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Sammendrag 
 
Bakgrunn: Mange gastric bypass opererte pasienter starter å gå opp i vekt etter 

maksimalt oppnådd vekttap cirka 2 år etter operasjon. Årsakene til en slik vektoppgang er 

ikke fullstendig kartlagt, men flere faktorer har blitt foreslått. Det har imidlertid blitt 

gjennomført få studier for å finne kostholdsfaktorer relatert til vektoppgang etter gastric 

bypass operasjon i den perioden de fleste starter å gå opp i vekt. Kostholdsfaktorer som 

har blitt foreslått å være relatert til vektoppgangen er økt energiinntak og dårlig kvalitet 

på kostholdet karakterisert av for høyt inntak av snacks, søtsaker og fettrik mat. 

Kostholdet bør undersøkes nærmere for å kunne gi bedre veiledning og på denne måten 

forebygge for stor vektoppgang og tilbakekomst av komorbiditeter hos gastric bypass 

opererte pasienter. 

Hovedhensikt: Undersøke kostholdsfaktorer som kan være relatert til vellykket vekttap 

hos Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) opererte, samt undersøke kostholdsendringer fra 

2 til 4 år etter operasjon. 

Metode: En randomisert kontrollert intervensjonsstudie ble gjennomført i perioden 2008-

2012. Pasienter operert med RYGB (n=165) i perioden januar 2006 til juni 2009 ble cirka 

2 år postoperativt randomisert til to års livsstilsintervensjon eller til dagens 

oppfølgingsregime på Oslo universitetssykehus, Aker. Av disse fullførte 142 pasienter 

studien. Det ble tatt antropometriske målinger på alle deltakerne som fullførte studien, og 

kostholdet ble registrert både ved studiestart (2 år etter operasjon) og studieslutt (4 år 

etter operasjon). I tillegg ble kroppsmasseindeks (KMI) og tap av overvekt i prosent  

(% EWL) beregnet. 

Etter innhenting av data fra 2 og 4 år etter RYGB operasjon, ble deltakerne delt inn i to 

grupper etter prosenttap av overvekt (% EWL) 4 år etter RYGB operasjon. Den ene 

gruppen (n=100) besto av deltakere med vellykket vekttap (% EWL ≥ 50 %) og den 

andre gruppen (n=42) besto av deltakere med ikke vellykket vekttap (% EWL < 50 %). 

Deretter ble energiinntak, inntak av energigivende næringsstoffer og relevante matvarer 

kartlagt for begge gruppene. Videre ble det undersøkt om det var en signifikant forskjell 
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mellom gruppene 2 og 4 år postoperativt, og om det var signifikante endringer innad i 

hver gruppe fra 2 til 4 år etter operasjon. 

Resultater: Mer enn halvparten av deltakerne (70 %) oppnådde vellykket vekttap 4 år 

postoperativt. Preoperativ KMI var 42,6 kg/m
2
 og 44,9 kg/m

2
 hos henholdsvis gruppen 

med vellykket vekttap og gruppen med ikke vellykket vekttap. To år etter operasjon var 

KMI redusert til 28,8 kg/m
2
 og 34,6 kg/m

2
, og etter 4 år var KMI signifikant økt til 

henholdsvis 29,5 kg/m
2
 og 37,3 kg/m

2
 i de to gruppene. Det var en brattere oppgang i 

KMI hos gruppen med ikke vellykket vekttap enn hos gruppen med vellykket vekttap. 

Gruppen med ikke vellykket vekttap hadde også et signifikant høyere inntak av energi- 

og energiprosent fra tilsatt sukker enn gruppen med vellykket vekttap, 4 år etter 

operasjon. Dette var reflektert i matvarevalget.  Gruppen med ikke vellykket vekttap 

hadde et signifikant høyere inntak av ”kornprodukter”, ”smør, margarin, olje” og 

”kaker”. 

Begge gruppene hadde økt konsumet av lett saft/brus signifikant fra 2 til 4 år etter RYGB 

operasjon, men gruppen med ikke vellykket vekttap hadde signifikant høyere konsum i 

forhold til gruppen med vellykket vekttap ved begge tidspunkt. 

Konklusjon: Nesten tre fjerdedeler av alle pasientene klarte å opprettholde et vellykket 

vekttap 4 år etter RYGB. Faktorer relatert til vellykket vekttap var lavere KMI 

preoperativt og 2 år etter operasjon, lavere kroppsfettprosent, lavere mageomkrets, lavere 

energiinntak, lavere inntak av kaker, ”smør margarin og oljer”, samt lavere konsum av 

lett saft/brus både 2 og 4 år etter RYGB operasjon. Videre var lavere inntak av fine 

kornprodukter to år etter operasjon, samt lavere energiprosent fra tilsatt sukker 4 år etter 

operasjon også relatert til vellykket vekttap. 
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1 Introduksjon 

1.1 Overvekt og fedme 

 

Fedme har blitt den største ernæringsrelaterte helseutfordringen i verden. Fedme kan 

defineres som overflødig akkumulering av fett på kroppen i den grad at det kan ha 

negative konsekvenser for helsen (1). Dette skjer særlig hvis fett akkumuleres i 

mageregionen (2).  

1.1.1 Klassifisering av fedme 

 

Fedme er vanligvis klassifisert ved bruk av kroppsmasseindeks (kg/m
2
) (KMI), et mål på 

relativ vekt i forhold til høyden. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler å 

klassifisere overvekt og fedme hos voksne som vist i Tabell 1 (1, 2). Overvekt er definert 

som KMI større eller lik 25 kg/m
2
, mens fedme er definert som KMI større eller lik 30 

kg/m
2
 (1). 

 
Tabell 1. WHO klassifisering av fedme hos voksne etter KMI (2) 

Kategori KMI, kg/m2 

Undervekt 

Normalvekt 

Overvekt 

Fedme grad I 

Fedme grad II 

Fedme grad III 

≤ 18,5 

18,5 - 24,9 

25 - 29,9 

30 - 34,9 

35 - 39,9 

> 40 

 

 

Ved bruk av KMI for vurdering av helserisiko til en person, må en være oppmerksom på 

at noen mennesker med stor muskelmasse kan ha høy KMI, men karakteriseres likevel 

ikke som overvektige da de har en lav fettprosent. På tilsvarende måte kan personer som 

har KMI mindre enn 30 kg/m
2
 likevel ha økt intraabdominalt fett (fett lagret inni 

bukhulen) som setter de i fare for helserisiko. Intraabdominalt fett er den farligste typen 
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kroppsfett og er relatert til en rekke kroniske sykdommer. Midjemål kan derfor være et 

godt supplement til KMI i vurdering av vektrelatert helserisiko siden økt midjemål kan 

indikere økt intraabdominalt fett (3). Økt midjemål (kvinner ≥ 88 cm og menn ≥ 102 cm) 

er et av kriteriene for metabolsk syndrom og dermed en risikofaktor for utvikling av flere 

kroniske sykdommer slik som hjerte- og karsykdommer (4, 5). 

 

Prosentandel kroppsfett kan også bli brukt til å definere fedme. Fettprosent er mengden 

av kroppsfettmasse uttrykt som prosent av total kroppsvekt. Studier 

har vist at fettprosent har fordeler fremfor KMI ved estimering av fettmasse (3, 6).  

