarer som de hadde konsumert men som ikke 

var listet opp i kostdagbøkene. På den måten får man fanget opp alt som var blitt spist og 

drukket i løpet av en dag. Det ble òg samlet inn informasjon om eventuell bruk av tran og 

kosttilskudd ved hjelp medisin- og kosttilskuddsskjema.  

Kostdagbøkene er laget slik at man fyller ut antall av konsumert matvare med tall, og deretter 

bruker bildeheftet for å finne riktig porsjonsstørrelse. Informasjonen fra kostdagbøkene ble 

brukt til å beregne deltagernes inntak av energi, karbohydrater, fett, protein, kostfiber, tilsatt 

sukker og alkohol. Ved informasjonsmøtet fikk deltagerne opplæring i hvordan de skulle fylle 

ut kostdagbøkene.  

Kostdagbøkene ble skannet inn på pc ved hjelp av programmet Teleform 6.0 (Datascan Oslo, 

Norway) ved Avdeling for Ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. All skanningen ble 

korrekturlest for å forsikre oss om at skanneren hadde lest av alle tall riktig. Det er spesielt 1-

tall som blir lest som 7-tall som gjør at det er viktig med verifisering i etterkant for å unngå 

feilregistreringer. Teksten som stod skrevet i de åpne feltene ble gjort om til matvarekoder og 

mengde i gram i en ekstra tekstfil, da tekst ikke blir lest av skannerprogrammet. I 

Kostberegningssystemet (KBS) blir de skannede dagbøkene og de kodede åpne feltene 

samlet, slik at man får èn fil med alt som er blitt konsumert i løpet av 4 dager. KBS er et 

beregningssystem for næringsstoffer  og inntak av matvarer utviklet av Avdeling for 

ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Den er basert på den offisielle matvaretabellen 

fra 2006. Det er databaseversjon ”AE10” som er benyttet i denne oppgaven.  

3.4.2. Antropometriske mål 

De antropometriske målene har blitt foretatt av masterstudenter. Det ble brukt et standard 

målebånd i cm for å måle hofte- og livviddeomkrets. Livvidden ble målt på det bredeste, og 

hofteomkretsen ble målt ved trocanter major. Disse målene ble utført to ganger umiddelbart 

etter hverandre. Høyden ble målt med et veggmontert målebånd og for å måle vekten benyttet 

man ”Tanita BC418(MA) Body Composition Analyser”. Dette apparatet måler i tillegg til 

vekten også kroppssammensetning i form av fettmasse, fettfri masse, muskelmasse og 

fettprosent. Apparatets maksgrense for vekt er 200 kg (86). Deltagernes høyde, kjønn og alder 

ble tastet inn på apparatet før de gikk på vekten. Deltagerne tok av seg ytterklær, sko, sokker 
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og eventuelle eiendeler de måtte ha i lommer, og i tillegg ble 1 kg trukket fra for å gjøre opp 

for de gjenstående klærne de hadde på seg. Alle deltagerne ble på forhånd spurt om de brukte 

pacemaker, da bruk av dette gjør at man ikke skal bruke Tanita-vekten.  

3.4.3. Bruk av tilsatt sukker og søte matvarer 

Ved endring i sukkerinntaket i løpet av studieperioden er det interessant å se fra hvilke 

matvarer inntaket har endret seg. Tilsatt sukker kan man få i seg fra mange ulike typer mat og 

drikke. 

 

 

Figur 5: Oversikt over de matvarene som bidro mest til inntaket av tilsatt sukker ved studiestart. 

 Jeg har valgt ut de kategoriene som på bakgrunn av beregninger i KBS viste seg å være de 

største bidragsyterne til tilsatt sukker i kosten til alle deltagerne sett under ett, se figur 5 (data 

fra studiestart brukt): 

* Sukkerholdig saft/brus: brus med sukker, saft med sukker, nektar, leskedrikk med sukker, 

energidrikk  

* Sjokolade: sjokolade, konfekt 

* Kaker: gjærbakst, småbakst og andre kaker  

* Godteri/pastiller: drops, pastiller, andre søtsaker  

* Yoghurt  
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* Is 

* Syltetøy/bearbeidet frukt: syltetøy, marmelade, frysetøy (fryste bær), hermetisk frukt, 

tillaget frukt og bær, tørket frukt og bær 

*Sukker: sukker brukt i/til kaffe/te, på grøt og frokostkorn 

*Alle andre bidrag: de resterende matvarenes bidrag til inntak av tilsatt sukker, som 

inkluderer brød, andre meierivarer enn de nevnt over, annen drikke enn det nevnt over og 

lignende.  

Jeg valgte også å ta med inntak av lettbrus, lettsaft, og kunstig søtet energidrikke for å se om 

eventuell endring i inntak av sukret brus har sammenheng med eventuell endring i inntak av 

kunstig søtet drikke. 

3.4.4. Kostfiber 

Kostrådene for å unngå hypoglykemi er som nevnt små og hyppige måltider, gjerne rike på 

kostfiber. Det var derfor interessant å se om kostfiberinntaket hadde endret seg i løpet av 

studieperioden og i så fall hvilke matvarer som hadde bidratt til den eventuelle endringen. 

    

Figur 6: Oversikt over de matvarene som bidro mest til inntaket av kostfiber ved studiestart. 

Som for inntak av tilsatt sukker ble KBS benyttet for å finne de største bidragsyterne til inntak 

av kostfiber hos deltagerne sett under ett, se figur 6 (data fra studiestart brukt):  
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* Frukt og bær 

* Brødvarer andre: flatbrød, knekkebrød, smørbrødkjeks, lefse 

* Brød med > 50 % sammalt mel 

*  Grønnsaker 

* Kornprodukter andre: mel/gryn, ris, pasta, frokostkorn 

* Brød med < 50 % sammalt mel 

* Potet: ferske poteter, potetpulver, pommes frites 

* Alle andre bidrag: de resterende matvarenes bidrag til inntak av kostfiber 

3.4.5. Statistikk 

.Alle de statistiske testene ble gjort i IBM SPSS Statistics 20. For å vurdere om man skulle 

bruke parametriske tester eller ikke-parametriske tester ble normalfordelingen på de ulike 

variablene vurdert ved hjelp av histogrammer, normal q-q plots og detrended q-q plots. Ikke-

parametriske tester ble brukt og det er derfor benyttet median og 25-75 percentiler i 

presentasjonen av dataene. Ved testing mellom gruppene ble Mann Whitney test benyttet om 

det kun var to gruppevariabler, og ved flere benyttet jeg Kruskal-Wallis test. Ved testing 

innad i gruppene, for eksempel endring fra studiestart til studieslutt, ble Wilcoxon-test brukt, 

testen for parrede data. For krysstabeller ble kjikvadrattest brukt for uparrede data (ved testing 

mellom grupper) og McNemars-test ble brukt for parrede data (for testing innad i gruppen). Et 

signifikansnivå på 5 % er blitt brukt.  

3.5. Etikk 

Studien ble godkjent av Personvernombundet i april 2008. I juni 2008 ble studien også 

godkjent av Biobankregisteret og Regional komitè for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk ( se vedlegg nr. 8). 
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4.0. Resultater 

4.1. Datagrunnlaget 

 

4.1.1. Utvalget  

 

Ved studiestart var det 165 deltagere, hvorav 85 i intervensjonsgruppen og 80 i 

kontrollgruppen. Det var 143 deltagere som fullførte studien, hvorav 77 var fra 

intervensjonsgruppen og 66 var fra kontrollgruppen. Dette tilsvarer en gjennomføringsandel 

på 86,7 % hvor henholdsvis 90,5 % og 82,5 % var fra intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen, se figur 7. Av de som fullførte studien var 107 kvinner og 35 menn. Grunnet 

manglende innlevering av alle kostdagbøker er det laget et eget flytskjema, for å gi oversikt 

over antall deltagere som har bidratt med data til variabler hentet fra kostdagbøkene, se figur 

8. 

 

Underutvalget som gjennomførte glukosebelastningstest, bestod ved studiestart av 57 

deltagere fra hovedutvalget, med lik andel fra intervensjonsgruppen (29 deltagere) og fra 

kontrollgruppen (28 deltagere). Med 41 fullførende deltagere ble gjennomføringsandelen 72 

%, hvorav 21 var fra intervensjonsgruppen og 20 fra kontrollgruppen. Se flytskjema, figur 9. 
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* ekskludert grunnet manglende antropometriske data 
 

Figur 7: Flytskjema over studieutvalget, fra studiestart til studieslutt 

 

 

 

 

 

 

Forespurte deltagere, n = 614 

Fullført, n = 66 Fullført, n = 77 

Trukket seg, n = 14 Trukket seg, n = 8 

Kontroll, n = 80 Intervensjon, n = 85 

Inkludert, n = 165 

Ville ikke delta, n = 15 

På infomøtet, n = 180 

Antropometriske mål              
 Totalt, n = 142 

Intervensjon, n = 77                                        Kontroll n, = 65  

Ekskludert, n = 1* 
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* ekskludert grunnet usannsynlige opplysninger om kostinntak      

Figur 8: Flytskjema over innleverte kostdagbøker ved studiestart og studieslutt.                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9: Flytskjema over underutvalget som tok glukosebelastningstest ved studiestart og studieslutt 

Inkludert, n =57 

Intervensjon 

n = 29 

Kontroll 

         n = 28 

Glukosebelastningstest 
Total, n = 41 

Intervensjon, n = 21                            Kontroll, n = 20 

Trukket seg, n = 8 Trukket seg, n = 8 

Fullførte deltagere, n = 142 

Intervensjon, 

n = 77 

Kostdagbøker 
Total , n = 132 

Intervensjon, n = 69                 Kontroll, n = 63

Ekskludert, n = 1* 

Kontroll, 

n = 65 

Ikke levert, n =1 Levert kostdagbøker ved studiestart, n = 141 

Ikke levert, n= 7 Ikke levert, n = 1 

Intervensjon, 

n = 77 

Kontroll, 

n = 64 

Levert kostdagbøker ved studieslutt, n = 133 
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4.1.2. Antropometriske målinger 

Vekt og fettprosent ble ved studiestart samlet inn på alle 165 deltagerne. Ved studieslutt ble 

vekt målt på 142 av de 143 deltagerne som fullførte studien, og fettprosenten ble målt på 140 

deltagere. En pasient møtte ikke til antropometriske målinger ved studieslutt, men leverte 

kostdagbøker. Jeg valgte å ekskludere denne personen fra materialet, da en persons bidrag til 

kostdata ikke blir riktig å ta med uten den samme personens bidrag til de antropometriske 

målingene. Det blir derfor totalt sett brukt data fra 142 personer i denne masteroppgaven. 

Data på fettprosent mangler for 2 deltagere, den ene hadde pacemaker og kunne derfor ikke 

bruke Tanitavekten, og den andre fikk ikke gjennomført målingene grunnet for tykk hud 

under føttene.  

 

4.1.3. Kostdagbøker 

Av de 142 deltagerne som fullførte studien var det 1 som ikke leverte kostdagbøker ved 

studiestart og 8 som ikke leverte kostdagbøker ved studieslutt. I tillegg valgte jeg å ekskludere 

èn deltager, da jeg mener at hans oppgitte inntak av energi ikke kan være riktig. Ved 

studiestart hadde personen et gjennomsnittlig daglig inntak på 9,0 MJ, men ved studieslutt var 

det registrert et gjennomsnittlig daglig inntak på 47,9 MJ. Kostdagbøkene skulle fylles ut i 4 

sammenhengende dager fra onsdag til og med lørdag, slik at både ukedager og helgedager ble 

representert. I dette enkelttilfellet var kostdagbøkene fylt ut 4 mandager på rad, samtidig som 

både typer og mengde av mat og drikke var identisk. Vi tok kontakt med den aktuelle 

deltageren i etterkant for å forsikre oss om at det som var blitt registrert faktisk stemte, og 

personen bekreftet at det han hadde oppgitt var riktig. Likevel velger jeg å ekskludere denne 

personen da et slik høyt og identisk inntak virker usannsynlig. 

For å se om det ville hatt effekt å ikke ekskludere den aktuelle personen fra utvalget har jeg 

kjørt Mann Whitney-test og Wilcoxon-test på vektvariabelen for å teste om det ville være en 

signifikant forskjell mellom gruppene ved studiestart og ved studieslutt og innad i 

intervensjonsgruppen fra studiestart til studieslutt, både med og uten denne personen. 

Det ga ingen signifikante utslag på resultatene. Deltageren er med i de antropometriske 

dataene men ikke i kostdatane, slik at jeg brukte data fra 132 deltagere da kostdagbøkene ble 

benyttet til analyser. 

 

 



35 
 

4.2. Resultater 

4.2.1. Hypotese 1: Vekt, fettprosent og midjemål 

Tabell 3 gir oversikt over preoperativ vekt og vekt, fettprosent, midjemål og liv/hofteratio ved 

både studiestart, studieslutt og eventuelle endringer som deltagerne har hatt i løpet av 

studieperioden.  
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Tabell 3: Sammenligning av vekt, fettprosent og midjemål mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen 

preoperativt (preop.), ved studiestart og ved studieslutt, og innad i gruppene fra studiestart til studieslutt.  Median 

og 25-75 percentilen er vist i tabellen.  

 Intervensjonsgruppen 
n = 77 

Kontrollgruppen 
n = 65 

Mellom 
gruppene 

 Median (P25-P75) p-verdi Median (P25-P75) p-verdi p-verdi 
Preop. vekt, kg 129,0 (118,0 - 141,0)  126,5 (110,5 - 137,0)  0,3 

Endring, 
preoperativ 
vektstudiestart 

-38,7 (30,7 - 48,9) < 0,001 -37,2 (30,8 - 45,5) < 0,001 0,7 

Endring, 
preoperativ 
vektstudieslutt 

-33,3 (26,4 - 42,6) < 0,001 -34,0 (24,7 - 43,9) < 0,001 0,9 

Vekt, kg      

Studiestart 89,3 (80,5 - 97,1)  86,2 (76,9 - 99,3)  0,4 

Studieslutt 93,9 (82,5 - 108,2)  88,2 (81,7 - 103,9)  0,5 

Endring 4,2 (-0,9 - 9,2) < 0,001 4,2 (-1,0 - 8,4) <0,001 0.9 

BMI, kg/m2      

Studiestart 29,9 (27,8 - 33,7)  29,7 (27,1 - 33,3)  0,7 

Studieslutt 31,3 (29,1 - 35,9)   31,0 (29,0 - 35,0)  0,6 

Endring 1,6 (-0,2 - 3,0) < 0,001 1,4 (-0,1 - 2,9) < 0,001 0,9 

Fettprosent, % n = 76  n = 64   
Studiestart 35,8 (29,3 - 39,5)  32,9 (27,7 - 39,6)  0,4 

Studieslutt 38,5 (31,9 - 42,8)  37,8 (29,8 - 42,1)  0,6 

Endring 3,2 (1,2 - 5,4) < 0,001 3,4 (0,5 - 6,8) <0,001 0.9 

Midjemål menn, 
cm 

n = 20  n = 15   

Studiestart 111,0 (103.1 - 128,3)   110,8 (106,0 - 120,5)  0,9 

Studieslutt 116,0 (109,1 - 133,9)  112,0 (108,5 - 126,5)  0,5 

Endring 4,9 (1,9 - 8,0) < 0,001 2,0 (0,5 - 4,0) 0,05 0,07 

Midjemål 
kvinner, cm  

n = 57  n = 50    

Studiestart 103,1 ( 95,3 - 109,2)  103,0 (93,4 - 109,1)  0,8 

Studieslutt 106,3 (88,3 - 115,1)  105,5 (95,0 - 116,6)  0,5 

Endring 0,2 ( -2,9 - 6,1) 0,3 4,5 (-1,1 - 9,3) 
)

0,004 0,07 

Liv/hofteratio, 
menn 

n = 20  n = 15   

Studiestart 1,0 (1,0 - 1.1)  1,0 (1,0 - 1,1)  0,5 

Studieslutt 1,1 (1,0 - 1,2)  1,0 (1,0 - 1,1)  0,4 

Endring 0 (-1,0 - 0,1) 0,08 0 (0 - 0) 0,03 0,5 

Liv/hofteratio, 
kvinner 

n = 57  n = 50   

Studiestart 0,9 ( 0,9 - 0,9)  0,9 (0,9 - 0,9)  0,6 

Studieslutt 0,9 (0,8 - 1,0)  0,9 (0,9 - 1,0)  0,09 

Endring 0 (0 - 0) 0,9 0 (0 - 0) 0,1 0,3 
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Vekt 

Som vist i tabell 3 ser vi at det ikke er signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjelder 

vekt preoperativt, ved studiestart og studieslutt, eller på endring i løpet av perioden.  