 

Fettprosentgrenseverdier for fedme, foreslått av WHO, er 25 % for menn og 35 % for 

kvinner (5, 7). Disse verdiene er utledet fra KMI tilsvarende et nivå på 30 kg/m
2
 (som er 

brukt som et kriterium for å definere fedme hos hvite europeere). 

 

Det er godt kjent at kvinner generelt har en høyere prosentandel kroppsfett enn menn. 

Distribusjonen av fett på kroppen er også annerledes for menn enn kvinner. Kvinner 

tenderer til å akkumulere fett på hofter og lår, mens menn tenderer å akkumulere fett 

rundt abdomen. Postmenopausale kvinner har imidlertid også tendens til å utvikle 

abdominalfett (7).  

1.1.2 Prevalens av fedme 

 

Antall overvektige og svært overvektige (KMI ≥ 30 kg/m
2
) øker dramatisk over hele 

verden. Fedmeforekomsten har mer enn doblet seg i perioden mellom 1980 og 2008. I 

2008 estimerte WHO at 1 av 10 av verdens voksenpopulasjon hadde fedme. I følge 

estimater fra WHO, hadde cirka 23 % av kvinnene og 20 % av mennene i europeiske 

områder fedme i 2008. Økningen i forekomst av fedme opptrer ikke bare i industrialiserte 

land, men har i de siste årene også blitt et økende problem i utviklingsland (1, 8). 

 

I databasen til WHO foreligger også tall på KMI fra Norge. Siste tall (2008-2009) viser at 

10 % av Norges befolkning har fedme (av disse er 11 % menn og 8 % kvinner) (9). Disse 
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tallene er basert på selvrapporterte data fra spørreskjemaer sendt til personer over 16 år. 

Tall for Skandinavia og Norge ligger imidlertid fortsatt godt under nivået av fedme i 

Storbritannia og USA (10). 

 

 

 

  
 
 

Figur 1. Prevalens av fedme på verdensbasis, inkludert tall fra Norge (9) 

 

Norge har ikke landsomfattende helseundersøkelser som kan gi tall på utviklingen av 

overvekt og fedme hos voksne i ulike fylker og landsdeler, og en må bruke 

helseundersøkelser fra enkelt fylker for å kunne si noe om utviklingen av overvekt og 

fedme. Disse undersøkelsene viser at forekomsten av overvekt og fedme har økt jevnt i 

den norske befolkningen i løpet av de siste tiårene (11).  

 

I Norge har den mest omfattende helseundersøkelsen blitt gjennomført i Nord-Trøndelag 

(HUNT) i 3 perioder: 1984-86, 1995-97 og 2006-08. Dataene er basert på både objektive 

mål og spørreskjemaer (12). Tall fra disse undersøkelsene viser at andelen voksne med 

overvekt og fedme økte i perioden 1985-2008. Menn hadde en høyere økning i KMI enn 

kvinner, og mer enn hver femte person i aldersgruppa 30-70 år i Nord-Trøndelag hadde 

fedme i 2006-08 (11, 13). 

 

Tall fra helseundersøkelser som er gjennomført i forskjellige fylker i Norge (Finnmark, 

Troms, Oppland, Hedmark, Oslo) etter år 2000 viser at omkring 20 prosent av mennene 

og 17 prosent av kvinnene i alderen 40-45 år har fedme. Disse tallene bekrefter 

utviklingen som sees i Nord-Trøndelag. Tall fra Oslo fylke viser den laveste 

fedmeforekomsten blant fylkene som var med i helseundersøkelsen (11).  
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Statistisk sentralbyrå (SSB) utfører helse- og levekårsundersøkelser for å gi et bilde av 

folkehelsen i Norge på et gitt tidspunkt. Informasjonen som samles inn er selvrapportert, 

og kommer fra et utvalg på 6500 personer. Sist gang undersøkelsen ble utført var i 2008, 

og tallene viste at 1 av 10 nordmenn hadde fedme og at andel nordmenn som klassifiseres 

som fete med KMI over 30 har økt i de siste årene (14).  

Figur 2 viser utviklingen i fedmeforekomsten fra 1998 til 2008 i Norge basert på tall fra 

SSB. Det ser ut som at fedmeforekomsten hos kvinner ligger lavere enn hos menn i 2008. 

Andel med fedme har økt både blant menn og kvinner i alderen 25-44 år i perioden fra 

2005 til 2008. 

 

 

          

 

 

Figur 2. Andel kvinner (t.v.) og menn (t.h.) med alvorlig overvekt (fedme) etter aldersgrupper fra 1998 til 

2008. Figuren er hentet fra hjemmesiden til Statistisk sentralbyrå (14). 

 

 

Selv om dataene fra helseundersøkelsene viser en større andel av fedme enn 

levekårsundersøkelsene fra SSB, bekrefter begge undersøkelsene en trend av økende 

fedme og overvekt blant den voksne befolkningen i Norge. En må imidlertid ta i 

betraktning at dataene fra SSB er samlet inn fra et mer begrenset antall mennesker og at 

dataene er selvrapportert. Ved selvrapportert vekt har det vist seg at deltakerne ofte 

underestimerer sin egen vekt (15). 
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1.1.3 Etiologi 

 

I følge termodynamikkens lover, er en positiv energibalanse den eneste måten å 

akkumulere kroppsfett på, det vil si at energiinntak overskrider energiforbruk. Det skjer 

for eksempel når en spiser mer enn det som er energibehovet og ikke kompenserer for det 

ved å bevege seg mer. Overflødig energi blir da lagret som fett på kroppen (16). Årsaken 

til positiv energibalanse kan være forskjellig fra person til person, og kan skyldes en 

kombinasjon av flere faktorer, både på individnivå og på befolkningsnivå. Eksempler på 

faktorer som kan påvirke energibalansen er individuell atferd, genetikk, metabolske 

faktorer, psykologiske faktorer, kulturelle faktorer og sosioøkonomiske faktorer (17). 

 

Fedme har en kompleks etiologi. Det er tre hovedfaktorer som antas å bidra til 

fedmeetiologien, nemlig metabolske faktorer, kosthold og fysisk aktivitet. Hver av disse 

faktorene kan påvirkes av genene til en person (18). Det er imidlertid sjelden at overvekt 

og fedme er forårsaket av en enkeltstående faktor (som for eksempel en mutasjon på et 

kromosom) (18). Det har blitt sagt at overvekt og fedme går igjen i familier, men denne 

arvelige komponenten kan sees mer på som en risikofaktor for å utvikle overvekt og 

fedme enn som en årsak i seg selv. Genprofilen til en person gir ulik risiko for 

fedmeutvikling (for eksempel dårlig appetittregulering eller smakspreferanser for søt og 

fet mat), men miljø og levevaner avgjør om en utvikler fedme. Med andre ord, en person 

som er genetisk predisponert til å bli overvektig, blir overvektig når visse miljøfaktorer er 

tilstede (18, 19). Det ser videre ut som at det er miljøet og ikke genene som har endret seg 

de siste tiårene og som dermed har skapt grunnlaget for fedmeepidemien (18, 20).  