Innad i gruppene har både intervensjonsgruppen og kontrollgruppen hatt et signifikant vekttap 

fra før operasjon til studiestart og fra før operasjon til studieslutt, mens det var en signifikant 

vektøkning fra studiestart til studieslutt. Fra studiestart til studieslutt hadde begge gruppene 

median økning på 4,2 kg. 

BMI 

Det er ingen signifikante forskjeller mellom gruppenes BMI hverken ved studiestart, 

studieslutt, eller på endring i løpet av perioden.  

Innad i gruppene har begge gruppene hatt en signifikant økning i BMI fra studiestart til 

studieslutt, med en median økning på 1,6 og 1,4 for henholsvis intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen. 

Fettprosent 

Det var ingen signifikant forskjell i fettprosent mellom intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen hverken ved studiestart eller studieslutt. Det var heller ingen forskjell i 

endring mellom gruppene. 

Innad i gruppene hadde begge gruppene signifikant økning i fettprosent fra studiestart til 

studieslutt, med median endring på 3,2 prosentpoeng og 3,4 prosentpoeng for henholdsvis 

intervensjons- og kontrollgruppen.   

Midjemål og liv/hofteratio. 

Menn 

Det var ingen signifikant forskjell i midjemål mellom intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen hverken ved studiestart eller studieslutt. Det var signifikant økning innad i 

begge gruppene i løpet av studieperioden, hvor intervensjonsgruppen hadde median økning på 

4,9 cm og kontrollgruppen hadde median økning på 2 cm. 

For liv/hofteratioen var det ingen signifikante forskjeller mellom gruppene hverken ved 

studiestart, studieslutt eller i løpet av perioden.   
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Det var kun kontrollgruppen som hadde signifikant endring i liv/hofteratio fra studiestart til 

studieslutt. 

Kvinner 

For kvinner var det ingen signifikante forskjeller mellom gruppene for variabelen midjemål 

hverken ved studiestart eller ved studieslutt. Det var heller ingen forskjell i endring i løpet av 

studieperioden. 

Kontrollgruppen hadde signifikant økning i midjemål fra studiestart til studieslutt, med 

median endring på 4,5 cm. 

For liv/hofteratioen var det ingen signifikante forskjeller mellom eller innad i de to gruppene 

hverken ved studiestart, studieslutt eller i løpet av perioden.  

Vektendringer etter deltagelse på gruppemøtene 

For å kunne se nærmere på effekten av intervensjonen ble intervensjonsdeltagerne delt inn i 4 

grupper, etter hvor mange møter de hadde deltatt på, for å se om det var noen forskjell i 

vektendringer mellom de som hadde høyt oppmøte og de som hadde lavt, se tabell 4. 

Tabell 4: Sammenligning av vektutviklingen til intervensjonsdeltagerne fra studiestart til studieslutt, delt inn 

etter hvor høy deltagelse de hadde på de 16 gruppemøtene. Median og 25-75 percentilen er vist i tabellen. 

 0-4 møter 

n = 14 

5-8 møter 

n = 24 

9-12 møter 

n = 24 

13-16 møter 

n = 15 

p-verdi 

 Median  

(P25-P75) 

Median  

(P25-P75) 

Median 

 (P25-P75) 

Median  

(P25-P75) 

 

Vekt, kg      

Studiestart 93,8 

(79,2 - 98,3) 

87,9 

(80,0 - 95,5) 

89,7 

(80,3 - 104,6) 

87,0 

(77,8 - 108,9) 
0,9 

Studieslutt 101,3 

(81,6 - 107,5) 

88,7 

(82,3 - 107,2) 

96,3 

(77,7 - 106,8) 

91,2 

(83,0 - 116,5) 
0,9 

Endring 5,4 

(0,6 - 10,3) 

5,9 

(-0,8 - 9,3) 

0,9 

(-1,3 - 6,7) 

4,2 

(0,8 - 8,4) 
0,5 

 

Det var ingen signifikante forskjeller i vekt mellom gruppene ved studiestart, studieslutt eller 

endring i løpet av perioden, etter deltagelse på gruppemøtene.  
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4.2.2. Hypotese 2: Energiinntak og energifordeling 

Ved energiinntak og energifordeling er det sett på både eventuelle forskjeller mellom 

gruppene og eventuelle endringer innad i gruppene fra studiestart til studieslutt, se tabell 5. 

Energiinntak og energifordeling mellom de to gruppene 

 - Energiinntak 

Hverken ved studiestart eller etter 2 års intervensjon var det signifikant forskjell mellom 

intervensjons- og kontrollgruppen i energiinntak.  

- Energifordeling 

Av de hovedenergigivende næringsstoffene bidro karbohydrat mest med 39-40 E%, fett med 

35-38 E% og protein med 18 E%. Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene 

hverken ved studiestart, studieslutt eller i endring i løpet av perioden med unntak av kostfiber 

ved studiestart (p = 0,03), se tabell 5. Hos intervensjonsgruppen bidro kostfiber med 1,8 % av 

energien, og hos kontrollgruppen var tilsvarende energibidrag på 2,0 %. Ved studieslutt var 

det ingen signifikant forskjell i E% fra kostfiber. Da kostfiber ble sett på i gram/dag var 

forskjellen mellom gruppene ved studiestart ikke signifikant. 
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Tabell 5: Sammenligning av energiinntak og energifordeling for intervensjonsgruppen og kontrollgruppen ved 
studiestart og studieslutt, og innad i gruppene fra studiestart til studieslutt. Median og 25-75 percentilen er vist i 
tabellen. 

 
Intervensjonsgruppen  

n = 69 

Kontrollgruppen  

n = 63 

Mellom 
gruppene 

 Median (P25-P75) p-verdi Median (P25-P75) p-verdi p-verdi 

Energiinntak, MJ/dag  
Studiestart 7,2 (6,1 - 9,0)  7,1 (5,5 - 8,5)  0,2 

Studieslutt 7,7 (6,1 - 9,3)  7,0 (5,3 - 9,3)  0,2 

Endring 0,4 (-0,9 - 1,9) 0,1 0,4 (-1,1 - 1,3) 0,2 0,8 

Protein, E%      

Studiestart 18,0 (15,8 - 20,2)  18,0 (15,1 - 21,5)  0,9 

Studieslutt 18,0 (15,5 - 20,4)  18,4 (15,2 - 20,5)  0,7 

Endring -0,5 (-3,0 - 2,5) 0,5 -0,1 (-3,0 - 3,3) 0,9 0,6 

Fett, E%      

Studiestart 36,2 (31,0 - 39,1)  35,1 (31,7 - 38,4)  0,4 

Studieslutt 37,2 (32,5 - 43,9)  37,6 (32,7 - 40,7)  0,5 

Endring 2,0 (-2,1 - 6,2) 0,01 2,9 (-2,2 - 7,0) 0,02 0,9 

Karbohydrat, E%      

Studiestart 39,6 (36,0 - 45,0)  40,4 (35,7 - 44,6)  0,8 

Studieslutt 39,2 (33,0 - 42,7)  39,0 (34,8 - 43,3)  0,9 

Endring -1,4 (-6,2 - 2,4) 0,03 -1,9 (-8,2 - 3,6) 0,02 0,8 

Derav tilsatt sukker, %      

Studiestart 7,9 (5,4 - 11,4)  7,9 (4,5 - 11,6)  0,6 

Studieslutt 6,4 (3,9 - 9,4)  6,3 (3,8 - 9,0)  0,5 

Endring -1,7 (-5,0 - 1,7) 0,005 -1,9 (-3,8 - 0,9) 0,001 0,9 

Kostfiber, E%      

Studiestart 1,8 ( 1,5 - 2,1)  2,0 (1,6 - 2,4)  0,03 

Studieslutt 1,9 (1,5 - 2,2)  2,0 (1,5 - 2,5)  0,4 

Endring 0,1 (-0,3 - 0,5) 0,2 0 (-0,4 - 0,5) 0,8 0,6 

Kostfiber, gram      

Studiestart 16,1 (13,3 - 21,1)  17,7 (12,4 - 22,0)  0,6 

Studieslutt 18,0 (14,2 - 23,9)  16,5 (13,9 - 21,3)  0,6 

Endring 0,7 (-2,8 - 6,2) 0,09 0,5 (-3,8 - 4,5) 0,5 0,4 

Alkohol, E%      

Studiestart 0 (0 - 5,3)  0 (0 - 4,6)  0,9 

Studieslutt 0 (0 - 5,2)  2,2 (0 - 5,4)  0,3 

Endring 0 (-0,8 - 1,3) 0,8 0 (-1,3 - 2,3) 0,4 0,5 
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Energiinntak og energifordeling innad i gruppene 

- Energiinntak 

 Median for energiinntak per dag hadde endret seg lite for begge gruppene i løpet av 

studieperioden, fra 7,2 MJ til 7,7 MJ og fra 7,1 MJ til 7,0 MJ for henholdsvis 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen. Dette var ikke signifikante endringer. 

For menn og kvinner separat var energiinntaket for intervensjonsgruppen ved studiestart 

henholdsvis 8,3 MJ/dag og 7,0 MJ/dag. For kontrollgruppen var energiinntaket ved studiestart 

8,6 MJ/dag og 6,8 MJ/dag for henholdsvis menn og kvinner. Energiinntaket ved studieslutt 

var ikke signifikant forskjellig fra studiestart for noen av kjønnene i hverken 

intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen. 

- Energifordeling 

I begge grupper økte median andel energi fra fett signifikant i løpet av studieperioden. 

Endringen var henholdsvis 2,0 prosentpoeng i intervensjonsgruppen og 2,9 prosentpoeng i 

kontrollgruppen. 

Fra studiestart til studieslutt har det for både intervensjonsgruppen og kontrollgruppen vært 

signifikant endring av karbohydraters bidrag til energi. I intervensjonsgruppen sank medianen 

med 1,4 prosentpoeng, og kontrollgruppen hadde en reduksjon i medianen på 1,9 

prosentpoeng.  

Fra studiestart til studieslutt har energiandelen fra tilsatt sukker hatt signifikant nedgang, se 

eget avsnitt nedenfor.  

Hverken intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen hadde signifikant endring av E% fra 

protein, kostfiber og alkohol. 

Bruk av tilsatt sukker og søtede matvarer 

Medianen for energiinntaket fra karbohydrater var ved studiestart og studieslutt henholdsvis 

40 og 39 % for begge gruppene. Dette inkluderer også tilsatt sukker. Medianen for 

energiinntaket fra tilsatt sukker alene var ved studiestart og studieslutt henholdsvis 7,9 % og 

6,4 % i intervensjonsgruppen og 7,9 % og 6,3 % i kontrollgruppen. Medianen for endring var 

en reduksjon på 1,7 prosentpoeng for intervensjonsgruppen og en reduksjon på 1,9 

prosentpoeng for kontrollgruppen 
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Bruk av tilsatt sukker og søtede matvarer mellom de to gruppene 

Det var ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene hverken ved studiestart eller 

studieslutt for andel deltagere som hadde et inntak av noen av de søtede matvarene, se tabell 

6.  

Det var ikke mulig å teste forskjell i endring mellom de to gruppene. I stedet er det testet om: 

 * det var flere i intervensjonsgruppen som hadde økt antall deltagere som spiste en av de 

søtede matvarene enn kontrollgruppen  

* det var flere i intervensjonsgruppen som hadde et redusert antall deltagere som spiste en av 

de søtede matvarene enn kontrollgruppen 

* det var flere i intervensjonsgruppen som hadde et stabilt antall deltagere som spiste en av de 

søtede matvarene enn kontrollgruppen 

For alle disse tre parametrene var det ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene på 

noen av de søtede matvarene.  

Bruk av tilsatt sukker og søtede matvarer innad i gruppene 

Hos intervensjonsgruppen var median  ( og 25-75 percentilen) for kaker gått ned fra 29 

gram/dag (2-58) ved studiestart til 13 gram/dag (0-51) ved studieslutt. P-verdien er akkurat på 

grensen til å være signifikant (p = 0,056).  

Det var kun èn matvare som hadde signifikant endring i løpet av studieperioden. I 

kontrollgruppen var det signifikant reduksjon i antall deltagere som inntok syltetøy/bearbeidet 

frukt ved studieslutt enn ved studiestart.  

Bruk av fiberholdige matvarer innad i gruppene 

I intervensjonsgruppen var det ingen signifikante endringer i inntaket blant deltagerne  for 
noen av de fiberholdige matvarene fra studiestart til studieslutt, se tabell 7. 

For kontrollgruppen var det kun signifikant endring i antall deltagere som spiste frukt og bær 
fra studiestart til studieslutt. Ved studiestart spiste 98 % av deltagerne frukt og bær, mens ved 
studieslutt var dette redusert til 87 %, en redusering på 11 %.  
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Tabell 6: Andel av deltagere i intervensjonsgruppen og kontrollgruppen som i løpet av de 4 kostregistrerte 
dagene hadde et inntak av den aktuelle søtede matvaren. Sammenligning av intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen ved studiestart og studieslutt, og innad i gruppene fra studiestart til studieslutt. 

 Intervensjon Kontroll Mellom 

 Andel spist 

aktuell vare, % 
p-verdi Andel spist 

aktuell vare, % 
p-verdi p-verdi 

Sjokolade      

Studiestart 55 %  54 %  0,9 

Studieslutt 57 %  54 %  0,8 

Endring   2 % 1 0 1  

Kaker      

Studiestart 75 %  70 %  0,5 

Studieslutt 62 %  75 %  0,1 

Endring - 13 % 0,09   5 % 0,6  

Godteri/pastiller      

Studiestart 74 %  68 %  0,5 

Studieslutt 68 %  70 %  0,8 

Endring - 6 % 0,5   2 % 1  

Sukkerholdig 

saft/brus 

     

Studiestart 32 %  43 %  0,2 

Studieslutt 30 %  27 %  0,7 

Endring - 2 % 1 - 16 % 0,06  

Is      

Studiestart 46 %  40 %  0,4 

Studieslutt 38 %  33 %  0,6 

Endring - 8 % 0,3 - 7 % 0,5  

Yoghurt      

Studiestart 43 %  41 %  0,8 

Studieslutt 38 %  33 %  0,6 

Endring -5 % 0,5 - 8 % 0,4  

Syltetøy/bear-

beidet frukt 

     

Studiestart 41 %  52 %  0,2 

Studieslutt 41 %  33 %  0,4 

Endring 0 1 - 19 % 0,02  

Sukker      

Studiestart 39 %  43 %  0,6 

Studieslutt 42 %  40 %  0,8 

Endring   3 % 0,9 - 3 % 0,9  

Kunstig søtet 

drikke 

     

Studiestart 74 %  71 %  0,7 

Studieslutt 75 %  75 %  0,9 

Endring   1 % 1   4 % 0,8  
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Tabell 7: Andel deltagere i intervensjonsgruppen og kontrollgruppen som i løpet av de 4 kostregistrerte dagene 

hadde et inntak av den aktuelle fiberholdige matvaren. Sammenligning av intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen ved studiestart og studieslutt, og innad i gruppen fra studiestart til studieslutt. 

 Intervensjon 

n = 69 

Kontrollgruppe 

n = 63 

Mellom 

gruppen

e 

 Andel spist aktuell 

vare, % 

p-verdi Andel spist 

aktuell vare, 

p-verdi p-verdi 

Frukt og bær      

Studiestart 94 %  98 %  0,2 

Studieslutt 96 %  87 %  0,08 

Endring 2 % 1 - 11 % 0,01  

Brødvarer, andre*      

Studiestart 87 %  84 %  0,6 

Studieslutt 78 %  89 %  0,1 

Endring - 9 % 0,2 5 % 0,5  

Brød >50% sammalt      

Studiestart 65 %  70 %  0,6 

Studieslutt 65 %  67 %  0,9 

Endring 0 1 - 3 % 0,8  

Grønnsaker      

Studiestart 99 %  100 %  0,3 

Studieslutt 99 %  100 %  0,3 

Endring 0 0,9 0 1  

Kornprodukter, andre*      

Studiestart 88 %  87 %  0,8 

Studieslutt 83 %  92 %  0,1 

Endring - 5 % 0,5 5 % 0,5  

Brød < 50 % sammalt      

Studiestart 48 %  44 %  0,4 

Studieslutt 46 %  41 %  0,3 

Endring - 2 % 1 - 3 % 0,9  

Poteter      

Studiestart 84 %  83 %  0,8 

Studieslutt 83 %  84 %  0,8 

Endring - 1 % 1 1 % 1  

* for definisjon av kategorier, se metodekapittel, avsnitt 3.4.4., s. 29 
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Tilsvarende som ved de søtede matvarene ble det her testet om: 

* det var flere i intervensjonsgruppen som hadde økt antall deltagere som spiste en av de 

fiberholdige matvarene enn kontrollgruppen  

* det var flere i intervensjonsgruppen som hadde et redusert antall deltagere som spiste en av 

de fiberholdige matvarene enn kontrollgruppen 

* det var flere i intervensjonsgruppen som hadde et stabilt antall deltagere som spiste en av de 

fiberholdige matvarene enn kontrollgruppen 

For matvaregruppen ”andre brødvarer” var det signifikant forskjell mellom de to gruppene i 

antall personer som sluttet å spise disse matvarene fra studiestart til studieslutt (p = 0,05), 

hvor det var flere i intervensjonsgruppen enn kontrollgruppen som ikke lenger spiste matvarer 

fra denne gruppen ved studieslutt enn ved studiestart. 
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4.2.3.  Hypotese 3: Diabetes og hypoglykemi 

Studien startet først 2 år etter operasjonen slik at flere av deltagerne hadde allerede i løpet av 

de 2 første årene opplevd forbedring i sin diabetes, se tabell 8. 

Tabell 8: Antall deltagere (begge grupper samlet) med diabetes type 2*, ved preoperativt og ved studiestart. 

Alle deltagere                                             Preoperativt  

 

Studiestart 

 Ja Nei Sum 

Ja 8 0 8 

Nei 31 103 134 

 Sum 39 103 142 

* Diabetes type 2: HbA1c ≥ 6,5 % og/eller bruk av antidiabetika 

Som tabell 8 viser var det 39 deltagere som hadde HbA1c ≥ 6,5 og/eller brukte antidiabetika 

preoperativt, hvorav 19 var fra intervensjonsgruppen og 20 var fra kontrollgruppen. Dette 

tilsvarer ca 27 % av alle deltagerne (25 % av intervensjonsgruppen og 31 % av 

kontrollgruppen). Ved studiens start hadde dette tallet sunket til 8 deltagere, det vil si ca 6 %, 

hvor 5 var fra intervensjonsgruppen og 3 fra kontrollgruppen. Dette tilsvarer ca 6 %, hvorav 

6,5 % av intervensjonsgruppen og 4,6 % av kontrollgruppen. Dette gir remisjon på 79 % 2 år 

etter operasjonen, og en signifikant forskjell fra studiestart til studieslutt (p < 0,001). 

Tabell 9 viser oversikt over antall deltagere i intervensjonsgruppen som hadde diabetes ved 

studiestart og ved studieslutt. Det var ingen nye tilfeller av diabetes fra studiestart til 

studieslutt, og heller ingen som ble friske fra sin diabetes i løpet av studieperioden. Andelen 

intervensjonsdeltagere som hadde diabetes var da 7,8 % ved både start og slutt av studien. 

Tabell 9: Antall deltagere med diabetes type 2*, intervensjonsgruppen, ved studiestart og ved studieslutt. 

* Diabetes type 2: HbA1c ≥ 6,5 % og/eller bruk av antidiabetika 

I kontrollgruppen var det 3 deltagere som ble diagnostisert med diabetes ved studiestart, se 

tabell 10. I løpet av studieperioden var det én kontrolldeltager som utviklet diabetes og ingen 

Intervensjonsgruppen                                             Studiestart  

 

Studieslutt 

 Ja Nei Sum 

Ja 6 0 6 

Nei 0 71 71 

 Sum 6 71 77 



47 
 

opprinnelig klassifiserte kontrolldeltagere ble friske fra sin diabetes, slik at ved studieslutt var 

det totalt 4 kontrolldeltagere som hadde diabetes. Andelen av kontrolldeltagere med diabetes 

økte dermed fra 4,6 % ved studiestart til 6,2 % ved studieslutt, men dette var ikke en 

signifikant økning (p = 1). Deltageren som ble diagnostisert med diabetes i løpet av 

studieperioden hadde diabetes preoperativt. 

Tabell 10: Antall deltagere med diabetes type 2*, kontrollgruppen, ved studiestart og ved studieslutt. 

* Diabetes type 2: HbA1c ≥ 6,5 % og/eller bruk av antidiabetika 

Hypoglykemi 

Av de 41 som tok glukosebelastningstest var 21 fra intervensjonsgruppen og 20 fra 

kontrollgruppen. Ved å se på undergruppen var det 3 deltagere som hadde hypoglykemi ved 

studiestart, og dette økte til 10 ved studieslutt. Det ga en signifikant forskjell mellom 

studiestart og studieslutt (p = 0,02). 

Ser man på antall deltagere med hypoglykemi inndelt etter intervensjons- og kontrollgruppen 

ser vi i tabell 11 at det ved studiestart var 2 fra intervensjonsgruppen som hadde hypoglykemi, 

2 timer etter sukkerløsningen ble inntatt. Ved studieslutt hadde 6 deltagere hypoglykemi etter 

glukosebelastningstesten. Det var ikke signifikant forskjell mellom studiestart og studieslutt 

(p = 0,1) 

Tabell 11: Antall deltagere med hypoglykemi basert på glukosebelastningstestene, intervensjonsgruppen, ved 

studiestart og ved studieslutt. 

 

Kontrollgruppen                                      Studiestart  

 

Studieslutt 

 Ja Nei Sum 

Ja 3 1 4 

Nei 0 61 60 

 Sum 3 62 65 

Intervensjonsgruppen                                    Studiestart  

 

Studieslutt 

 Ja Nei Sum 

Ja 2 4 6 

Nei 0 15 15 

 Sum 2 19 21 
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I kontrollgruppen var det ved studiestart 1 deltager som opplevde å få hypoglykemi 2 timer 

etter inntak av sukkerløsningen, se tabell 12. Ved studieslutt var det 4 deltagere som fikk 

hypoglykemi etter glukosebelastningstesten. Det var ikke signifikant forskjell mellom 

studiestart og studieslutt (p = 0,3). 

Tabell 12: Antall deltagere med hypoglykemi basert på glukosebelastningstestene, kontrollgruppen, ved 

studiestart og ved studieslutt. 

 

Hypoglykemi og sukkerinntak 

Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene med hensyn til inntak av energi fra tilsatt 

sukker hverken ved studiestart, studieslutt eller i endring i løpet av perioden, se tabell 13.  

Tabell 13: Energiandel fra tilsatt sukker ved studiestart og studieslutt, for henholdsvis hypoglykemigruppen og 

ikke-hypoglykemigruppen, ved studiestart, studieslutt og endring i løpet av perioden. Median og 25-75 

percentilen er vist i tabellen. 

*Av de 41 som tok glukosebelastningstest ved både studiestart og studieslutt er det én som ikke har levert 

kostdagbøker, derfor er det totalt 40 deltagere med i analysene. 

Innad i gruppene har det for hypoglykemigruppen ikke vært signifikant endring i energiandel 

fra tilsatt sukker. Gruppen uten hypoglykemi har i løpet av studieperioden redusert sitt inntak 

Kontrollgruppen                                          Studiestart  

 

Studieslutt 

 Ja Nei Sum 

Ja 1 3 4 

Nei 0 16 16 

 Sum 1 19 20 

 
Hypoglykemi ved studieslutt

n = 10* 

Ikke-hypoglykemi ved 

studieslutt 

n = 30*

Mellom 

gruppene 

 Median (P25-P75) p-verdi Median (P25-P75) p-verdi p-verdi 

Energiandel 

tilsatt sukker, % 

     

Studiestart 5,4 (3,6 - 9,0)  6,7 (5,0 - 9,1)  0,6 

Studieslutt 5,7 (4,1 - 9,5)  6,3 (2,0 - 9,1)  0,7 

Endring -0,1 (-2,0 - 1,5) 0,6 -0,8 (-3,7 - 1,4) 0,056 0,5 
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av tilsatt sukker, og har en median reduksjon på 0,8 prosentpoeng. P-verdien ligger i 

midlertidig akkurat utenfor grensen til å være signifikant. Det var kun én 

glukosebelastningsdeltager som både ved studiestart òg studieslutt hadde E% fra tilsatt sukker 

> 20, men denne deltageren hadde ikke hypoglykemi. En annen glukosebelastningsdeltager 

hadde E% fra tilsatt sukker > 20 E% kun ved studieslutt, men heller ikke denne deltageren 

hadde hypoglykemi ved hverken studiestart eller studieslutt. 

Hypoglykemi og kostfiberinntak 

Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene med hensyn til inntak av energi fra 

kostfiber hverken ved studiestart, studieslutt eller i endring i løpet av perioden, se tabell 14.  

Tabell 14: Energiandel fra kostfiber ved studiestart og studieslutt, for henholdsvis hypoglykemigruppen og ikke-

hypoglykemigruppen, ved studiestart, studieslutt og endring i løpet av perioden. Median og 25-75 percentilen er 

vist i tabellen. 

*Av de 41 som tok glukosebelastningstest ved både studiestart og studieslutt er det én som ikke har levert 

kostdagbøker, derfor er det totalt 40 deltagere med i analysene. 

Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene med hensyn til inntak av kostfiber i 

gram/dag hverken ved studiestart, studieslutt eller i endring i løpet av perioden, se tabell 15.  

 

 

 

 

 

 
Hypoglykemi ved studieslutt

n = 10* 

Ikke-hypoglykemi ved 

studieslutt 

n = 30*

Mellom 

gruppene 

 Median (P25-P75) p-verdi Median (P25-P75) p-verdi p-verdi 

Energiandel 

kostfiber, % 

     

Studiestart 2,0 (1,8 - 2,4)  1,8 (1,4 - 2,1)  0,1 

Studieslutt 2,2 (1,8 - 2,3)  1,9 (1,5 - 2,7)  0,7 

Endring 0,2 (-0,3 - 0,3) 0,8 0,2 (-0,2 - 0,6) 0,09 0,3 
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Tabell 15: Inntak av kostfiber i gram/dag, ved studiestart og studieslutt, for henholdsvis hypoglykemigruppen og 

ikke-hypoglykemigruppen, ved studiestart, studieslutt og endring i løpet av perioden. Median og 25-75 

percentilen er vist i tabellen. 

*Av de 41 som tok glukosebelastningstest ved både studiestart og studieslutt er det én som ikke har levert 

kostdagbøker, derfor er det totalt 40 deltagere med i analysene. 

Hypoglykemi og vekt 

For å se om det var sammenheng mellom hypoglykemi og kroppsvekt ble 

glukosebelastningsgruppen delt inn i 2 grupper etter om de opplevde hypoglykemi ved 

glukosebelastningstesten ved studieslutt eller ikke, se tabell 16. 

Tabell 16: Vekt til deltagere med hypoglykemi og ikke-hypoglykemi ved studiestart, studieslutt og endring i 

løpet av perioden. Median og 25-75 percentilen er vist i tabellen. 

 
Hypoglykemi ved studieslutt 

n = 10 

Ikke-hypoglykemi ved 

studieslutt 

n = 31 

Mellom 

gruppene 

p-verdi  
 Median (P25-P75) p-verdi Median (P25-P75) p-verdi 

Vekt, kg      

Studiestart 85,6 (75,3 - 94,5)  93,8 (79,5 - 104,0)  0,3 

Studieslutt 87,2 (78,7 - 100,4)  95,3 (84,4 - 110,8)  0,3 

Endring 1,0 (-3,0 - 10,3) 0,5 3,4 (0,1 - 6,9) 0,02 0,8 

 

Det var ingen signifikant forskjell på vekten mellom de to gruppene hverken ved studiestart, 

studieslutt eller i endring av kroppsvekt i løpet av studieperioden, se tabell 14.  

 
Hypoglykemi ved studieslutt

n = 10* 

Ikke-hypoglykemi ved 

studieslutt 

n = 30*

Mellom 

gruppene 

 Median (P25-P75) p-verdi Median (P25-P75) p-verdi p-verdi 

Energiandel 

kostfiber, gram 

     

Studiestart 16,5 (13,3 - 22,1)  17,9 (12,7 - 21,1)  0,9 

Studieslutt 18,8 (15,9 - 21,9)  18,1 (14,7 - 23,5)  0,8 

Endring 2,7 (-0,7 - 4,3) 0,2 1,1 (-2,2 - 6,1) 0,1 0,9 
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Det var for hypoglykemigruppen ingen signifikant endring i vekt i løpet av studieperioden, 

mens ikke-hypoglykemigruppen hadde signifikant økning i vekt, med median endring på 3,4 

kg.   
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5.0. Diskusjon 

5.1. Metode 

Studien som denne masteroppgaven er del av er en randomisert, kontrollert studie. Det vil si 

at deltageren er blitt randomisert til enten en intervensjonsgruppe eller en kontrollgruppe.  

5.1.1. Innsamling og bearbeiding av data 

Datainnsamlingen ble foretatt i 3 perioder, av de ulike masterstudentene som til enhver tid har 

vært tilknyttet studien.  

Kostdagbøkene ble samlet inn og gjennomgått i løpet av de individuelle konsultasjonene. 

Hvordan kostdagbøkene skulle fylles ut hadde blitt godt forklart på forhånd. Ved pulje 2 og 3 

ble kostdagbøkene gjennomgått med deltageren tilstede slik at eventuelle usikkerheter ved 

utfyllingen kunne oppklares der og da. Dette ble ikke gjort for pulje 1. Selv i de puljene hvor 

kostdagbøkene ble gjennomgått med deltageren, så man i etterkant at gjennomgåelsen ikke 

alltid hadde blitt gjort nøye nok. Mengdeutfylling kunne mangle, skriften var utydelig slik at 

den var problematisk å lese, eller det som stod utfylt var lite sannsynlig å kunne være riktig. 

Unøyaktig og utydelig utfylling gir grunnlag for tolkning. I noen tilfeller ble deltageren 

oppringt for å bekrefte eller avkrefte hva som var blitt notert, og i andre tilfeller tolket vi 

svarene på egenhånd. Ulike personer vil kunne tolke og avgjøre ulikt, slik at vi her kan få feil 

i kostdataene. Dette er uheldig, for feil i kostdataene kan gi et feil bilde av inntaket til 

deltagerne, slik at eventuelle funn ikke nødvendigvis er sanne.  

Blodprøver og glukosebelastningstestene ble tatt av annet erfarent helsepersonell, og lite tyder 

på at det skal kunne bli store avvik på svarene her, uavhengig av hvem som har tatt dem. 

Likevel kan feilen ligge hos deltagerne, om de ikke har fulgt beskjeden om å faste riktig før 

blodprøve og glukosebelastningstest skulle tas.  

Av de antropometriske målene var nok høyden den målingen som var mest sårbar for feil, da 

dette ble gjort ved hjelp av et målebånd festet til veggen. Ikke alle som måler er like flinke til 

å passe på at skoene er av, hælen, bakdelen, skuldrene og bakhodet er inntil veggen og at 

hodet er i riktig posisjon. Det kan også være vanskelig å lese av målebåndet om personen man 

måler er høyere enn en selv. Likevel er det nok små forskjeller som skiller her. Vekt ble målt 

med digital vekt og det er derfor lite rom for avlesningsfeil. Fettprosent ble målt tilsvarende, 

slik at denne verdien blir korrekt, om innstillingene på alder, høyde og kjønn blir gjort riktig. 
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Klær var på ved veiing, og for å korrigere for dette ble 1 kg trukket fra i forkant ved hjelp av 

innstillinger på vekten.  