Tvillingstudier har vist at genetiske faktorer bidrar med 60-80 % når det gjelder risiko for 

å utvikle fedme (21). Studier viser at både den metabolske raten, den termiske effekten av 

maten og spontane bevegelser (fidgeting) har en genetisk komponent. Det er imidlertid 

usannsynlig at dette alene kan forklare hvorfor fedme oppstår (18, 21, 22). 

Ifølge WHO er det de sosiale endringene og kostholdsendringene i verden som driver 

fedmeepidemien. Økonomisk vekst, modernisering, urbanisering og globalisering av 

matindustrien, er noen av kreftene som ligger til grunn for fedmeepidemien (1). 
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Dagens miljø kan på mange måter påvirke mennesker til å spise mer og bevege seg 

mindre. Mat er som oftest billig, lett tilgjengelig og fås i store porsjoner. Særlig energitett 

mat (godteri, snacks) er billig i forhold til fersk, sunn mat (grønnsaker, frukt og fisk). 

Dette kan være med på å forklare sosioøkonomiske klasseforskjeller når det gjelder 

overvekt og fedme (20). Matvareindustrien har dessuten en sterk påvirkning på 

forbrukernes matvarevalg gjennom reklamer og kampanjer som promoterer usunne 

produkter, og som frister forbrukerne til enhver tid (20).   

 

I de siste årene har det vært stort fokus i vestlige land på matvarer som er fettredusert. 

Denne trenden har ikke hemmet økningen i fedmeprevalensen. Det kan imidlertid tenkes 

at fedmeprevalensen ville økt enda mer hvis fettreduserte matvarer ikke hadde blitt 

introdusert (18).  

 

I dagens samfunn har det nærmest blitt unødvendig å være fysisk aktiv i hverdagen på 

grunn av teknologiske hjelpemidler slik som transportmidler, rulletrapper og rengjørings-

hjelpemidler. Samfunnet har blitt mer og mer industrialisert, og menneskene har gått fra å 

dyrke jorda selv til stillesittende kontorarbeid (21, 23). Dette har ført til en kraftig 

reduksjon i hverdagsaktiviteten hos de fleste nordmenn i forhold til tidligere (23). 

Redusert fysisk aktivitet fører som regel til mindre muskelmasse, og siden redusert 

muskelmasse fører til redusert energiforbruk, er både muskelmasse og fysisk aktivitet 

noen av faktorene som forklarer forskjellen i energiforbruk mellom individer (24, 25). 

Data fra longitudinelle studier peker videre på at redusert fysisk aktivitet i samfunnet kan 

være et viktigere bidrag til fedmeepidemien enn kostholdsfaktorer (18). 

 

Selv om fedme oppstår på grunn av langvarig ubalanse mellom energiinntak og 

energiforbruk (fysiologiske mekanismer), er det en rekke komplekse psykososiale 

faktorer som ofte er bakgrunnen til denne ubalansen. Stress er blant disse faktorene, siden 

det kan føre til stressindusert spising hos utsatte personer (26). Flere studier har sett at 

lavere sosial status er assosiert med stress og dermed med overvekt og fedme, mens andre 

studier har sett at det å ha en stressende jobb er assosiert med overvekt (26). 
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Mange personer med fedme sliter med ulike former for spiseforstyrrelser (det mest 

vanlige er overspisingslidelse (BED) karakterisert av episoder av overspising) og 

depresjon (27, 28). Disse tilstandene gjør det vanskelig å ha et normalt forhold til mat, og 

til å klare å opprettholde livsstilsendringer og dermed stabil vekt over tid (27). Depresjon 

kan føre til fedme, siden en som har utviklet depresjon ofte har vansker med å være sosial 

og fysisk aktiv. Dette kan også gjelde den omvendte situasjonen, der fedme kan føre til 

depresjon (28).  

1.1.4 Utfordringer relatert til fedme 

 

Fedme er en multifaktoriell kronisk sykdom, og som illustrert i Figur 3, øker fedme 

risikoen for andre kroniske sykdommer og tilstander som hjerte- og karsykdommer 

(hjerteinfarkt, hjerneslag), flere kreftformer, diabetes type 2 (DT2), muskel- og 

skjelettlidelser, søvnapné og lever steatose (fettlever) (6, 29-31). Risikoen øker med 

stigende grad av fedme, spesielt intraabdominal fedme (6).  

 

Figur 3. Årsaker og helsemessige konsekvenser ved fedme (31) 
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Det er økt risiko for komorbiditeter ved KMI mellom 25 og 29,9 kg/m
2
, og moderat til 

høy risiko for komorbiditeter ved KMI > 30 kg/m
2
 (2). Fedme er også en uavhengig 

risikofaktor for total dødelighet. Ved KMI > 25 kg/m
2
 er en økning med 5 kg/m

2
 assosiert 

med cirka 30 % høyere total dødelighet og 40 % høyere dødelighet av hjerte- og 

karsykdommer (32). I følge en systematisk analyse av risikofaktorer for sykdom i 2010, 

er høy KMI den tredje viktigste risikofaktoren for total dødelighet i Vest Europa (33).  

I tillegg til å ramme individer, rammer helseproblemer relatert til fedme hele samfunnet 

ved å føre til store økonomiske kostnader. Kostnader i forbindelse med behandling av 

overvekt og fedme står i industrialiserte land for to til fire prosent av de totale 

helsekostnadene (2). 

Det som er positivt er at en moderat vektreduksjon i størrelsesorden 5 – 10 % gir 

betydelig gevinst i forhold til blodtrykk, insulinresistens og lipidverdier slik som 

triglyserider og HDL-kolesterol (34, 35).  

1.2 Behandling av fedme 

 

Fedme er en kronisk tilstand som er vanskelig å behandle. Den eneste måten å miste 

fettmasse på, bortsett fra kirurgisk fjerning av fett, er gjennom negativ energibalanse. I 

teorien vil redusert energiinntak, økt fysisk aktivitet, eller en kombinasjon av disse føre 

til vekttap som følge av negativ energibalanse (16, 31).  

 

Det finnes flere alternativer for behandling av overvekt og fedme. Blant disse kan 

energireduserte dietter slik som fettreduserte dietter, lavkarbohydrat dietter, 

atferdsendringsterapi, medikamentell behandling, endringer i fysisk aktivitet og kosthold, 

bariatrisk kirurgi eller en kombinasjon av disse nevnes (17). Se Tabell 2 for oversikt over 

anbefalte behandlingsmetoder som tar i betraktning KMI og komorbiditeter. 

For svært overvektige er det anbefalt en 10 % vektreduksjon ved hjelp av 

livsstilsendringer som innebærer kostholdsendring (energiredusert kosthold), økt fysisk 
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aktivitet og atferdsendring (36). Vektreduksjon på 5-10 % bør imidlertid betraktes som 

tilstrekkelig i forhold til ønsket helsegevinst (6). 