5.1.2. Intervensjonen 

Intervensjonen i studien var 16 ekstra gruppemøter kombinert med fysisk aktivitet. Det å 

skulle endre livsstil er ikke en enkel oppgave, spesielt om man skal gjøre det alene uten et 

støtteapparat rundt seg. Ekstra oppfølging ved hjelp av gruppemøter kan derfor være en fin 

oppfølgingsmetode. Flere studier viser at støttende gruppemøter har signifikant effekt på 

vektnedgangen versus det å ikke delta på slik oppfølging (87, 88). Både Song et al. og Orth et 

al. viser at deltagere som deltok hyppigst på gruppemøter (> 5 møter/måned versus ≤ 5 

møter/måned) eller deltok i det hele tatt versus ikke deltagelse, hadde et høyere vekttap det 

første året etter operasjon (87, 88). Begge studiene konkluderer med at støttegrupper er en 

viktig del av oppfølgingen etter bariatrisk kirurgi, spesielt etter en viss tidsperiode når vekten 

vanligvis stagnerer eller går opp igjen. Studiene som Song et al. og Orth et al.  gjennomførte 

var riktignok ikke helt sammenlignbare med vår studie, da de ikke var randomiserte studier og 

begge var retrospektive. Det var i tillegg få deltagere som deltok, 78 og 46 pasienter i 

henholdsvis Song et al. og Orth et al. sin studie, og vektendringene mellom gruppene ble i 

Song et al. sin studie observert 1 år etter operasjonen (87, 88). Hvor lenge etter operasjonen 

Orth et al. innhentet dataene er usikkert. Det at deltagerne selv hadde valgt å delta på 

gruppemøter eller ikke, kan også tenkes å bety at de som deltok var mer motiverte. Data fra 

denne studien viser i midlertid ingen signifikante forskjeller på vektutviklingen mellom 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen, men 16 gruppemøter fordelt over 2 år er kanskje 

for lite hyppig til å oppnå ønsket effekt?  

Gruppemøtene ble ledet av masterstudentene som til enhver tid var tilknyttet studien, og 

forskjellige personer kan ha fremført på ulik måte, og man kan ha lagt ulik vekt på de 

forskjellige temaene. Dette kan ha påvirket effekten av møtene og hva de enkelte deltagerne 

følte de satt igjen med i etterkant.  

Det som er viktig å huske på er starttidspunktet for denne studien. Intervensjonen startet ikke 

før 2 år etter operasjonen, slik at det for både intervensjonsgruppen og kontrollgruppen hadde 

gått en god stund fra operasjonsdagen til deltagelsen i studien startet. Dette kan ha hatt effekt 

på motivasjonen til deltagerne, og det kan tenkes at dette hadde negativ innvirkning på viljen 

til å møte opp på alle gruppemøtene. Det er mulig at deltagelsen på gruppemøtene ville vært 

høyere om studien hadde startet nærmere operasjonsdagen.  
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5.1.3. Kostdagbøker 

Ved bruk av kostdagbøker som metode, kan man alltid risikere at deltagerne under- eller 

overrapporterer.  I en dansk studie med 138 friske normalvektige deltagere fant man ved å 

sammenligne rapportert energiinntak med energiforbruk, at med 7-dagers kostregistrering ble 

73 % klassifisert som riktige rapportører, 26 % var underrapportører og 1 % var 

overrapportører (89). Det å skulle være med i en studie og å skulle fylle ut kostdagbøker gjør 

at man kan bli bevisst på hva man spiser de dagene man skal rapportere, og dermed kanskje 

tar andre matvarevalg enn hva man vanligvis ville gjort, både i forhold til matvarevalg og 

mengde. Johnson et al. (1994) viser til at underrapportering av energiinntak ved 

selvrapportering ved bruk av blant annet kostdagbøker er vanlig, spesielt blant kvinner (90). 

Videre ville Johnson et al. (2005) undersøke om det å være med i et vekttapsprogram ville 

øke forekomsten av underrapportering eller ikke (91). Johnson et al. benyttet seg av 7-dagers 

kostregistrering, og lot 156 kvinner med klassifisering overvekt eller fedme fullføre et 6-

måneders vekttapsprogram (91). Kostregistreringer ble samlet inn ved baseline og etter 

fullførte 6 måneder. Resultatene viste signifikant økning i både prevalensen av 

underrapportering som gikk fra 39,7 % til 60,3 %, og graden av underrapportering, som gikk 

fra -0,4 ± 2,4 MJ/dag til -1,7 ± 2,1 MJ/dag (gjennomsnitt og standardavvik) fra baseline til 

studieslutt. Det å være med i en studie, spesielt hvor man skal selvrapportere kostinntak, er 

kvinne og har overvekt eller fedme, vil kunne påvirke rapporteringen negativt ved at det er 

stor sannsynlighet for at man underrapporterer det faktiske inntaket (91). Studien som denne 

masteroppgaven er del av har et overtall av kvinnelige deltagere, med 107 fullførende kvinner 

og 35 fullførende menn. Underrapportering kan ut i fra kostdagbøker alene være vanskelig å 

se, men overrapportering kan skille seg mer ut om et energiinntak som blir oppgitt er 

unormalt høyt. I utvalget vårt hadde vi ett enkelttilfelle som skilte seg veldig ut fra resten av 

gruppen når det gjaldt rapportert energiinntak, se figur 10.  
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Figur 10: Histogram som viser fordeling av gjennomsnittlig energiinntak per dag hos intervensjonsgruppen ved 

studieslutt. 

Overrapportering er som nevnt ikke like vanlig som underrapportering, men likevel kan vi 

anta at enkelte deltagere i vår studie kan ha overrapportert. Deltageren som ligger rett under 

50 MJ/dag ble ekskludert, se tidligere begrunnelse i resultatkapittelet.  

Det ble her benyttet kostdagbøker for registrering av 4 sammenhengende dager fra onsdag til 

lørdag. Dette er en veldig kort og spesifikk periode og disse 4 dagene trenger ikke 

nødvendigvis være representativ for kostholdet generelt. På forsiden til hver kostdagbok 

skulle deltageren fylle ut om dette var en vanlig dag eller ikke, og i så fall hvorfor ikke. 

Hendelser som bursdag, lang jobbedag, fest og lignende tilfeller ble da gjerne listet opp. Dette 

ble det ikke tatt hensyn til under analyseringen av kostdataene (det vil si alle dager er 

inkludert), siden dette er en del av hverdagen.  

5.1.4. Datagrunnlag og statistikk 

På forhånd ble det regnet med et frafall på mellom 20-30 %. Ved studieslutt fullførte 142 av 

de 165 startende deltagerne, noe som gir et frafall på 14 %. Fullføringsandelen på kostdataene 

er noe lavere da det kun var 132 av de fullførte 142 som leverte kostdagbøker ved både 

studiestart og studieslutt, noe som gir et frafall på 20 %. For glukosebelastningstestene var det 

41 av de 57 startende deltagerne som fullførte, slik at frafallet her var 28 %. 

Glukosebelastningen hadde det høyeste frafallet, noe som kan ha sammenheng med at enkelte 

deltagere syntes at det var ubehagelig første gang de utførte testen og dermed ga beskjed om 

at de ikke ville gjennomføre det igjen ved studieslutt selv om de fullførte studien for de andre 

variablene (kostdata og antropometriske mål). For de antropometriske målene og kostdataene 
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var det relativt høy fullføringsandel, med noe høyere dropout i kontrollgruppen (19 %) enn i 

intervensjonsgruppen (10 %). Den høyere dropouten i kontrollgruppen kan skyldes at 

deltagerne syntes at arbeidsmengden ble for stor i forhold til gevinsten. Det å bli randomisert 

til en kontrollgruppe kan muligens føles som om man må stille opp og utføre et arbeid uten å 

kunne høste en eventuell gevinst av intervensjonen. Det kan gjøre at man mister motivasjon 

og lar vær å fullføre.   

Selv med høy gjennomføringsandel er det viktig å ikke glemme at intervensjonen ikke har fått 

utført full effekt da oppmøteandelen på de 16 gruppemøtene har vært relativt lavt, hvor 

nærmere halvparten av intervensjonsdeltagerne har latt vær å møte til hvert møte (se kapittel 

5.2.). 

Mange av variablene viste seg å være normalfordelte, men da noen av dem var sterkt 

skjevfordelte valgte jeg å benytte ikke-parametriske tester hele veien, for å få mer helhet over 

resultatene. Parametriske tester er mer sensitive enn ikke-parametriske tester, og kan lettere 

oppdage eventuelle små forskjeller mellom gruppene som de ikke-parametriske kan overse. 

Det ble derfor også brukt parametrisk test for å se om det ble funnet signifikante forskjeller 

for de variablene som var normalfordelte. Det var ikke tilfelle i vår studie.  
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5.2. Hypotese 1: Vekt, fettprosent og midjemål 

Vekten til deltagerne følger den vektkurven som studier har vist er vanlig for mange 

fedmeopererte pasienter (18, 19, 30, 31). Slike studier ser tendens til at vektnedgangen etter 

fedmeoperasjonen ofte bremses 18-24 måneder etter inngrepet, for deretter at vekten 

begynner å gå opp igjen. I denne studien har begge gruppene fra preoperativt til studiestart 

hatt signifikant vektnedgang, hvor median endring hos intervensjonsgruppen var 38,7 kg og 

hos kontrollgruppen 37,2 kg. Studiestart for denne studien var 2 år etter at gastrisk bypass 

operasjonen ble utført slik at studiestart-tidspunktet er akkurat ved det tidspunktet som 

tidligere studier viser at vektnedgangen både bremses opp og i tillegg ofte reverseres  (18, 19, 

30, 31). Resultatene her viser samme tendens, hvor det fra studiestart til studieslutt har blitt 

signifikant økning i vekten hos både intervensjonsgruppen og kontrollgruppen. Median for 

vektøkningen fra studiestart til studieslutt var for begge gruppene 4,2 kg. Tilsvarende har BMI 

økt, hvor median for intervensjonsgruppen er 1,6 kg/m2 og for kontrollgruppen 1,4 kg/m2. 

Målet til hovedstudien var å oppnå en forskjell på minst 2,5 kg mellom intervensjonsgruppen 

og kontrollgruppen. Resultatet viser en median endring som er lik hos begge gruppene, slik at 

det her ikke ble oppnådd signifikant forskjell mellom gruppene. 

Fettprosenten viste tilsvarende resultat. Her har vi ingen data preoperativt, men fra studiestart 

til studieslutt hadde fettprosenten økt signifikant for begge grupper. Median endring for 

intervensjonsgruppen var 3,2 prosentpoeng og 3,4 prosentpoeng hos kontrollgruppen. Det var 

heller ikke her forskjell mellom gruppene hverken ved studiestart, studieslutt eller i endring i 

løpet av studieperioden, slik at intervensjonen har ikke hatt signifikant effekt på fettprosenten.  

Som nevnt er det ikke tilstrekkelig å alene se på vekt og KMI når man skal vurdere 

helsestatusen til en person. Midjemål og liv/hofteratio er mål som sier noe om hvor på 

kroppen fettet er lagret. Hvor fettet lagres er viktig, og bukfedme er farligere enn å ha mye fett 

på hofte og rumpe (92).  Mye bukfedme kan være risikofaktor for metabolske komplikasjoner, 

selv om man har lite fett ellers på kroppen (92). For å unngå den økte risikoen bør menn ha 

midjemål < 94 cm og liv/hofteratio ≤ 0,9, og kvinner bør ha midjemål < 80 cm og 

liv/hofteratio ≤ 0,85 (4). I studien som denne masteroppgaven er del av ser vi at ved 

studiestart er median for midjemål og liv/hofteratio allerede større enn anbefalt, både for 

menn og kvinner, i begge grupper. Median for midjemål og liv/hofteratio er for menn 

henholdsvis 111,0/110,8 cm (intervensjonsgruppen/kontrollgruppen) og 1,0 (begge grupper). 

De tilsvarende tallene for kvinner er 103,1/103,0 cm (intervensjonsgruppen/kontrollgruppen) 
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og 0,9 (for begge grupper). Ved studieslutt har midjemålet økt signifikant for begge gruppene. 

Når vi ser nærmere på menn og kvinner finner vi at denne signifikante økningen ikke gjelder 

kvinner i intervensjonsgruppen. For liv/hofteratio er det kun menn i kontrollgruppen som har 

hatt signifikant økning. Det er ingen signifikante forskjeller mellom gruppene hverken ved 

studiestart, studieslutt eller i endring i løpet av perioden. Vi kan dermed ikke se at 

intervensjonen har hatt effekt på disse variablene. Det at vi samtidig med den signifikante 

vektøkningen ser økning i midjemålet kan gi en pekepinn om at den økte vekten vi observerer 

i løpet av studieperioden mest sannsynlig ikke er muskelmasse, men økt fettmasse, og at den 

økte fettmassen blant annet legger seg rundt midjen hvor det gir økt risiko for metabolske 

komplikasjoner (92).  

Som tidligere studier har vist er det sammenheng mellom deltagelse på gruppemøter og 

vektreduksjon (87, 88). Tilsvarende data fant også Kaiser et al. som ved hjelp av en 

retrospektiv studie fant en positiv sammenheng mellom gruppemøtedeltagelse og 

vektreduksjon, 12 måneder etter operasjonen (93). I vår studie har intervensjonsdeltagerne fått 

tilbud om 16 ekstra gruppemøter, men det var ikke obligatorisk oppmøte, slik at det faktiske 

fremmøtet er viktig å undersøke. Se oppmøtestatistikken i figur 11 for oversikt over 

deltagelsen på de ulike gruppemøtene i denne studien.  

 

 

Figur 11: Oversikt over prosentvis deltagelse på gruppemøtene (intervensjonsgruppen). 

Som figur 11 viser har det vært jevn lav deltagelse på de ulike gruppemøtene gjennom 

studieperioden. Det var høyest deltagelse ved de første møtene, men etter det 4. møtet har 
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deltagelsen på møtene svingt rundt 40-50 %. Gjennomsnittlig for perioden har det vært 

oppmøteandel på 52 %, det vil si at på hvert møte har nesten halvparten av 

intervensjonsdeltagerne ikke møtt. Et såpass stort frafall som det har vært her har klar 

betydning på effekten av intervensjonen, hvor nesten halvparten av deltagerne mangler til 

hvert eneste møte. Det er mulig at man hadde funnet en vektforskjell mellom intervensjons- 

og kontrollgruppen dersom oppmøtet på gruppemøtene hadde vært nærmere 100 %. Årsaken 

til frafallet har ikke blitt oppgitt, men flere kan tenkes. I studien til Orth et al. var det 

familiære forpliktelser og deltagernes manglende tro på nødvendigheten av oppfølging som 

kom frem som to av hovedårsakene til hvorfor noen valgte å ikke delta på gruppemøtene (88). 

Lang kjørevei og tidsbruk til lokasjonen for gruppemøtene var ikke relevant for oppmøte (88). 

Det kan i midlertid tenkes å ha hatt effekt i denne studien, da deltagerne er tilknyttet Helse 

Sør-Øst, og dermed kunne ha lang kjørevei til møtene.   

For å se om det var forskjell i vektendringer mellom de som hadde høyt oppmøte og de som 

hadde lavt oppmøte ble intervensjonsdeltagerne delt inn i 4 undergrupper, fordelt etter antall 

møter de hadde deltatt på. Deltagerne i denne studien viser ikke samme tendens som andre 

studier viser, hvor større oppmøte på gruppemøter er assosiert med høyere vekttap (94). Her 

var det ingen signifikant forskjell mellom de 4 gruppene hverken ved studiestart, studieslutt 

eller endring i løpet av perioden.  