 

Tabell 2. Retningslinjer for valg av behandlingsmetode ut i fra KMI og komorbiditeter (36) 

Behandling                                  KMI kategori (kg/m
2
) 

 25–26.9 27–29.9 30–34.9 35–39.9 ≥40 

 

Livsstilsintervensjon: 

diett, fysisk aktivitet  

og atferdsendrings 

terapi 

 

 

 

Med 

komorbiditeter 

 

 

Med 

komorbiditeter 

 

 

+ ⃰ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Medikamentell 

behandling 

 Med  

komorbiditeter 

+ + + 

Bariatrisk kirurgi    Med  

komorbiditeter 

+ 

*  ”+” representerer bruk av behandlingen som er anbefalt uavhengig av tilstedeværelse av komorbiditeter  

 

 

1.2.1 Konvensjonell behandling 

 

Livsstilsendring for vektreduksjon 

 

Omfattende livsstilsendringsprogrammer slik som Diabetes Prevention Program (37) og 

Finnish study (38) (som består av en kombinasjon av kostholdsendringer, fysisk aktivitet 

og atferdsterapi) er effektive til å hjelpe pasienten med å gå ned i vekt og opprettholde et 

vekttap tilsvarende cirka 10 % av utgangsvekten. Et slikt vekttap er assosiert med 

forebygging og forbedring av fedmerelaterte komorbiditeter (36). Pasienter som går 

gjennom et slikt program er vanligvis oppmuntret til å følge en diett som er høy på 

karbohydrater og lav på fett, samt rik på frukt, grønnsaker og grove kornprodukter (36). 
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Dietter for vektreduksjon 

 

Dietter for vektreduksjon kan inndeles ut i fra sammensetningen av makronæringsstoffer 

(dietter med redusert mengde fett, dietter med redusert mengde karbohydrat eller en 

kombinasjon av disse). Det kan imidlertid være en utfordring å inndele kostholdet på 

denne måten på grunn av manglende standardisering i litteraturen med tanke på 

definisjonen av begreper slik som "lavfett (eller fettrik) diett", "lavkarbohydrat (eller 

høykarbohydrat) diett”, og "lav/høy glykemisk indeks diett".  Dette gjør det vanskelig å 

sammenligne resultater fra forskjellige studier som har sett på effekt av dietter med 

forskjellige makronæringsstoff-fordelinger på kroppsvekt (39). 

 

I litteraturen er det beskrevet mange typer lavkarbohydrat- og lavfett-dietter. 

Fettinnholdet i lavkarbohydrat-dietter er vanligvis mellom 45 % og 65 %, mens 

karbohydratinnholdet kan være < 30 % av det totale energiinntaket per dag (40).  

Det er mest vanlig å kategorisere en kost som har mindre enn 25 % av energiinntaket fra 

fett som lavfett-diett. For å få til en vektreduksjon, er det viktig at lavfett-dietten er basert 

på komplekse karbohydrater med høyt fiberinnhold (40). 

 

American Dietetic Association konkluderte i den nyeste rapporten fra 2009 (41), som 

handler om vektreduksjon, at det er overbevisende dokumentasjon for at både en 

lavkarbohydrat- og en lavfett-diett vil bidra til vektreduksjon dersom begge gir 

energiunderskudd.  

 

I norske nasjonale faglige retningslinjer for ”Forebygging, utredning og behandling av 

overvekt og fedme hos voksne” fra 2011 (6) anbefales, på bakgrunn av tilgjengelige 

studier, et vektreduserende kosthold som er individuelt tilpasset pasienten, og som har et 

energiinnhold som er 500 til 1000 kcal/døgn mindre enn energibehovet. Det er opp til 

pasienten hvilken kostsammensetning kostholdet skal ha, men for de fleste bør kostholdet 

være i tråd med de offisielle anbefalingene. 
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Et annet eksempel på en diett for vektnedgang, er veldig lav energi diett (VLCD). Den 

har et energiinnhold på mindre enn 800 kcal/dag, men inneholder likevel tilstrekkelig 

med protein, essensielle fettsyrer, karbohydrater og det daglige anbefalte inntaket av 

vitaminer og mineraler (42). Vanlig mat er erstattet av 3 - 5 VLCD måltider sammen med 

2 - 2,5 liter drikke pr dag som ikke gir energi. VLCD følges vanligvis i 12 - 16 uker, noe 

som resulterer i et gjennomsnittlig vekttap på 1,5 - 2,5 kg/uke (43, 44). Ulempen med 

drastiske dietter slik som VLCD, er at de fleste går opp i vekt igjen etter avsluttet diett 

(36). Slike ekstreme dietter anbefales derfor bare for en begrenset periode eller i 

innledningsfasen av et vektreduserende opplegg med tanke på å øke motivasjonen og for 

å komme i gang med vektnedgangen (6).  

 

Fysisk aktivitet 

 

Fysisk aktivitet alene har begrenset effekt med tanke på vektreduksjon. Grunnen til dette 

er at få har tid eller motivasjon til å drive med så mye fysisk aktivitet som behøves for å 

få til en betydelig vektreduksjon (36). Fysisk aktivitet har imidlertid gunstige effekter 

med tanke på blant annet kardiovaskulær helse. Alle bør derfor bli oppmuntret til å være 

fysisk aktive. I tillegg er fysisk aktivitet et viktig verktøy for å opprettholde et vekttap 

over tid (36).  

 

Medikamentell behandling 

 

I følge ”Nasjonale retningslinjene for forebygging, utredning og behandling av overvekt 

og fedme hos voksne” (6) kan medikamentell fedmebehandling være aktuelt for pasienter 

med KMI ≥ 30 kg/m
2
 og som ikke oppnår tilstrekkelig vektreduksjon etter å ha innført 

livsstilsendringer. Medikamenter kan da brukes både i innledningsfasen av et 

vektreduksjonsopplegg og i vedlikeholdsfasen av vekttapet (6). 

 

Bruk av medikamenter forventes ikke å kurere fedme, men er først og fremst sett på som 

et supplement til livsstilsendringer som kan bidra til å fremskynde vektreduksjonen (6, 

45). Figur 4 illustrerer mulige additive effekter av å kombinere livsstilsendringer med 
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medikamentell behandling for å få til en vektreduksjon. Livsstilsendringer innebærer økt 

fysisk aktivitet og at en endrer på kostholdet ved å begrense matinntaket, særlig inntaket 

av energitette matvarer. Livsstilsendringer innebærer også strategier for å unngå 

overspising ved for eksempel å unngå å ha fristende matvarer tilgjengelig, samt å kunne 

takle tanker som kan trigge overspising.  

 

Sibutramin er et eksempel på et medikament som kan ha effekt på sultfølelse og matlyst 

(Figur 4). Det ble imidlertid trukket fra det norske markedet i 2010 på grunn av fare for 

hjerte- og karhendelser (46). Per dags dato, er Orlistat det eneste registrerte medikamentet 

for vektreduksjon i Norge (47). Det virker ved å hemme opptaket av fett i tarmen med 30 

%. De mest vanlige bivirkningene assosiert ved bruk av Orlistat, og som er relatert til 

redusert absorbsjon av fett, er blant annet flatulens med utflod, oppblåst mage, fett i 

avføringen og økt avføringsfrekvens. Disse bivirkningene kan unngås til en viss grad hvis 

pasientene begrenser fettinntaket (48).  