Det kan tenkes at tidligere start på intervensjonen ville gitt effekt. Pasientene kan være mer 

motivert for endring i startperioden, og den raske vektnedgangen man ser de første årene etter 

operasjonen kan i kombinasjon med tettere oppfølging være med på å opprettholde 

motivasjonen til å fortsette med de nye vanene lenger. I tillegg er det rett etter operasjonen at 

nye vaner må dannes, slik at bedre oppfølging med mer veiledning kan hjelpe for å unngå de 

verste postoperative komplikasjonene tilknyttet feil kosthold, noe som videre kan påvirke 

motivasjonen til å fortsette de gode vanene i tiden fremover. Marcus et al. mener at 

gruppemøter er en viktig del av det å gjennomgå en bariatrisk operasjon, og at pasienter bør 

delta på slike gruppemøter både før, rett etter og i årene etter en slik operasjon for best effekt 

(95). En ting som var viktig å få frem var at bariatrisk operasjon ikke var et kosmetisk 

inngrep, og at det i gruppemøtene derfor var viktig å fokusere på å hjelpe pasientene til å få til 

livsstilsendringer (95). Disse livsstilsendringene gjaldt både å endre spisevanene, lære mer om 

kosthold og fysisk aktivitet og det å lære seg å følge et livslangt diettregime (95).  
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Intervensjonsgruppen har fått tettere oppfølging i forhold til ernæringsundervisning, tilbud om 

fysisk aktivitet og tilbud om å møte flere som har gått gjennom samme type operasjon som en 

selv for å dele tanker og erfaringer. Dataene våre stopper 4 år etter operasjonen, slik at vi ikke 

sikkert kan si noe om hvordan tendensen er videre. Til tross for vektøkningen i løpet av 

studieperioden har alle deltagerne fortsatt hatt signifikant vektnedgang fra preoperativ vekt til 

studieslutt, selv om det mellom gruppene ikke er signifikant forskjell. Vektøkningen i løpet av 

studieperioden kan tyde på at det må mer til enn ekstra undervisning og tilbud om fysisk 

aktivitet for å hjelpe denne pasientgruppen. 
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5.3. Hypotese 2: Energiinntak og energifordeling 

5.3.1. Energiinntak og energifordeling 

Både intervensjonsdeltagerne og kontrolldeltagerne oppgir at de har mediant inntak av energi 

mellom 7,0 MJ/dag og 7,7 MJ/dag ved studiestart og studieslutt. Det var ingen signifikante 

forskjeller mellom gruppene på energiinntaket ved studieslutt slik at intervensjonen har ikke 

hatt effekt på totalt energiinntak. Det rapporterte energiinntaket har ikke endret seg signifikant 

fra studiestart til studieslutt, likevel har vekten økt. Det kan tyde på at allerede ved studiestart 

spiste deltagerne mer enn de hadde behov for og at de allerede da var i vektøkning. Uten data 

fra perioden mellom preoperativ vekt og studiestart kan man si lite om når inntaket av energi 

ble for høyt i forhold til behovet. Malabsorpsjon er en vanlig effekt av gastrisk bypass, da en 

stor del av tarmen blir koblet vekk under inngrepet (24, 96). Man kan tenke seg at deltagerne i 

større grad hadde malabsorpsjon ved studiestart enn ved studieslutt, slik at selv om 

energiinntaket ikke har endret seg i løpet av studieperioden, ville redusert malabsorpsjon ført 

til vektoppgang. Odstrcil et al. ville undersøke hvor stor effekt på energiopptaket 

malabsorpsjon kunne ha etter gastrisk bypassoperasjon (96). Det var 9 pasienter som deltok 

og ved å måle absorpsjonsfunksjonen kunne de kalkulere daglig inntak av energi som ikke ble 

absorbert grunnet malabsorpsjon. Forskerne kom frem til at hos deres pasienter stod 

malabsorpsjon gjennomsnittlig for ca 6 % og 11 % av den totale reduksjonen i 

energiabsorpsjon ved 5 og 14 måneder etter operasjonen, som tilsvarte gjennomsnittlig (SD) 

521 (± 240) kJ og 722 (± 252) kJ per dag. De fant at gastrisk bypass nesten konsekvent 

forårsaket fettmalabsorpsjon, varierende malabsorpsjon av protein, og tilnærmet ingen 

påvirkning på karbohydratabsorpsjonen, med individuelle variasjoner. Malabsorpsjonen 

varierte mellom 0 og 2,4 MJ/dag. Større malabsorpsjonen ved 14 måneder enn ved 5 måneder 

var i følge artikkelforfatterne mer forårsaket av et økt inntak av fett hos deltagerne ved 14 

måneder enn ved 5 måneder enn videre reduksjon i absorpsjonsfunksjonen. Redusert 

matinntak i seg selv stod for de resterende prosentene som var årsak til reduksjon i 

energiopptaket (96).  

Den økte vekten og det relativt lave energiinntaket tilsier at deltagerne i vår studie muligens 

kan ha underrapportert energiinntaket. Goldberg et al. kom i 1991 med en metode for å 

vurdere om beregnet energiinntak fra kostdagbøker og andre kostholdsundersøkelsesmetoder 

var et riktig mål for det faktiske energiinntaket (97). Metoden går ut på at forholdet mellom 

det rapporterte energiinntaket og basalmetabolismen (BMR) skal være større enn en 
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grenseverdi (97, 98). Grenseverdiene varierer med utvalgsstørrelse og varighet av målingene. 

Forholdet mellom disse tallene kalles BMR-faktor, og fåes ved å dividere rapportert 

energiinntak med BMR. Om forholdet mellom disse to verdiene er lavere enn grenseverdien 

som er satt, er det mest sannsynlig snakk om underrapportering (97, 98). Energiforbruket 

beregnes ut fra BMR og en aktivitetsfaktor, PAL. 

Black kom i 2000 med en revurdering av prinsippene som lå til grunn for metoden til 

Goldberg et al. (98).  

Black viser til at denne formelen er grunnlaget for metoden: 

Energiinntak  (EI) = energiforbruk (EF) 

EF ± forandringer i kroppslagre.  

Man la til grunn en antagelse om energibalanse: 

EI = EF  

I vår studie har vi derimot hatt signifikant vektoppgang hos begge gruppene, slik at Goldberg 

et al. sin metode for vektstabile deltagere for å vurdere underrapportering kan være vanskelig 

å benytte seg av her.  

En PAL på 1,55 ble anbefalt benyttet for å vurdere energiforbruket, slik at dette ble beregnet 

til å være BMR x 1,55 (98). Black poengterer i midlertid at senere studier har vist at PAL = 

1,55 er en konservativ verdi for en normalt aktiv populasjon, og bør ikke brukes som standard 

(98). Det er derfor viktig å ha riktige opplysninger om deltagernes energinivå for å kunne 

benytte seg av metoden til Goldberg et al. Opplysninger om deltagernes aktivitetsnivå går 

utenfor min oppgave og i kombinasjon med deltagernes vektoppgang velger jeg derfor å ikke 

benytte meg av Goldeberg et al. sin klassifiseringsmetode. 

Jeg har derfor i stedet valgt å vurdere underrapportering ved hjelp av vektutviklingen, 

rapportert energiinntak og hva som faktisk måtte ha blitt konsumert for at vektendringene 

skulle kunne stemme overens med det oppgitte energiinntaket, se tabell 17. 

Det registrerte inntaket til deltagerne ved studieslutt i denne studien er lavt i forhold til hva 

man skulle kunne forvente i en vektøkningsfase. Estimert behov for å opprettholde vekten 

som deltagerne hadde ved studiestart ble ved hjelp av Harris Benedictformelen beregnet til å 

være 11,5 MJ og 12,1 MJ per dag for menn i henholdsvis intervensjonsgruppen og 
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kontrollgruppen, og ca 9,1 MJ per dag for kvinner i både intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen, se tabell 17 (99). Da er PAL-faktor (physical activity level) på 1,4 brukt, 

som innebærer stillesittende jobb og enkel aktivitet på fritiden (100). Lav aktivitetsfaktor ble 

benyttet for å kunne vise til et energiinntak som også passet for de med lavt aktivitetsnivå.  

Tabell 17: Energiregnskap for å vurdere underrapportering: Oversikt over estimert energibehov (99) for å 

opprettholde vekt ved studiestart, energi som må inntas hver dag for å oppnå vektøkningen vi ser fra studiestart 

til studieslutt og oppgitt energiinntak fra kostdagbøkene.  

                          Menn                         Kvinner 

  Intervensjon  Kontroll  Intervensjon  Kontroll 

Energi for å 
opprettholde vekt  11,5 MJ/dag  12,1 MJ/dag  9,1 MJ/dag  9,1 MJ/dag 

Ekstra energi for å 
gå opp i vekt 

150 kJ/dag (0,15 
MJ) 

150 kJ/dag (0,15 
MJ) 

150 kJ/dag (0,15 
MJ) 

150 kJ/dag (0,15 
MJ) 

Sum  11,65 MJ/dag  12,25 MJ/dag  9,25 MJ/dag  9,25 MJ/dag 

‐ Oppgitt 
energiinntak start  8,3 MJ/dag  8,6 MJ/dag  7,0 MJ/dag  6,8 MJ/dag 

= Energi som 
mangler for å oppnå 
målt vektoppgang 

3,35 MJ/dag  3,65 MJ/dag  2,25 MJ/dag  2,45 MJ/dag 

 

Ved studiestart var mediant energiinntak hos intervensjonsgruppen 8,3 MJ og 7,0 MJ per dag 

for henholdsvis menn og kvinner. For å opprettholde den vekten man hadde ved studiestart 

kunne menn spist opp mot 11,5 MJ per dag og kvinnene opp mot 9,1 MJ per dag. For 

kontrollgruppen var mediant energiinntak ved studiestart 8,6 MJ og 6,8 MJ per dag for 

henholdsvis menn og kvinner, og her kunne mennene spist opp mot 12,1 MJ per dag og 

kvinnene opp mot 9,1 MJ per dag og likevel opprettholde den opprinnelige vekten. 

Energiinntaket ved studieslutt var ikke signifikant forskjellig fra studiestart for hverken 

intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen. Om dette energiinntaket hadde vært riktig ville vi 

ikke sett den signifikante vektøkningen som vi ser hos begge gruppene, da eventuell 

malabsorpsjon i løpet av studieperioden vanligvis ikke står for et så stort energitap (96). For at 

deltagerne kun skulle opprettholdt vekten sin måtte kvinnene ha spist over 2 MJ mer hver dag, 

og mennene mellom 3-4 MJ mer hver dag enn hva de har oppgitt at de gjør. I tillegg har 

deltagerne hatt vektøkning som tilsier at energiinntaket må overstige dette igjen.  

Om deltagerne var mer fysisk aktive ved enten studiestart, studieslutt eller ved begge perioder 

enn hva jeg da har tatt høyde for, ville de kunne hatt et enda høyere energiinntak uten å 
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oppleve vektøkning. Om deltagerne hadde et enda lavere aktivitetsnivå, det vil si en PAL på 

1,2 (stillesittende gjennom hele dagen, ingen annen aktivitet), ville deltagerne krevd et 

energiinntak på 9,9 MJ og 10,4 MJ for menn i henholdsvis intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen, og 7,8 MJ for kvinner i begge gruppene. Som tabell 17 viser oppgir 

deltagerne å ha et lavere energiinntak enn selv dette, og om det rapporterte energiinntaket var 

riktig ville deltagerne opplevd vektreduksjon. Det at det ikke er sammenheng mellom 

energiinntaket og den økte vekten tyder på at deltagerne kan ha underrapportert sitt 

energiinntak, både ved studiestart og ved studieslutt.  

Helsedirektoratet har kommet med anbefalinger for sammensetningen av kostholdet i forhold 

til makronæringsstoffene (66). De anbefaler et kosthold hvor 50-60 E% bør komme fra 

karbohydrater (eksklusiv kostfiber), 25-35 E% fra fett og 10-20 E% fra protein. 

Kostfiberinntaket bør ligge mellom 25 og 35 gram/dag og inntaket av tilsatt sukker bør ikke 

overstige 10 E% (66). I forhold til anbefalingene lå medianen til deltagerne i begge gruppene, 

ved både studiestart og studieslutt, innenfor anbefalingene når det gjaldt protein- og 

sukkerinntaket. Mediant fettinntaket var litt over anbefalingene, samtidig som karbohydrat- 

og kostfiberinntaket var litt for lavt. Sammenlignet med den generelle befolkningen er 

energifordelingen lik som hos andre grupper i Norge (69). Ved sammenligning av de to 

gruppene var det ingen signifikante forskjeller i inntak av de energigivende næringsstoffene. 

Innad i gruppene hadde inntaket av fett og karbohydrater hatt signifikant endring hos både 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen, hvor inntaket av fett var økt og karbohydrater var 

redusert. Dette kan ha sammenheng med at studien pågikk under den perioden hvor 

lavkarbobølgen skylte over hele landet som verst via aviser, blogger, nettsider og 

tvprogrammer. Debatten raste og både forkjempere og motstandere av lavkarbo kriget om 

spalteplass i avisene. Fra dag til dag varierte overskriftene med ”derfor gjør lavkarbo deg 

frisk”, ”lavkarbokosthold øker faren for hjerte- og karsykdom”, ”lavkarbo gir deg energi og 

overskudd i hverdagen” og ”derfor bør du holde deg unna lavkarbo-maten”. Med 

motstridende og daglige nyheter om temaet ble nok folk både forvirret og lei, men det virket 

også som om en del ble påvirket av lavkarboentusiastene og begynte å følge et kosthold med 

høyere fettinntak og lavere karbohydratinntak enn hva myndighetene anbefaler. Vi ser 

tilsvarende tendenser i endringen i energifordelingen blant studiedeltagerne her, hvor inntaket 

av karbohydrater og tilsatt sukker har blitt signifikant redusert hos begge grupper, og inntaket 

av fett har hatt en signifikant økning hos begge grupper.  
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Fett- og karbohydratinntaket viser at det har skjedd signifikante endringer i kostholdet i løpet 

av perioden, men det er ingen signifikante forskjeller mellom gruppene vedrørende de ulike 

makronæringsstoffene, hverken ved studiestart eller studieslutt, med unntak av kostfiber. Ser 

man på kostfiber i E% er det en signifikant forskjell mellom gruppene ved studiestart, hvor 

inntaket er 1,8 E% og 2,0 E% for henholdsvis intervensjonsgruppen og kontrollgruppen. Ved 

inntak av kostfiber i gram/dag er det derimot ingen forskjell.  

Inntaket av tilsatt sukker har i samme periode også hatt signifikant nedgang, både for 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen. Intervensjonsgruppens median endring var redusert 

med 1,7 prosentpoeng og for kontrollgruppen var det median reduksjon med 1,9 

prosentpoeng. Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene på denne endringen, det 

kan derfor ikke skyldes intervensjonen alene at intervensjonsgruppen har hatt reduksjon i 

inntaket av tilsatt sukker da kontrollgruppen hadde tilsvarende reduksjon. En tidligere studie 

av Ullrich et al. viser at etter gastrisk bypassoperasjon hadde deltagerne signifikant nedgang i 

inntak av matvarer med tilsatt sukker (101). Nedgang i inntaket av søte matvarer hos gastrisk 

bypassopererte vises også i studien til Sugerman et al., som mener årsaken til reduksjon er 

komplikasjoner som hypoglykemi og dumping tilknyttet inntaket av disse matvarene (102). 

5.3.2. Inntak av matvarer som bidrar mest til sukker og kostfiber 

Norkost 3, kostholdsundersøkelsen blant et utvalg av den norske befolkningen utført i 2010-

2011, viser at tilsatt sukker blant norske innbyggere lå på 7 E%, godt under den anbefalte 

maksgrensen på 10 E% (66, 69). Rapporten Utviklingen i norsk kosthold fra 2012, viser 

derimot et annet bilde, hvor engrosforbruket har minsket fra 44 til 30 kilo per innbygger siden 

1999, men sukkerets bidrag til energi fortsatt ligger for høyt, på 14 E% i følge 

matforsyningsstatistikken og på 13 E% i følge forbruksundersøkelsene (68). Studiedeltagerne 

hadde median inntak av tilsatt sukker under den maksimale anbefalte grensen på 10 E% 

daglig allerede ved studiestart, i begge gruppene. Ved studieslutt hadde begge gruppene 

signifikant reduksjon i forhold til inntaket ved studiestart. Dette skyldes ikke intervensjonen i 

seg selv, siden det er tilsvarende for begge gruppene, men det kan være forårsaket av at denne 

pasientgruppen er særlig vàr overfor sukkerholdige matvarer grunnet fare for 

dumpinghendelser og derfor er flinke til å være bevisste på sitt inntak av tilsatt sukker (24). 

Utviklingen i norsk kosthold fra 2012 viser at brus og godteri er de største kildene til tilsatt 

sukker i kostholdet til den norske befolkningen, og forbruket av godteri lå på 14 kilo per 

innbygger i 2011 (68). Nærmere 20 % av utgiftene til mat og alkoholfrie drikkevarer går til 
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brus og godteri (68). Sjokolade var den største bidragsyteren til inntak av tilsatt sukker ved 

studiestart hos deltagerne. Det var ingen signifikant endring i andel deltagere som spiste 

sjokolade hos hverken intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen i løpet av perioden. 

Intervensjonsgruppen hadde ingen signifikante endringer i inntaket av tilsatt sukker eller noen 

av de søtede matvarene.  

Ved inntak av sukkerholdig drikke har ikke intervensjonsgruppen hatt signifikant endring i 

løpet av studieperioden, mens kontrollgruppen har en p-verdi som ligger på grensen til å være 

signifikant. Inntak av kunstig søtet drikke har økt noe i begge grupper, men det er ikke 

signifikante endringer.  

For inntak av de ulike søtede matvarene er det ikke blitt skilt mellom ukedag og helgedag, slik 

at vi ikke vet når det oppgitte inntaket er blitt gjort. Mengde i gram ga lite utslag på median 

for endring på de aller fleste matvarene slik at jeg heller valgte å se på antall som spiste en 

viss matvare, uavhengig av mengde. Jeg kan dermed ikke si noe om hvor høyt inntaket er, kun 

om deltagerne har oppgitt et inntak eller ikke. Inntaket av de søtede matvarene har litt 

variasjon, både mellom gruppene og mellom de ulike matvarene. Kunstig søtet drikke blir 

ikke vurdert her, da det kun er tatt med for å se på en eventuell sammenheng mellom inntak 

av sukkerholdig saft/brus og inntak av kunstig søtet saft/brus.  

Syltetøy/bearbeidet frukt hadde ingen endring fra start til slutt i intervensjonsgruppen, men for 

de resterende søtede matvarene var det nedgang i antall deltagere som hadde et inntak, hvor 

reduksjonen varierte mellom på 2 % (sukkerholdig saft/brus) til 13 % (kaker). Ingen av 

endringene var signifikante. Andelen av intervensjonsdeltagerne som hadde et inntak av noen 

av de søtede matvarene i løpet av de 4 kostregistrerte dagene ved studieslutt varierte fra 30 % 

(sukkerholdig saft/brus) til 68 % (godteri/pastiller). For sjokolade, kaker og godteri/pastiller 

oppga over halvparten av deltagerne at de inntok disse matvarene. Det er positivt at det for de 

fleste søtede matvarene er en nedgang i andel av deltagerne i intervensjonsgruppen som oppga 

at de hadde et inntak av en eller flere av de ulike matvarene ved studieslutt versus studiestart, 

selv om ikke endringene er signifikante. For kontrollgruppen er det økning i andel deltagere 

som oppga at de hadde spist kaker og godteri/pastiller, hvor henholdsvis 5 % og 2 % flere 

inntok dette ved studieslutt enn ved studiestart. Dette var derimot ikke signifikante økninger. 

Hos kontrollgruppen varierte nedgangen i andel deltagere som ved studieslutt spiste de ulike 

søtede matvarene fra 3 % (sukker) til 19 % (syltetøy/bearbeidet frukt). Det var kun for 

syltetøy/bearbeidet frukt at reduksjonen i antall som hadde et inntak av denne varen var 
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signifikant. Disse dataene er i midlertid kun basert på 4 dager i èn uke, og når vi vurderer 

kosten må vi i tillegg ta høyde for at deltagerne har et variert kosthold. Et matvarefrekvens-

skjema kunne kanskje gitt et bedre bilde av mengde og vanlig inntak, da man med et slikt 

skjema kan se mer helhetlig på kostholdet over en gitt periode, enn kun de spesifikke 4 

dagene deltagerne fylte ut kostdagbøkene (103).  

Årsaken til reduksjonen av andel deltagere som konsumerte søtede matvarer kan skyldes å 

være anbefalingene om å redusere inntaket av raskt absorberbare karbohydrater som sukker, 

for å forhindre komplikasjoner som hypoglykemi. Sugerman et al. undersøkte vektforskjeller 

mellom gastrisk bypassopererte og de som fikk gjennomført en type avsnørt gastroplastikk 

(102). Vekttapet til gastrisk bypassdeltagerne var signifikant høyere, noe som ikke er 

overraskende siden gastrisk binding ikke har inngrep på tarmen, men i tillegg sa forfatterne at 

de gastrisk bypassopererte hadde et redusert inntak av søtsaker som de mente var grunnet 

dumping syndrom som deltagerne ofte opplevde etter inntak av sukkerrike matvarer (102). 

Studien denne masteroppgaven er del av startet to år etter operasjonen, slik at det vanskelig 

kan tenkes å være hovedårsaken til reduksjonen av antall som inntok søtede matvarer. I tillegg 

har antall deltagere som opplever hypoglykemi økt i løpet av studieperioden, slik at vi her 

ikke ser sammenheng mellom reduksjon i antall deltagere som spiser søtede matvarer og 

tilsvarende reduksjon i hypoglykemi. 

I 2010-2011 var inntaket av kostfiber i den norske befolkningen på 2 E% (69). Deltagerne i 

studien hadde et mediant inntak som lå mellom 1,8 E% og 2,0 E% per dag ved både 

studiestart og studieslutt i begge gruppene. Helsedirektoratets anbefalinger for kostfiber er gitt 

i gram, og inntaket per dag bør være mellom 25-35 gram (66). 75 percentilen for begge 

gruppene ved både studiestart og studieslutt var < 24 gram/dag, det vil si at minst 75 % av 

deltagerne hadde et for lavt inntak av kostfiber i forhold til anbefalingene under hele 

studieperioden. Et kosthold med høyt inntak av kostfiber er anbefalt ved hypoglykemi, og 

inntaket av kostfiber kan derfor med fordel økes blant deltagerne (24). Det var frukt og bær, 

andre brødvarer (flatbrød, knekkebrød, smørbrødkjeks og lefse) og brød > 50 % sammalt mel 

som bidro mest til inntaket av kostfiber, med til sammen 53 % av totalt kostfiberinntak. 

Grønnsaker fulgte tett bak med sitt bidrag på 14 %. For matvaregruppen ”andre brødvarer” 

hadde intervensjonsgruppen reduksjon på 9 % i antall personer som spiste disse matvarene 

mot en økning på 5 % i kontrollgruppen. Endringene var derimot ikke signifikante for noen av 

gruppene. Inntaket av grønnsaker er uendret i begge grupper, men her oppgir nærmest alle 

deltagerne et inntak ved både studiestart og studieslutt, med 99 % av intervensjonsgruppen og 



68 
 

100 % av kontrollgruppen. Intervensjonsgruppen hadde økning på antall personer som har 

spist frukt og bær, hvor 2 % flere spiste frukt og bær ved studieslutt enn ved studiestart. Dette 

var derimot ikke en signifikant økning, mens kontrollgruppen har derimot hatt signifikant 

reduksjon, hvor hele 11 % færre spiste frukt ved studieslutt versus studiestart. Gruppemøte nr 

3 (se vedlegg nr. 2) hadde frukt og grønnsaker som tema, så det kan tenkes at 

intervensjonsdeltagerne ble ekstra bevisste på inntaket av disse matvarene. I en reviewartikkel 

av Rolls et al. vises det at det å legge til grønnsaker til måltidene førte til lavere energiinntak 

uten å øke sulten (104). Frukt og grønnsaker er matvarer med høyt innhold av vann og fiber. 

Vann bidrar til å øke vekten til matvaren uten å gi energi, og fiber bidrar til metthetsfølelsen 

(104). Shintani et al. ville undersøke om Hawaiisk diett med et høyt inntak av komplekse 

karbohydrater (78 E%), lavt inntak av fett (7 E%) og moderat inntak av protein (15 E%) 

hadde effekt på bl.a. vekt etter en 3 ukers periode (105). De 20 deltagerne kunne spise til de 

ble mette om de holdt seg til de angitte matvarene, som bl.a. bestod av søtpotet, frukt og 

grønt, tang, fisk og kylling. Resultatene viste en nedgang i energiinntak på 41 %, i tillegg til at 

deltagerne opplyste en tilfredsstillende til høy metthetsfølelse. Gjennomsnittlig vekttap var 

7,8 kg. Et høyt inntak av frukt og grønnsaker kan hjelpe på både sultfølelsen og følelsen at 

man ikke må spise lite for å få til vektnedgang eller forhindre vektoppgang da disse matvarene 

er store i volum men inneholder lite energi og mye fiber (106, 107). En slik positiv 

assosiasjon til å kunne spise mye uten å tenke på energiinntaket kan hjelpe på motivasjonen til 

å fortsette med det høye inntaket av frukt og grønt.   
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5.4. Hypotese 3: Diabetes og hypoglykemi 

5.4.1. Diabetes, hypoglykemi og vektreduksjon 

Det var kun èn kontrolldeltager som ikke hadde diabetes fra før som fikk dette i løpet av 

studieperioden. Ved studiestart var det 6 intervensjonsdeltagere og 3 kontrolldeltagere som 

hadde diabetes og ingen av disse ble friske fra sin diabetes i løpet av studieperioden. En 

systematisk oversiktsartikkel av Buchwald et al. fra 2009 viser at bariatrisk kirurgi har varig 

effekt på remisjon av diabetes type 2 (108). Etter å ha sett på 621 studier med 135 246 

deltagere ble det funnet at 78,1 % av diabetikerne hadde komplett remisjon, og så mange som 

86,6 % av deltagerne opplevde enten full eller delvis remisjon. Studien hvor Gregg et al. (64) 

undersøkte effekten av konservativ vekttapsintervensjon mot kontroller blant totalt 4503 

overvektige deltagere med diabetes type 2 viste vanskeligheter med å oppnå fullstendig 

remisjon av diabetes. Blant deltagerne i vekttapsintervensjonen var det 1,3 % som opplevde å 

få fullstendig remisjon fra sin diabetes 1 år etter studiestart og 0,7 % opplevde fullstendig 

remisjon 4 år etter studiestart.  Delvis remisjon, det vil si å gå tilbake til prediabetes eller 

normale glukosenivåer uten medisinbehandling for en spesifikk periode, ble oftere oppnådd, 

hvor 11,5 % opplevde det etter 1 år og 7,3 % etter 4 år. Studien kommenterer ikke om 

eventuelle deltagere som fortsatt hadde diagnosen diabetes kunne redusere medisinbruken 

noe, som i seg selv også er et positivt utfall. Det sistnevnte ble ikke sett på i denne 

masteroppgaven, da de deltagerne som har fått diagnosen diabetes tidligere allerede gikk på 

antidiabetika. Det samme gjelder ved studieslutt, hvor alle som ble klassifisert med diabetes 

ved slutten av studien fortsatt gikk på antidiabetika.  

I studien til Gregg et al. tapte deltagerne i intervensjonsgruppen gjennomsnittlig 8,5 kg 1 år 

etter studiestart (64). Vektdata for halvparten av personene i oversiktsartikkelen til Buchwald 

et al. viser at de hadde et gjennomsnittlig vekttap på 38,5 kg (108). Denne vektforskjellen i 

seg selv kan være en del av årsaken til den store forskjellen mellom antall deltagere som 

opplevde remisjon av diabetes. En annen viktig forskjell mellom disse to studiene, er at 

Buchwald et al. kun ser på pasienter som har gjennomgått en type bariatrisk kirurgi, mens 

Gregg et al. ser på deltagere som har gått ned i vekt ved hjelp av konservative metoder. 

Studier tyder på at bariatrisk kirurgi har effekt på diabetesremisjon uavhengig av vekttap 

(109). Årsaken til at mange blir relativt friske fra sin diabetes etter fedmeoperasjon kan 

skyldes vektnedgangen de aller fleste opplever i etterkant av et slikt inngrep. Likevel ser man 

at flere får normal plasmaglukose og reduksjon i insulinresistansen bare dager etter 
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operasjonen, før man har rukket å miste mye vekt. I tillegg er mange pasienter fortsatt 

klassifisert som overvektige selv om de etter en periode har klart å gå ned mye i vekt, og også 

disse kan oppleve forbedring i plasmaglukosen. Overvekt og diabetes er knyttet sammen, men 

selv disse deltagerne opplever ofte å bli frisk fra sin diabetes. Gastrisk bypassopererte 

pasienter som oppnår så lite som 5 % vekttap, kan oppleve forbedring i plasmaglukosen og 

insulinresistansen, selv om man fortsatt er overvektig (109). 

I en reviewartikkel av Arterburm et al. fra 2013, så forskerne retrospektivt på 4434 pasienter 

som hadde hatt diabetes type 2 og gjennomgått RYGBP-operasjon mellom 1995 til 2008 i 

USA (110). De fant at 68,2 % hadde oppnådd komplett remisjon fra diabetes 5 år etter 

operasjonen. Ved videre oppfølging så forskerne at blant de som hadde oppnådd komplett 

remisjon i løpet av de første 5 årene postoperativt fikk 35,1 % tilbakefall av diabetes i løpet av 

de neste 5 årene. Median lengde på remisjon var 8,3 år. Forskerne så signifikant sammenheng 

mellom remisjon av diabetes for så å få tilbakefall av diabetes og dårlig preoperativt 

glykemisk kontroll, insulinbruk og lengde av preoperativ diabetes. Jo lengre man hadde hatt 

diabetes preoperativt jo større var risikoen for å få tilbakefall. I motsetning til andre studier så 

de her at i et langtidsperspektiv var antall som opplevde komplett remisjon av diabetes lavere 

enn hva først antatt. Likevel virker det som om det er flere som oppnår remisjon fra diabetes 

etter bariatrisk kirurgi enn ved konservative vekttapsmetoder (64, 108). 

Redusert inntak av oral glukose under en energiredusert periode fører til reduksjon i plasma 

glukosenivåene, samtidig som energirestriksjon i seg selv også kan øke insulinsensitiviteten 

(111). Henry et al. undersøkte effekten av energirestriksjon med en veldig lav-energi diett på 

insulinsensitiviteten (111). De overvektige deltagerne skulle innta i underkant av 1400 kJ/dag 

i 40 dager. Etter bare 10 dager med energirestriksjon hadde deltagerne oppnådd et vekttap på 

4,6 kg. De første dagene av vektreduksjon taper man mye væske, likevel var det i løpet av de 

første dagene av energirestriksjonen at man så hoveddelen av reduksjonen i den fastende 

plasmaglukosen. Hoveddelen (87 %) av den reduserte fastende plasmaglukosen skjedde 

allerede etter 10 dager, til tross for at mer enn 60 % av vekttapet skjedde mellom dag 10 og 

dag 40. Når man etter vektreduksjonsperioden økte energiinntaket for å opprettholde den nye 

vekten og unngå å tape ytterligere mer vekt, økte plasmaglukosen selv uten vektøkning (111). 

Det tyder på at det er energiinntaket som har størst betydning.  

Etter RYGBP-operasjon ser man endring i nivåene av inkretinhormonene GIP og GLP-1 

(112), og at det skjer økning i nivåene av GIP og GLP-1 etter slike operasjoner er visst siden 
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1970/1980-tallet. Deres effekt på insulinsekresjon postprandialt forbedres raskt etter 

operasjonen (112). Hos gastrisk bypassopererte pasienter er økninger av GLP-1 på opptil 5-10 

ganger etter inntak av mat eller oral glukose observert (113, 114). Diabetikere som ikke har 

hatt normal insulinsekresjon har i tillegg til å oppnå økte nivåer av inkretiner opplevd å få 

normalisering av sin insulinsekresjon så tidlig som èn måned etter operasjonen (113). 

Laferrere et al. ville undersøke om vekttap i seg selv ville påvirke inkretinnivåene på samme 

måte som gastrisk bypassoperasjon gjør (112). I studien ble en gruppe RYGBP-opererte 

deltagere som hadde gjennomgått operasjonen for èn måned siden sammenlignet med en 

gruppe deltagere som i løpet av 4-8 uker gikk ned like mye i vekt som de RYGBP-opererte 

deltagerne (ca 10 kg) ved hjelp av energireduserte måltidserstattere. Inklusjonskriteriene for 

de to gruppene var identiske for å skape så like grupper som mulig. Antidiabetika ble kuttet ut 

operasjonsdagen for RYGBP-deltagerne og ble senket eller stoppet for diettgruppen. 