 

 
 

Figur 4. Mulige additive effekter ved medikamentell behandling og livsstilsendringer med tanke på 

vektreduksjon (36) 
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1.2.2 Bariatrisk kirurgi  

 

Kirurgisk behandling av sykelig fedme (bariatrisk kirurgi) er en del av et 

behandlingsforløp som har til formål å redusere forekomsten av overvektsrelaterte 

komorbiditeter, samt gi pasientene bedre livskvalitet (22, 49). Bariatrisk kirurgi tilbys 

fedmepasienter som har prøvd konvensjonell behandling uten å lykkes (50). Mange av 

fedmepasientene har komorbiditeter relatert til fedme og bariatrisk kirurgi kan være en 

livreddende behandling for disse. 

 

Samtidig med økningen i fedmeprevalensen har også antall bariatriske operasjoner økt 

betraktelig i de siste 20 årene. Grunnen til dette er at denne behandlingsformen ser ut til å 

gi større og mer varig vektnedgang enn konvensjonell behandling som tilbys til sykelige 

overvektige (51). Gastric bypass utgjør nå omtrent 90 % av alle bariatrisk operasjonene 

som utføres i Norge. I tillegg utføres gastric sleeve og duodenal omkobling (52). 

 

Hovedkriteriene for å få bariatrisk kirurgi er at en må være sykelig overvektig (definert 

som KMI ≥ 40 kg/m
2
) eller ha en KMI ≥ 35 kg/m

2
 sammen med fedmerelatert 

komorbiditet som kardiopulmonal tilstand, insulin krevende DT2, vanskelig regulerbar 

hypertensjon, artrose eller søvnapné (22, 49). 

 

Ved gastric bypass operasjon (Figur 5), og mer presist Roux-en-Y gastric bypass 

(RYGB) operasjonsmetoden, lages det først en magesekklomme på ca. 25-30 ml. Deretter 

omorganiseres tynntarmen som deles cirka 50 cm distalt for Treitz’ ligament og det 

anlegges en gastrojejunalanastomose. Tarmkontinuiteten opprettholdes gjennom en 

tynntarmsanastomose. Dermed ledes føden forbi magesekkens fundus, corpus og antrum 

og duodenum i et alimentært løp på ca. 150 cm, mens galle- og pankreassekret passerer i 

et biliopankreatisk løp før de møtes i et felles løp. Kapasiteten til magesekken blir etter 

RYGB redusert med 90 - 95 % og absorbsjonslengden blir på ca. 3,0 - 3,5 m (felles løp 

for galle, bukspytt og mat) (52, 53).  
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Figur 5. Roux En-Y Gastrisk bypass (RYGB) (52). Figuren er hentet fra Tidsskr Nor Legeforen 2011 og er 

gjengitt med tillatelse fra Kari C. Toverud MS CMI sertifisert medisinsk illustratør, www.karitoverud.com, 

kontaktforfatter Dag Hofsø og Tidskriftet. 

 

 

RYGB operasjon kombinerer dermed restriktive og malabsorptive metoder (52, 54). 

Pasientene som får denne operasjonen er nødt til å begrense matinntaket på grunn av 

mindre magesekk. Malabsorpsjonen skyldes kortere tarmlengde, noe som vil redusere 

både blandingen av mat med galle og bukspytt, samt gi en kortere flate for absorpsjon av 

næringsstoffer. Etter RYGB operasjon er det liten eller ingen produksjon av saltsyre 

(HCl) og intrinsic faktor, redusert produksjon av laktase, samt ingen kontroll fra pylorus 

(dette kan føre til dumpingsyndrom). I starten er det på grunn av malabsorbsjon fare for 

vitamin- og mineralmangel, men resten av tarmen tar etterhvert over funksjonene. Fare 

for vitamin B12 mangel vil vedvare for resten av livet på grunn av liten eller ingen 

produksjon av HCl og intrinsic faktor (55).  

 

Gastric bypass har vist seg å føre til rask, betydelig og varig vektnedgang, samt 

forbedring av de fleste komorbiditetene relatert til fedme slik som DT2, hypertensjon, 

hyperlipidemi og søvnapné (54, 56). Varigheten av en slik effekt kan være avhengig av 

hvor mye av vekttapet pasienten klarer å opprettholde over tid (51, 57). 

http://www.karitoverud.com/
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Dagens praksis på OUS Aker 

 

Oslo universitetssykehus Aker (OUS Aker) startet med å utføre bariatrisk kirurgi i 2004.  

På OUS Aker benyttes både restriktiv metode (gastric sleeve), og en kombinasjon av 

restriktiv og malabsorptiv metode (enten gastric bypass eller duodenal switch). RYGB er 

den metoden som utføres oftest.  

 

På OUS Aker er det satt opp obligatoriske informasjonsmøter og kurs før inngrepet. 

Pasienten vil da møte blant annet kirurg, klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier og andre 

pasienter i samme situasjon. Denne kunnskapen kan hjelpe pasientene å håndtere lettere 

den nye livssituasjonen. Pasientene vil få informasjon om hva de kan forvente etter 

bariatrisk kirurgi med tanke på blant annet mangel på vitaminer og mineraler, samt 

vektnedgang. Det gis også anbefalinger for de første månedene etter operasjonen med 

tanke på porsjonsstørrelser, matvarevalg og viktigheten av å innta proteinrike matvarer. 

 

For å forebygge og kartlegge vektendringer, komplikasjoner slik som dumpingsyndrom 

og vitamin- og mineralmangler, tilbyr OUS Aker fedmeopererte pasienter konsultasjoner 

både med klinisk ernæringsfysiolog individuelt og i gruppe. Praksisen på OUS Aker frem 

til 1. januar 2012 var individuelle konsultasjoner 2 dager, 2 måneder, 6 måneder, 1 år, 2 

år og 5 år etter operasjonen. Tre år etter operasjon var det en gruppekonsultasjon. Det har 

imidlertid blitt gjort endringer på kontroll-rutinene, og dagens praksis består nå av 

individuelle konsultasjoner 2 dager, 2 måneder, 1 år og 5 år, samt en gruppekontroll 2 år 

etter operasjon. Konsultasjonene består av kostråd og antropometriske målinger. 

 

Hva kan pasienten forvente etter gastric bypass operasjon? 

 

En mindre magesekk vil hjelpe pasienten til å føle seg fortere mett, og av den grunn 

begrense porsjonsstørrelsene. Det blir også en del malabsorpsjon, noe som medfører at 

energi- og næringsstoffer ikke absorberes som før operasjonen. Mindre matinntak og 

malabsorbsjon er dermed hovedgrunnene til at RYGB pasienter går ned i vekt (54). 

Mindre utskillelse av hormonet ghrelin har også vært foreslått som et av bidragene til 

vekttapet. Grunnen til dette er at ghrelin stimulerer sult, og dermed kan mindre utskillelse 
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av ghrelin føre til mindre sultfølelse (58). Det har også blitt observert en økning i 

hvilemetabolismen (RMR) hos pasienter som har lav hvilemetabolisme før RYGB 

operasjon (59). 

 

Vekttapet skjer først og fremst det første året, særlig de første 6 månedene (51). På sikt 

vil ikke kirurgi alene gi et varig vekttap, og det er påkrevet at man også endrer matvaner 

og livsstil (51). 