Resultatene etter studien viste signifikant og lik reduksjon i fastende glukose og fastende 

insulin hos RYGBP-gruppen og diettgruppen. Tilbakevendelse av tidligfase insulinsekresjon i 

respons til oral glukose og forbedringene i inkretinnivåene og deres effekt ble kun observert 

for RYGBP-gruppen (112). Dette tyder på at man kan forbedre sin diabetes uten vekttap (112, 

115). Laferrere et al. undersøkte videre om effektene var langvarige eller om effekten 

opphørte etter en viss tid (112). De fant at etter 3 år var det fortsatt forhøyede nivåer av GLP-

1 i respons til oral glukose hos pasienter som hadde oppnådd remisjon fra diabetes og fått 

normal inkretineffekt.  Med vekttap som effekt av gastrisk bypassoperasjon kan fastende 

glukose, fastende insulin, leptin eller adiponektin forbedres som funksjon av vekttapet i seg 

selv i løpet av det første året etter operasjonen (116). Laferrere et al. fant videre at andre 

faktorer som inkretinnivå og effekten av inkretinene, tidlig-fase insulinsekresjon under 

glukosebelastningstestene og den insulinogene indeksen (ratioen av insulin i forhold til 

glukose) alle ble forbedret raskt 1 måned etter operasjon, med ingen endring ved 6 og 12 

måneder, selv med et jevnt vekttap. Laferrere et al. mente at noen forandringer var grunnet 

vekttapet i seg selv, men at det også var endringer som skjedde grunnet RYGBP-operasjonen 

alene, uavhengig av vekttap (112). Dataene som ble brukt til masteroppgaven kan vanskelig 

brukes til å se på hypoglykemi og vektreduksjon alene, da alle deltagerne har fått utført 

gastrisk bypass. Inkretiner blir ikke vurdert i denne masteroppgaven eller i hovedstudien som 

masteroppgavene er del av på grunn av analyseproblemer. Det skal derimot bli gjort på et 

senere tidspunkt, da det er en relevant faktor.  
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I denne studien var andel som opplevde remisjon av sin diabetes høy, men dette kommer ikke 

frem i dataene om man kun sammenligner studiestart med studieslutt. Studiens start var 2 år 

etter operasjon, og man må derfor sammenligne deltagernes HbA1c og eventuell bruk av 

antidiabetika preoperativt mot studiens starttidspunkt. Fra preoperativt til studiestart sank 

antall deltagere med HbA1c ≥ 6,5 eller bruk av antidiabetika fra 40 deltagere til 6 deltagere. 

Dette gir en prosentandel med diabetes type 2 på 27 % ved operasjonsdagen og 6 % ved 

studiestart og en remisjon på 79 % fra operasjonsdagen til studiestart. I løpet av 

studieperioden har vi ikke opplevd å få videre reduksjon i antall deltagere som opplever 

remisjon fra sin diabetes. Samtidig har vi sett signifikant vektoppgang hos både 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen i løpet av studieperioden hvor det samtidig var kun 

èn kontrolldeltager som utviklet diabetes. Det er positivt at ikke flere har utviklet eller fått 

tilbakefall av diabetes når vekten har økt signifikant, og viser en lik tendens som Laferrere et 

al. fant i sine studier (112).   

5.4.2. Hypoglykemi og sukkerinntak 

Av deltagerne som deltok på glukosebelastningstestene var det totalt 7,3 % som opplevde å få 

hypoglykemi ved studiestart. Ved studieslutt var andelen økt til 24,4 %. Tidligere studier viser 

variasjon mellom 0,2 % - 33 % avhengig av graden av alvorlighet (75-79). Antall med 

hypoglykemi ved studieslutt var høy, og kan muligens skyldes feil kosthold hos deltagerne. 

Etter hvert som tiden fra operasjonen går kan det oppleves enklere å spise større måltider 

igjen, ettersom magesekken utvides over tid. En av faktorene man tror kan være årsak til 

hypoglykemi er hypersekresjon av insulin, og derfor bør man blant annet unngå inntak av 

raskt absorberbare karbohydrater, som sukker og sukkerholdig mat. Kellogg et al. undersøkte 

12 RYGBP-opererte pasienter som alle opplevde hyperinsulinemisk hypoglykemi (75). 

Deltagerne spiste to måltider, et lav-karbohydratmåltid og et høy-karbohydratmåltid. Hos alle 

deltagerne som hadde dokumentert postprandial hyperinsulinemisk hypoglykemi forsvant den 

hyperinsulinemiske responsen ved inntak av lav-karbohydratmåltidet. Ved å legge om 

kostholdet til lav-karbohydratkosthold forbedret symptomene på hyperinsulinemisk 

hypoglykemi seg hos ti av de tolv deltagerne, og hos tre av dem forsvant symptomene helt. 

De to deltagerne som ikke opplevde forbedring hadde problemer med å følge det endrede 

kostholdet, slik at om etterlevelsen hadde vært høyere kunne man muligens fått 

symptomlindring også hos dem (75). Dataene fra studien som denne masteroppgaven er del 

av viser ikke lignende resultater. Deltagerne i vår studie har som gruppe redusert inntaket av 

tilsatt sukker fra studiestart til studieslutt, samtidig som forekomsten av hypoglykemi har økt. 
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En forklaring kan være at enkeltpersoner faktisk har økt inntaket av tilsatt sukker, men at 

dette skjuler seg i median og percentiltallene. Dette kan da også eventuelt være de samme 

personene som opplever å få hypoglykemi ved studieslutt. Ved studiestart var det 5 personer 

som hadde > 20 E% fra sukker, ved studieslutt var det 4 personer. Av de 5 personene ved 

studiestart var det kun èn deltager som hadde utført glukosebelastningstest. Den aktuelle 

deltageren opplevde ikke hypoglykemi ved hverken studiestart eller studieslutt. Ved 

studieslutt var det èn deltager til som hadde et inntak av tilsatt sukker > 20 E% som i tillegg 

hadde utført en glukosebelastningstest, men heller ikke denne personen opplevde å få 

hypoglykemi. For disse to deltagerne ser vi ikke sammenheng mellom høyt inntak av tilsatt 

sukker og hypoglykemi. Maksimalt inntak ved studiestart var 37 E%, ved studieslutt 28 E%, 

slik at selv om det er enkelte som har et høyt inntak, var den maksimale E% blitt redusert fra 

studiestart til studieslutt.    

5.4.3. Hypoglykemi og kostfiberinntak 

Et høyt inntak av kostfiber er antatt å gi positiv effekt på opptaket av karbohydrater i tarmen 

ved å senke GI-hastigheten slik at man unngår en rask blodsukkerstigning (117, 118). Pektin, 

en type fiber, ble av Jenkins et al. (1977) funnet å forhindre symptomer av postprandial 

hypoglykemi etter gastrisk operasjon (117). Forskerne fant at ved å tilføre 14,5 gram pektin til 

50-gram sukkerløsning, hadde 64 % av deltagerne blodglukose > 2,8 mmol/l 90 minutter etter 

inntaket av glukoseløsningen, og 46 % av deltagerne hadde blodglukose > 2,8 mmol/l 120 

min etter inntaket. De samme deltagerne hadde ved inntak av glukoseløsningen alene opplevd 

hypoglykemi 120 minutter etter inntaket (117). Jenkins et al.(1978) undersøkte ulike 

fibertyper for å se effekten de utøvde på blodglukosen. De fant at inntak av 50-gram 

glukoseløsning med tillegg av 12 gram fiber førte til signifikant reduksjon i 

blodglukosekonsentrasjonen og det gjennomsnittlige maksimumsnivået av blodsukkeret, 

versus inntak av glukoseløsningen alene (119). De mente derfor at kostfiber også mest 

sannsynlig var nyttig i behandling av postprandial hyperglykemi (119). Videre undersøkte 

Jenkins et al. (1980) pektin nærmere, for å underbygge tidligere funn om at pektin hadde vist 

seg å minimere postprandialt blodsukkerfall. De fikk 11 deltagere som slet med postprandiale 

problemer etter RYGBP-operasjon til å drikke en glukoseløsning både med og uten 14,5 gram 

pektin. Forskerne så en signifikant postprandial reduksjon av glukose, insulin og glukagon 

hos deltagerne ved inntaket av glukoseløsningen sammen med pektin. De mente at effekten av 

pektin førte til senere absorpsjon av karbohydrater fra tarmen, slik at pektin og lignende 

fiberkomponenter var viktige i forebyggingen av hypoglykemi sett etter RYGBP-operasjoner 
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(118). Pektin var derfor nyttig for å unngå både hypoglykemi og hyperglykemi ved å senke 

absorpsjonshastigheten av glukose fra tarmen (117-119). Et kostråd for å unngå hypoglykemi 

er derfor å ha et høyt inntak av kostfiber (24). Ved sammenligning av de som hadde 

hypoglykemi ved studieslutt og de som ikke hadde hypoglykemi ved studieslutt i vår studie 

var det ingen signifikante forskjeller på inntaket av kostfiber, hverken ved studiestart, 

studieslutt eller i endring i løpet av studieperioden. Dette gjelder for både E% og inntak i 

gram/dag. Begge gruppene hadde et mediant inntak < 18 gram/dag, og 75 percentilen ligger < 

24 gram/dag for begge grupper ved både studiestart og studieslutt. Med andre ord har 75 % av 

alle deltagerne i undergruppen et for lavt inntak av kostfiber i forhold til de norske 

anbefalingene, som er 25-35 gram per dag (66). I og med at et høyt inntak av kostfiber er 

anbefalt for å redusere risikoen for hypoglykemi kunne vi forventet at ikke-

hypoglykemigruppen hadde et høyere inntak av kostfiber enn hypoglykemigruppen. Dette er 

ikke tilfelle i vår studie. Det er derfor antakelig her ikke fiberets beskyttende effekt, men 

andre årsaker, som gjør at noen opplever hypoglykemi og andre ikke. 
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5.5. Fremtidig arbeid 

Denne masteroppgavens resultater viser at bedre oppfølging ved hjelp av gruppemøter og 

fysisk aktivitet ikke gir positiv effekt på vektopprettholdelse, fettprosent, midjemål, 

energiinntak, diabetes og hypoglykemi. Det som er viktig å ha i minne er oppmøtestatistikken 

på gruppemøtene som var relativt lav, slik at om deltagerne hadde fulgt intervensjonen fullt 

ut, kunne man muligens sett effekt av intervensjonen på de ulike variablene. Det var likevel 

ikke tilfelle for vekt når man sammenlignet vektutviklingen hos deltagerne med lav og høy 

gruppemøtedeltagelse. En annen vurdering er om individuelle oppfølgingstimer versus 

gruppemøter kan gi ønsket resultat, da gruppebaserte møter muligens ikke passer for alle. Det 

kan være at noen syns det er mer komfortabelt å være på individuelle samtaler versus 

gruppemøter. Dette er veldig individuelt, og om mulig burde man kunne tilrettelegge med 

valgmuligheter om enten å kunne delta på gruppebasert oppfølging eller individuell 

oppfølging. Slike valgmuligheter kunne kanskje hjulpet flere til å klare å opprettholde allerede 

oppnådd vekttap. Samtidig krever individuell oppfølging mer tid og ressurser fra 

helsepersonell, så om en slik oppfølging er mulig må vurderes.  

Totalt sett ser det ikke ut som om det er tettere undervisning og oppfølging som har effekt på 

vektstabilitet hos denne pasientgruppen. For å få til ønsket vektutvikling kan det være andre 

områder man heller bør ta tak i, for eksempel årsakene til at deltagerne hadde den høye 

startvekten i utgangspunktet. Selv om pasientene blir vurdert om de kan gjennomgå en 

operasjon eller ikke, kan muligens en tettere psykisk vurdering og oppfølging hjelpe noen av 

pasientene. Et mer tverrfaglig arbeid med flere faggrupper, med blant annet psykologer, kan 

muligens hjelpe denne pasientgruppen til et ønsket resultat. 
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6.0. Konklusjon 

Hypotese 1: Vekt, fettprosent og midjemål 

For vekt og fettprosent var det ingen signifikante forskjeller mellom intervensjonsgruppen og 

kontrollgruppen. Midjemål ble videre delt inn etter kjønn, og heller ikke her var det noen 

forskjell mellom gruppene for hverken menn eller kvinner. Innad i gruppene hadde begge 

gruppene en signifikant økning i vekt og fettprosent med median vektøkning på 4,2 kg for 

begge grupper og median fettprosent økning på 3,2 prosentpoeng og 3,4 prosentpoeng for 

henholdsvis intervensjonsgruppen og kontrollgruppen fra studiestart til studieslutt. Det var 

ingen signifikante forskjeller mellom gruppene for hverken menn eller kvinner i midjemål, 

men innad i gruppene hadde menn i begge gruppene og kvinner i kontrollgruppen signifikant 

økning. Likevel har begge gruppene totalt sett hatt signifikant reduksjon i kroppsvekt fra 

operasjonsdagen til studieslutt, med median endring på 33,3 kg og 34 kg for henholdsvis 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen.  

Hypotese 2: Energiinntak og energifordeling 

Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i inntak av energi eller energifordeling 

av de ulike næringsstoffene, med unntak av kostfiber i E% ved studiestart, hvor 

intervensjonsgruppen hadde 1,8 E% fra kostfiber og kontrollgruppen hadde 2,0 E% fra 

kostfiber. Innad i begge gruppene var det signifikant økning i inntak av fett og signifikant 

reduksjon i inntak av karbohydrater og tilsatt sukker fra studiestart til studieslutt.  

Hypotese 3: Diabetes og hypoglykemi 

I løpet av studieperioden skjedde det ingen endring i antall deltagere med diabetes i 

intervensjonsgruppen, men i kontrollgruppen var det èn deltager som utviklet diabetes. Totalt 

sett økte andelen med diabetes fra 6 % til 7 % i løpet av studieperioden. Antall deltagere med 

hypoglykemi økte fra studiestart til studieslutt, med 4 deltagere i intervensjonsgruppen og 3 

deltagere i kontrollgruppen. Dette ga totalt sett en økning fra 7 % ved studiestart til 24 % ved 

studieslutt.  

Ekstra oppfølging med 16 gruppemøter fordelt over 2 år ser ikke ut til å ha effekt på vekt, 

fettprosent, midjemål, energiinntak og energifordeling, diabetes og hypoglykemi. 

Diabetes ser ut til å bli påvirket positivt ved gastrisk bypassoperasjon i forhold til 

insulinsensitivitet, da det ikke skjer en stor økning i antall deltagere med diabetes til tross for 
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signifikant vektøkning. Resultatene fra denne studien sammenfaller med resultater fra 

tidligere studier, hvor forslag om årsakene til diabetesremisjon er vektnedgang, 

energirestriksjon og at operasjonen i seg selv påvirker GIP og GLP-1 nivåene og deres effekt 

på insulinsekresjon. Det er ikke intervensjonen som utøver effekt, da resultatet er likt i begge 

grupper. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet 

 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

”Kost‐ og aktivitetsveiledning etter gastric bypass‐

operasjon” 

forebygging av ny vektøkning etter at maksimalt vekttap er oppnådd 

 

Bakgrunn	og	hensikt	
Høsten 2008 startet Oslo universitetssykehus Aker et forskningsprosjekt som går ut på å 

forebygge/begrense ny vektøkning etter gastric bypass‐operasjon. Høsten 2010 skal det inkluderes 

nye deltakere til prosjektet, og du som ble gastric bypass‐operert i perioden januar 2008 til juni 2009 

får forespørsel om å delta. Studien har en varighet på 2 år.  

Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom vektendring etter gastric bypass‐

operasjon og utvikling/tilbakefall av overvektsrelaterte sykdommer, spesielt diabetes type II. 

Fedmekirurgi er en effektiv behandling av diabetes type II, men ved ny vektøkning er det igjen risiko 

for tilbakefall. Vi ønsker derfor å registrere forekomst av diabetes type II og blodglukosekontroll ved 

inklusjon og studieslutt ved hjelp av glukosebelastningstest, blodsukker, HbA1c (mål på 

blodsukkernivå over tid) og inkretinhormoner (har betydning for blodsukkerreguleringen). Vi vil 

innhente informasjon fra din journal som kan være av interesse i forbindelse med sykelig overvekt og 

gjennomført fedmeoperasjon. Informasjon av interesse er for eksempel vektrelaterte‐ og 

antropometriske mål, diabetesrelaterte mål, laboratorieverdier og medikamentbruk.  

Vi ønsker også å undersøke om vektendring påvirker livskvaliteten. Deltakerne skal derfor underveis i 

intervensjonen fylle ut livskvalitetskjema.  

Det kan bli aktuelt med delstudier i etterkant av hovedstudien som innebærer analyser av det 

innsamlede materialet. I disse delstudiene blir det aktuelt å undersøke substanser som påvirker vekt‐ 

og appetittreguleringen (for eksempel leptin, ghrelin og adiponectin). Dette innebærer at vi ønsker å 

oppbevare opplysningene om deg til år 2023. 
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Hva	innebærer	studien?	
Dere som inkluderes i studien deles inn i 2 grupper (gruppe A og B). Begge gruppene følger vanlig 

prosedyre, det vil si individuelle konsultasjoner 2 år og 5 år etter operasjon, samt gruppemøter 3 og 4 

år etter operasjon. I tillegg skal begge grupper, ved studiestart og studieslutt, fylle ut matbøker, fylle 

ut aktivitetsskjema og livskvalitetsskjema, registrere bruk av medikamenter (blodtrykk, kolesterol, 

diabetesmedisiner), måle blodtrykket, ta blodprøver og registrere midje‐ og hofteomkrets, vekt, BMI 

og fettprosent (gruppe B skal gjenta dette underveis i studien). Noen av deltakerne vil også bli bedt 

om å gjennomføre en glukosebelastningstest for å undersøke endringer i insulinfølsomheten.   

Gruppe B skal i tillegg delta på 12 regelmessige gruppemøter det første året, deretter 4 gruppemøter 

det andre året. På møtene vil ulike tema tas opp. Det er 30 minutter med fysisk aktivitet hver gang. 

Deltakelse i studien krever derfor at du er istand til å delta i fysisk aktivitet.  

Mulige fordeler og ulemper 

Fordelen med å delta i studien er at du får ekstra oppfølging sammenlignet med dagens tilbud. Ekstra 

oppfølging kan redusere risikoen for ny vektøkning etter fedmeoperasjonen. Deltakelse i studien 

krever at du møter til regelmessige konsultasjoner på Aker Universitetssykehus HF.  

 
Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg?  
Prøvene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg, skal kun brukes slik som beskrevet i 

hensikten med studien. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer 

eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver 

gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til 

navnelisten og som kan finne tilbake til deg.  

Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke 

til å delta. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Om du nå sier ja til å delta i 

studien, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. 

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte Susanna 
Hanvold på e‐mail prosjekt.ern@oslo‐universitetssykehus.no eller på tlf: 22894872.  

 
 
Ytterligere informasjon om studien finnes i Kapittel A – utdypende forklaring om hva studien innebærer. 
Ytterligere informasjon om biobank, personvern og dine rettigheter finnes i Kapittel B – Personvern, 
Biobank og økonomi. 

Samtykkeerklæring følger etter kapittel B.  
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Kapittel A- utdypende forklaring om hva studien innebærer 
 

Etter en fedmeoperasjon oppnår de fleste et tilfredsstillende vekttap, men det er viktig med varig 

livsstilsendring for å opprettholde dette vekttapet. Ønsker du å delta i denne studien får du en 

tettere oppfølging enn dagens regime tilsier. Tettere oppfølging kan gjøre det lettere å opprettholde 

oppnådd vekttap.  

 

Ønsker du ikke å delta i studien vil du likevel få tilbud om å fortsette å følge dagens 

oppfølgingsregime. Dagens regime går ut på at fedmeopererte følges opp med individuelle 

konsultasjoner av klinisk ernæringsfysiolog 2 mnd., 6 mnd., 1år, 2 år og 5 år etter operasjon. I tillegg 

tilbys gruppemøter 3 og 4 år etter operasjon.  

  

 For å kunne delta er det flere kriterier som må oppfylles: 
 
 Inklusjonskriterier 

o Gastric bypass‐operert for 1 ½ ‐ 2 ½ år siden. 

 Eksklusjonskriterier 
o Pasienter med alvorlige komplikasjoner som følge av fedmeoperasjonen 
o Immobile pasienter 
o Fremmedspråklige pasienter som ikke forstår norsk. 
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Kapittel B - Personvern, biobank og økonomi. 
 

Personvern 
Følgende opplysninger om deg blir registrert: vekt, midje‐ og hofteomkrets, BMI, fettprosent, 

blodtrykk, medikamentbruk. I tillegg blir analyser av matdagbøker, livskvalitetsskjema, 

aktivitetsskjema, aktivitetsmåling og blodprøver (blant annet triglyserider, total kolesterol, LDL kolesterol, 

HDL kolesterol, glukose, HbA1c, homocystein, cystein, vitamin D, folat,  vitamin B6, vitamin B12, ionisert 

kalsium, Hb, ferritin, kreatinin, natrium, kalium, total protein, albumin, leverenzymer, CRP, ALP, fosfat, PTH, 

inkretinhormoner) registrert. Det er også nødvendig med innsyn i din journal for å innhente 

informasjon som kan være av interesse i forbindelse med sykelig overvekt og gjennomført 

fedmeoperasjon. Informasjon av interesse er for eksempel vektrelaterte‐ og antropometriske mål, 

diabetesrelaterte mål, laboratorieverdier og medikamentbruk. Disse opplysningene slettes i år 2023.  

 

Oslo Universitetssykehus HF ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig. 

 

Biobank  
Blodprøvene som blir tatt og informasjonen utledet av dette materialet vil bli lagret i en 

forskningsbiobank ved Aker universitetssykehus. Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også 

samtykke til at det biologiske materialet og analyseresultater inngår i biobanken. Biobankkoordinator 

Turid Eide er ansvarlig for biobanken. Biobanken planlegges å vare til år 2023. Etter dette vil 

materialet og opplysningene bli ødelagt etter interne retningslinjer.  

 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger og prøver  
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om 

deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du 

trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre 

opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  

 

Informasjon om utfallet av studien 
Deltakerne har etter at alle analyser er fullført, rett til å få informasjon om resultatet av studien.  
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Samtykke til deltakelse i studien 

 

 

Jeg er villig til å delta i studien ”Kost‐ og aktivitetsveiledning etter gastric bypass‐operasjon”. Jeg 

godtar også at innsamlet materiale kan benyttes til videre forskning etter at hovedstudien er 

avsluttet.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signatur, dato) 
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Vedlegg 2: Oversikt over gruppemøtene  

Møtene Tema 

1. møte Bli kjent, målsettinger, forventinger 

2. møte Fysisk aktivitet 1 

3. møte Frukt og grønnsaker 

4. møte Fett og lavfett mat 

5. møte Fysisk aktivitet 2 

6. møte Mat i forhold til spesielle 

anledninger/høytider 

7. møte Lavenergi mat og nyttårsforsetter 

8. møte Selvhjelpsgrupper 

9. møte Fysisk aktivitet 3 

10. møte Kunstige søtningsmidler 

11. møte Kroppsbilde 1 

12. møte Sommermat 

13. møte Gruppediskusjoner 

14. møte Kroppsbilde 2 

15. møte Ordinært 3-års gruppemøte. Tema: mat for 

hele familien 

16. møte Kokkekurs: enkel og smakfull lavenergi mat. 

Generelle temaer * måltidsrytme og tallerkenmodellen 

*hvordan velge matvarer 

* matvaredeklarasjon 

* risikosituasjoner – hvordan takle dem 

Hjemmeaktiviteter * personlige mål med kurset 

* bestemme hvordan man kan øke den 

fysiske aktvitetet 

* utføre 3 endringer i dietten for å unngå 

vektoppgang 

* skritteller 
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Vedlegg 3: Informasjonsbrev til deltagerne 

 

 

 

Til deltakere i prosjektet ”Kost- og aktivitetsveiledning etter gastric 
bypass-operasjon” 

August/september 2010

 

 

Studiestart august/september 2010 

Kjære deltaker 

Du har meldt din interesse for deltakelse i prosjektet ” Kost- og aktivitetsveiledning etter gastric bypass-operasjon”, 
og får derfor utdelt skjemaene som skal medbringes til det første møtet. Skjemaene sendes i to separate forsendelser 
(forsendelse A: informasjonsbrev + matdagbøker, forsendelse B: informasjonsbrev + spørreskjema, bildehefte, 
hjelpeark mm). På dette møtet skal det bl.a tas fastende blodprøver/glukosebelastningstest, vekten skal registreres og 
du skal levere inn spørreskjema og 4 dagers matdagbøker. Matdagbøkene skal fylles ut 4 fortløpende dager fra og 
med onsdag til og med lørdag. 

Fastende blodprøver betyr følgende: 

 Ikke spise/drikke fra kl 22 kvelden før 
 Ikke røyke 
 Ikke tygge tyggegummi/pastiller 
 Ikke ta medisiner 

 

Spørreskjemaene/matdagbøkene vedlegges. Disse må fylles ut så nøyaktig som mulig (noen av skjemaene er 2-sidig) 
og tas med til avtalt møte i august/september. Hvis du ikke allerede har avtalt tidspunkt for neste møte vil du bli 
kontaktet i løpet av kort tid.  Ca 1 uke før møtet blir du kontaktet for å høre om du har noen spørsmål i forbindelse 
med utfyllingen av matdagbøkene.  

 

Undersøkelsen vil ta ca 1-2 ½ time, avhengig av om du skal ta glukosebelastningstest eller ikke. Noe venting kan 
forekomme. Ta gjerne med matpakke som du kan spise når testen/undersøkelsene er ferdig.  

 

Ved spørsmål ta kontakt med  

– Eva Rustad: 91339817/ eva.rustad@studmed.uio.no  
– Sofie Flottorp Paus: 98024426 sofiefp@student.uio.no 
– Susanna Hanvold: prosjekt.ern@oslo-universitetssykehus.no (evt tlf: 22894872) 

 

Med vennlig hilsen 
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Susanna Hanvold 

 

Klinisk ernæringsfysiolog 

 

 

Vedlegg: 

 Matdagbøker (4 stk) 
 Bildehefte 
 Hjelpeark (4 stk) 
 Råd til utfylling 
 Fysisk aktivitetsskjema 
 Medisinliste 
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Vedlegg 4: CRF-skjema
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99 
 

 

Vedlegg 5: Utdrag fra kostdagbok 
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Vedlegg 6: Bildehefte med porsjonsstørrelser 
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Vedlegg 7: Råd om utfylling av kostdagboken 

Råd om utfylling av kostdagboken 

Spis og drikk som du pleier. Det er meget viktig at du ikke endrer noe på vanene dine i 

forbindelse med denne undersøkelsen. Det er også meget viktig at du skriver ned alt du 

spiser og drikker i løpet av disse dagene. 

Hvordan fyller jeg ut dagboken? 

Bla gjennom dagboken og bildeheftet slik at du blir kjent med innholdet. På de siste sidene i 

denne informasjonen er det et eksempel på hvordan dagboken fylles ut.  

Forsiden 

På forsiden av hver dagbok skal du fylle inn kjønn, alder, hvilken ukedag det er, dato og om 

det var en vanlig eller uvanlig dag. På forsiden finner du også en oversikt over hvor du finner 

de ulike matvarene i heftet. Bruk gjerne penn (sort eller blå) til å skrive med. 

Tidsbolker 

Legg merke til at en dag er delt inn i 5 tidsbolker (eks. kl. 6‐10, kl. 10‐14). Fire av disse er på 4 

timer, mens den siste strekker seg fra kl. 22 om kvelden til kl. 06 neste morgen.  Du skal 

skrive ned hvor mye du har spist eller drukket i de aktuelle tidsbolkene. Har du begynt å 

spise i en tidsbolk og sluttet i den neste, skriver du alt i den tidsbolken du begynte. 

Absolutt alt du spiser og drikker skal registreres 

For hver matvare/drikke er det oppgitt en enhet. For eksempel kan drikke angis i antall glass, 

og brød i antall skiver. Du skal for alle matvarer angi hvor mange enheter du har 

spist/drukket. Du kan skrive hele tall som 1, 2, 3 eller deler som ¼ eller 1½ for alle matvarer 

og drikker i dagboken. Antallet skal fylles inn i de sorte rutene. 

Bare bokstaver i de orange rutene 

For noen matvarer må du se i bildeboken for å angi hvor mye du har spist. Ved disse 

matvarene er det vist til den bildeserie du må se på. Bildeseriene består av 4 alternativer 

merket A, B, C, D. Velg det alternativet som stemmer best med hvor mye du har spist. Du 

skriver bokstaven inn i den orange ruten. Enkelte matvarer skal du sammenligne med bilder 

som ikke ligner på det du har spist. Her skal du kun bruke bildene til å se hvor stor plass 

matvaren du spiser tar på tallerkenen. Spiser du flere porsjoner av ulik størrelse, må du 

tenke hvordan alle porsjonene ville sett ut til sammen. Har du eksempelvis spist to porsjoner 

av spaghetti, en som ligner på B og en annen på A, kan du skrive 1 ½ B. Skriv det som ligner 

best med det du til sammen spiste. 
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Ikke kryss i dagboken 

Det skal aldri brukes kryss i dagboken. Det skal kun brukes bokstaver og tall.  

Når matvaren ikke er i dagboken 

Spiser du matvarer/matretter som ikke finnes oppført i dagboken, må du beskrive nøye det 

du har spist, hvor mye og når du har spist i de åpne boksene ”Annet – beskriv best mulig hva, 

hvor mye og når:” 

Eksempel 

Kari begynner å spise middag kl. 17.45. Hun spiser en porsjon med spaghetti og tomatsaus 

med pølsebiter. I tillegg spiser hun en og en halv skive loff, en halv med soya soft margarin 

og en uten noe på. Til middag drikker hun ett glass saft. Hun spiser en halv mango til dessert. 

Kari tar frem både dagboken og bildeboken.  Hun blar opp på siden for drikke. Hun finner 

linjen for ”Saft med sukker”, og i kolonnen ”kl. 14‐18” skriver hun ”1” i en av de sorte rutene. 

Etter å ha sett i bildeboken skriver hun ”B” i den orange ruten, da glasset hun brukte lignet 

mest på B‐glasset. 

Kari spiste en og en halv skive loff, en halv med soya soft margarin og en uten. Hun blar opp 

på siden med brød. Hun finner linjen med ”loff/fint rundstykke” og skriver ”1 ½” i de sorte 

rutene i kolonnen ”kl. 14‐18”. Hun ser på tykkelsen i bildeheftet og finner at tegning C passer 

best til brødskivene hun spiste. Hun skriver ”C” i den orange ruten. 

Kari finner linjen med soya soft margarin og skriver ” ½” i kolonnen ”kl. 14‐18”. Deretter ser 

Kari i bildeboken og finner at hun brukte samme mengde margarin som på bilde B. Under 

”Hvor mye smurte du på brødet?” skriver Kari ”B” i den orange ruten. 

Kari spiste en porsjon med spaghetti og tomatsaus med pølsebiter. Kari blar opp på sidene 

med kjøttretter/andre retter. Det er flere pastaretter å velge mellom. Kari velger ”pasta med 

tomatsaus”.  Deretter slår hun opp i bildeboken for å anslå hvor mye pasta og saus hun 

spiste. Porsjonen lignet mest på bilde C. Hun skriver derfor ”1” i den sorte ruten og ”C” i den 

orange. 

I tillegg skriver hun hvor mye pølser hun hadde i tomatsausen. Kari finner linjen med 

”Grillpølse/wienerpølse vanlig” og skriver ”1” i kolonnen ”kl. 14‐18” 

Kari finner ikke mango blant fruktene som er nevnt i dagboken. I boksen ”Annet” etter frukt 

skriver hun ”Mango, ½ stk, kl. 17.45”. 
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Vedlegg 8: Godkjenning av Regional komitè 
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