 

Suksessfullt utfall etter gastric bypass operasjon er definert i litteraturen som større eller 

lik 50 % tap av overvekten (% EWL) (60-62). Det har blitt observert at cirka 85 % av 

RYGB opererte pasienter klarer å oppnå dette (60, 63). Etter gastric bypass forventes et 

tap på 65-75 % av overvekten (64, 65). Det viser seg imidlertid at så mye som 80 % av 

bariatrisk opererte pasienter går opp i vekt etter de har nådd maksimalt vekttap (66). 

Sannsynligheten for å gå opp i vekt etter operasjon øker med tiden som har gått fra 

operasjonstidspunktet (67). 

 

Hvor stor vektoppgang pasientene har er svært individuell, men en studie har rapportert at 

pasientene går i gjennomsnitt opp cirka 8 % fra laveste registrert vekt i løpet av 5 år etter 

operasjon (68). Det som er positivt er at 8-10 år etter operasjon, så klarer over halvparten 

av pasientene å opprettholde et tap på minst 50 % av overvekten (61, 67). 

 

Som tidligere nevnt, kan flere av de fedmerelaterte komorbiditetene slik som DT2 og 

høyt blodtrykk forsvinne eller forbedres etter fedmekirurgien. Det er imidlertid fortsatt 

ukjent om det er vektnedgangen i seg selv, lavere energiinntak, en endring i 

kostsammensetning eller endret hormonbalanse som er årsaken til reversering av DT2 og 

forbedring i de andre komorbiditetene (69). Det er også ukjent om forbedring i de nevnte 

komorbiditetene er korrelert med mengden vekttap (27). 

En studie fra 2004 rapporterer data fra SOS studien (prospektiv kontrollert 

intervensjonsstudie som ser på helseeffekter ved vektnedgang med hjelp av forskjellige 

kirurgiske metoder i forhold til konvensjonell behandling av fedme) (51). I denne studien 
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var dataene som ble analysert tatt 2 og 10 år etter bariatrisk operasjon. Studienes funn var 

en forbedring i risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer (triglycerider, HDL-

kolesterol, hypertensjon), samt en nedgang i insulinnivået i forhold til kontrollgruppen 

(som hadde fått konvensjonell behandling). Blant alle fedmeopererte var det pasientene 

som hadde fått gastrisk bypass operasjon som hadde best forbedring i risikofaktorene.  

Studien fant også en lavere dødelighetsrate, større vektnedgang, mer fysisk aktivitet og 

lavere energiinntak hos de som hadde utført bariatrisk kirurgi sammenlignet med 

kontrollgruppen over en 10 årsperiode (51). 

 

Etter operasjon skal pasientene få profylaktisk tilskudd av jern, vitamin D, kalsium, 

vitamin B12 og multivitaminer for å forebygge mangler på vitaminer og mineraler, siden 

det har vist seg å forekomme hos disse pasientene på grunn av mindre magesekk og 

malabsorpsjon (52, 70). 

 

Gastrointestinale plager slik som kvalme, oppkast, diare og postprandial hypoglykemi 

(sendumpingsyndrom) forekommer, men symptomene kan bedres ved endringer i kosten 

og med tid (52). Etterhvert som disse plagene forsvinner begynner noen av pasientene å 

innta større måltider og matvarer som har tidligere blitt unngått slik som sukker- og 

fettrike matvarer og gjærbakst. De risikerer dermed vektøkning og tilbakekomst av 

komorbiditeter relatert til fedme (27, 51, 71-73). 

Dumpingsyndrom forekommer hos cirka halvparten av gastric bypass opererte pasientene 

(27, 74), og som oftest skyldes det at magesekkensinnhold tømmes for raskt over i 

jejunum på grunn av fjerning av pylorus. Pasientene kan oppleve både sen og tidlig 

dumping, men de fleste har tidlig dumping (75). Sen dumping og tidlig dumping gir 

nesten de samme symptomene (hjertebank, kvalme, magesmerter, slapphet, kaldsvette, 

svimmelhet, oppkast og diaré). Forskjellen er at ved tidlig dumping oppstår symptomene 

10-30 minutter etter matinntak, mens ved sen dumping (postprandial hypoglykemi) 

oppstår symptomene 1 til 3 timer etter matinntak, samt at symptomene ved sen dumping 

hovedsakelig manifesterer seg i vasomotoriske symptomer (75). 
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Kostanbefalinger består i hovedsak av å unngå matvarer som trigger dumping, slik som 

raske hyperosmolare karbohydrater, samt råd om å spise mer fiber, spise saktere, unngå å 

drikke til måltidene og å innta små, hyppige måltider. 

 

Faktorer som kan bidra til vektoppgang etter gastric bypass operasjon 

 

Mekanismene og faktorene som fører til vektoppgang etter gastric bypass operasjon er 

komplekse og bør undersøkes ytterligere. De kan tenkes å være påvirket av mindre 

dumpingssymptomer, mindre matintoleranser, samt tilbakefall med tanke på ugunstige 

spisevaner (76). Mekanismene som har blitt foreslått til å bidra til vektoppgang er 

utvidelse av magesekken (dette kan føre til økt energiinntak), mindre malabsorpsjon i 

tarmen, adaptive forandringer når det gjelder ghrelin nivåene, mindre fysisk aktivitet, 

samt endringer i energiforbruket (72). Andre faktorer som kan påvirke vekten etter 

bariatrisk kirurgi er operasjonstype, patologisk overspising, dårlig oppmøte på 

oppfølgingskontroller (62), KMI før operasjonen (68) eller lavere hvilemetabolisme (77).  

 

Viktige kostholdsfaktorer som ser ut til å være relatert til vektoppgang etter bariatrisk 

kirurgi er dårlig kvalitet på kostholdet og økt totalt energiinntak (62, 72). Det har blitt 

påvist høyere inntak av energi, snacks, søtsaker og fet mat blant pasienter som hadde gått 

opp i vekt etter RYGB operasjon (62). 

 

Kostholdsfaktorer som generelt sett kan bidra til økt energiinntak og dermed 

vektoppgang, er økt inntak av matvarer som er energitette (rike på fett, tilsatt sukker og 

med lavt innhold av kostfiber) (5, 41, 78). Sukkerrike matvarer og drikker har vanligvis 

lavt innhold av kostfiber og mikronæringsstoffer. De er i tillegg energitette, gode på smak 

og gir vanligvis lite metthetsfølelse. Dette er faktorer som lett kan føre til et for stort 

inntak av slike matvarer/drikker, og som følge av dette kan føre til vektoppgang (79). 

Systematiske kunnskapsoppsummeringer fra World Cancer Research Fund (78) og WHO 

(5) konkluderer med at det er sannsynlig at sukkerholdige drikker øker risiko for overvekt 

og fedme.  

 



19 

Spesifikke kostholds- og livsstilsfaktorer har vist seg å være assosiert med vektoppgang 

på lang sikt hos personer som ikke hadde fedme i utgangspunktet. En metaanalyse fra 

2011 (80) som undersøkte forholdet mellom endringer i livsstilsfaktorer og 

vektendringer, fant at vektoppgang i løpet av en 4 års periode var sterkt assosiert med 

blant annet inntak av potetgull, energirike drikker og rødt kjøtt, men inverst assosiert med 

inntak av grønnsaker, fullkornsprodukter, frukt, nøtter og yoghurt. Studien fant også at så 

lite som et ekstra energiinntak på 50-100 kcal per dag er nok til å føre til vektoppgang 

over tid. Dette kan bety at uønsket vektoppgang lett kan forekomme, og at små varige 

endringer i matvarevalget kan føre til betydelige forskjeller med tanke på energibalansen 

og videre på kroppsvekten (80). 

1.2.3 Utfordringer relatert til behandling av fedme 

 

Uansett behandlingsform, så kan det være urealistisk å forvente en vektreduksjon til KMI 

< 25 kg/m
2
 (6). Grunnen til dette forklares blant annet ved at forandringer i en av 

komponentene til energibalansen fører til kompensatoriske mekanismer på de andre 

komponentene. Dette er fordi kroppen ser ut til å regulere kroppsvekten innenfor visse 

grenser (kroppens ”set-point”) (19). Ved et vekttap ser det ikke ut til at kroppens ”set- 

point” tilbakestilles til en lavere vekt (81). For eksempel vil en person med fedme som 

går fra å veie 120 kg til å veie 80 kg være nødt til å innta betydelig mindre energi for å 

opprettholde vekttapet enn en person som startet ved 80 kg (82). Dette fenomenet kalles 

for “energy gap” (19, 81). For å opprettholde et vekttap, anbefales det derfor å 

vedlikeholde strategiene som har ført til vekttap (livslange livsstilsendringer) (81). 

 

En respons på kalorirestriksjon er adaptasjonsmekanismer for konservering av energi som 

fører til reduksjon i hvilemetabolismen. Hvor stor denne effekten er på energiforbrenning 

og dermed på kroppsvekt ser ut til å variere fra person til person (19, 81, 83, 84). En 

indirekte respons på energirestriksjon er vekttap og muskeltap, og dermed nedgang i 

energiforbruket (81). Det blir også sendt signaler fra kroppens fettlagre, samt 

fordøyelsessystemet som styrer appetitten og dermed matinntaket både på lang og på kort 

sikt. Ved vektreduksjon faller leptinnivåene og ghrelinnivåene øker, slik at sultfølelsen 
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øker. Personer med fedme har høye nivåer av leptin, men de har utviklet en resistens mot 

leptin på hypotalamisk nivå (85). I tillegg til sult og metthetssignaler finnes det også 

andre viktige faktorer som gjør det vanskelig å få til en varig vektreduksjon. Eksempler 

på slike faktorer er den emosjonelle assosiasjonen mellom mat og følelser, samt 

miljøfaktorer slik som tilgjengeligheten av mat (21).  

Overspising resulterer på den andre siden i færre kompensatoriske endringer i 

energiforbruket enn energirestriksjon. Kroppen har bedre adaptasjonsmekanismer som 

beskytter mot vektnedgang enn mekanismer som beskytter mot vektoppgang (19). 

 

Konvensjonell behandling av fedme har vist seg å være relativ ineffektiv på lang sikt 

(86). Vekttapet opprettholdes vanligvis bare 1 til 5 år, og tilbakefall er vanlig (87).  

Konvensjonell behandling er ofte effektiv for mild til moderat overvekt, men er vanligvis 

ineffektiv for behandling av sykelig overvekt (27, 88).  

 

Bariatrisk kirurgi har imidlertid vist seg å være den mest effektive formen for behandling 

av sykelig overvekt, og er den formen for behandling som gir mest vektreduksjon både på 

kort og lang sikt (51, 89). Det ser ut som at vekttap etter RYGB ikke er assosiert med den 

kompensatoriske effekten (redusert hvilemetabolisme og økt sultfølelse) som sees ved 

konvensjonell vektnedgang (19, 59, 90). Noen studier har imidlertid vist en nedgang i 

hvilemetabolismen hos noen av pasientene som opplevde vektoppgang etter RYGB 

operasjon (77). Denne nedgangen i hvilemetabolismen kan være relatert til tap av 

fettfrimasse (FFM).  

1.2.4 Forebygging av vektoppgang etter bariatrisk kirurgi 

 

Det har blitt publisert ernæringsmessige retningslinjer for bariatrisk opererte pasienter 

(55), men disse gjelder kun perioden rett etter operasjon som er kritisk med tanke på 

næringsstoffmangler. Det finnes imidlertid ikke publiserte kostholdsanbefalinger for 

forebygging av vektoppgang som gjelder perioden etter bariatrisk operasjon når de fleste 

starter å gå igjen opp i vekt (91). 
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I Norge finnes det matvarebaserte kostråd for forebygging av kroniske sykdommer som 

også inkluderer råd om forebygging av overvekt og fedme generelt (4). 

Kostholdsanbefalingene (4) legger hovedvekt på helhet og balanse mellom energiinntak 

og energiforbruk. Det anbefales et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt, bær 

(minst 500 g/dag), grove kornprodukter (minst 75 gram fullkorn per 10 MJ/dag) og fisk, 

samt begrensede mengder av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. Videre anbefales 

valg av magre meieri- og kjøttprodukter fremfor fete alternativer (4). 

 

For bariatrisk opererte er det enighet om at det er essensielt med varige livsstilsendringer 

for å oppnå og opprettholde suksessfull vektnedgang over tid (92). Livsstilsendringer bør 

inkludere optimalisering av kostholdet (91). Et optimalt kosthold er et kosthold som er 

variert, og som inneholder rikelig med grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og 

fisk, samt begrensede mengder fett og sukker i henhold til de norske 

kostholdsanbefalingene (4). I et optimalisert kosthold er det lite plass til fettrike snacks, 

godteri, fettrike matvarer og energiinnholdige drikker (93).  

 

Andre viktige strategier for å forebygge vektoppgang etter bariatrisk kirurgi er 

regelmessig fysisk aktivitet, realistiske målsettinger, strategier for å kontrollere 

miljøfaktorer (fristelser), strategier for å unngå trøstespising, støttesystemer (deltakelse 

på kontroll og gruppemøter) og stresskontroll (62, 66, 91, 93). Noen av de største 

utfordringene kan være relatert til at disse pasientene ikke klarer å tilpasse seg de 

anbefalte livsstilsendringene.  

 

I noen studier (71, 91) har det blitt foreslått matvarebaserte kostråd til gastric bypass 

opererte pasienter bestående av matvarer med lavt energiinnhold og høyt fiberinnhold. 

Eksempler på slike matvarer er frukt, bær og grønnsaker og fullkornsprodukter (71).  

Et fiberrikt kosthold (20-27 g fiber/dag) er mer mettende enn et fiberfattig kosthold, og 

har blitt relatert til lavere kroppsvekt (4, 94). World Cancer Research Fund konkluderer 

med at det er sannsynlig at matvarer med lav energitetthet (525 kJ/100 g matvare) 

reduserer risiko for vektøkning, overvekt og fedme generelt (78). 
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Inntak av proteinrike matvarer slik som kjøtt, fisk, kylling og egg er også foreslått for 

gastric bypass pasienter siden de har vist seg å kunne øke metthetsfølelsen (95, 96). Det 

har vist seg at en økning i proteininntaket hos personer med KMI < 30 kg/m
2
 fra 15 % til 

30 % av totalt energiinntak fører til lavere energiinntak (ad libidum og samme 

karbohydrat innhold) (97). Tilstrekkelig proteininntak er i tillegg blitt foreslått som en 

strategi for å forebygge tap av FFM, siden redusert muskelmasse fører til lavere hvile-

metabolisme, som igjen kan forklare vektoppgang etter gastric bypass operasjon (77, 91). 

 

Basert på gjeldende kunnskap har Moize et al. forsøkt å oppsummere kvalitative og 

kvantitative kostholdsanbefalinger for langsiktig suksess hos gastric bypass opererte, og 

presentert dette i form av en kostholdspyramide (Figur 6) (91). Matvarene man bør spise 

mest av utgjør basisen i pyramiden. Anbefalingene fokuserer hovedsakelig på 

energirestriksjon, inntak av matvarer med høyt proteininnhold og lavt fettinnhold, samt 

unngåelse av sukkerrike matvarer (91). 

 

 

Figur 6. Kostholdspyramide for gastric bypass opererte (91). Gjengitt med tillatelse fra forfatter 
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1.3 Anbefalinger for fordeling av energigivende næringsstoffer 

 

Når det gjelder kostsammensetningen (Tabell 3), anbefales det i Norge for normalvektige 

voksne et fettinntak som bidrar med 25 - 35 %, et karbohydratinntak (eksklusiv kostfiber) 

som bidrar med 50 - 60 % og et proteininntak som bidrar med 10-20 % av totalt 

energiinntak. Kostfiberinntak for voksne skal være minst 25-35 g/dag (98, 99). En slik 

kostsammensetning er anbefalt fordi det, ut i fra dagens kunnskap, er sett på som å danne 

grunnlaget for en generelt god helse. 

 

Tabell 3. Anbefaling for fordeling av energigivende næringsstoffer (fett, karbohydrat, protein) som andel 

av totalt energiinntak (E %), samt anbefalinger for maksimalt inntak av alkohol og tilsatt sukker  (98) 

 
 Anbefalt inntak 

a 

Protein (E %) 10-20 

Fett (E %) 25-35 

Karbohydrater (E %) 50-60 

Tilsatt sukker (E %) < 10 

Alkohol (E %) < 5 

 

a
 Anbefalt inntak i følge NNR 2004 
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1.4 Bakgrunn for masteroppgaven 

 

Bariatrisk kirurgi er sett på som den mest effektive behandlingen av fedme, og er som 

tidligere nevnt assosiert med økt livskvalitet, forbedring av komorbiditeter relatert til 

fedme og nedgang i total dødelighet (54). Effekten av bariatrisk kirurgi blir imidlertid 

ikke alltid opprettholdt på lang sikt. Mange av de fedmeopererte pasientene starter å gå 

opp i vekt igjen cirka 2 år etter operasjon (62, 68). Vektoppgangen kan medføre 

tilbakekomst av komorbiditeter og redusert livskvalitet (51, 72, 73). Det har derfor blitt 

startet en livsstilsintervensjonsstudie ”Guidance in diet and physical activity for 

prevention of weight gain after gastric bypass surgery”, som denne masteroppgaven er en 

del av. Hovedstudien har til hensikt å undersøke om ekstra oppfølging (i form av 

kosthold og fysisk aktivitet) av RYGB opererte kan motvirke vektøkning i perioden fra 2 

til 4 år etter operasjon. 

Foreløpige resultater fra andre studenter sine masteroppgaver knyttet til hovedstudien 

(100, 101) har imidlertid ikke funnet statistisk signifikant forskjell mellom kontroll- og 

intervensjonsgruppen vedrørende endring i variabler knyttet til vekt, energiinntak og 

kostsammensetning (energiprosent fra fett og tilsatt sukker) i løpet av studieperioden. Det 

har derimot blitt funnet en signifikant økning i kroppsvekt, KMI, fettprosent og liv/hofte-

ratio hos begge grupper fra 2 til 4 år etter operasjon. 

Det er videre lite kjent hvilke kostholdsfaktorer (makronæringsstoffer, energiinntak eller 

matvarer) som er med på å forklare hvorfor noen klarer å opprettholde et vellykket 

vekttap på lang sikt mens andre ikke klarer det. Slik informasjon er viktig for å kunne gi 

tilpasset kostråd til RYGB opererte, slik at de får bedre forutsetninger til å kunne 

opprettholde det meste av vekttapet som er oppnådd etter operasjon. 

Denne masteroppgaven tar derfor sikte på å undersøke kostholdsfaktorer relatert til 

vellykket vekttap etter RYGB operasjon uavhengig av ekstra oppfølging.  
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2 Formål og hypoteser 

2.1 Hensikt med masteroppgaven 

 

Hovedhensikten med masteroppgaven var å undersøke kostholdsfaktorer som kan være 

relatert til vellykket vekttap (% EWL ≥ 50 %) eller ikke vellykket vekttap (% EWL < 50 

%) hos RYGB opererte, samt undersøke kostholdsendringer innad i disse to gruppene fra 

2 til 4 år etter operasjon (Figur 7).  

 

Kostholdsfaktorer som ble kartlagt 2 og 4 år etter RYGB operasjon var energiinntak, 

inntak av energigivende næringsstoffer (inntak av fett, protein, karbohydrater, kostfiber, 

tilsatt sukker og alkohol som andel av totalt energiinntak), samt inntak av utvalgte 

matvarer og drikker slik som frukt, bær og grønnsaker, kornprodukter, kaker, meieri-

produkter, snacks, kjøttprodukter, søtsaker, saft/brus. 

 

 

Figur 7. Oversikt over design for masteroppgaven, samt problemstillinger  
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2.2 Problemstillinger 

 

Problemstilling 1 

 Hva karakteriserer deltakerne med vellykket vekttap og deltakerne med ikke 

vellykket vekttap?  

 Er det forskjell mellom gruppene i perioden 2 til 4 år etter operasjon med tanke på 

antropometriske mål (vekt, høyde, mageomkrets) og kroppssammensetning 

(kroppsfett, FFM), energiinntak, inntak av energigivende næringsstoffer (protein, 

fett, karbohydrater, kostfiber og alkohol) og inntak av utvalgte matvarer og 

drikker? 

 

Problemstilling 2 

 Har det skjedd endringer innad i gruppen med vellykket vekttap og innad i 

gruppen med ikke vellykket vekttap i perioden fra 2 til 4 år etter operasjon med 

tanke på antropometriske mål (vekt, høyde, mageomkrets) og 

kroppssammensetning (kroppsfett, FFM), energiinntak, inntak av energigivende 

næringsstoffer (protein, fett, karbohydrater, kostfiber og alkohol) og inntak av 

utvalgte matvarer og drikker? 

2.3 Hypoteser 

2.3.1 Hypotese 1: Antropometri og kroppssammensetning  

 

Forskjeller mellom gruppene 

• Null hypotese 1a: Det er ingen signifikant forskjell i antropometriske mål og 

kroppssammensetning mellom deltakerne med vellykket vekttap og deltakerne 

med ikke vellykket vekttap. 

• Alternativ hypotese 1a: Det er signifikant forskjell i antropometriske mål og 

kroppssammensetning mellom deltakerne med vellykket vekttap og deltakerne 

med ikke vellykket vekttap. 
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Endringer innad i gruppene i perioden fra 2 til 4 år etter RYGB operasjon 

• Null hypotese 1b: Det er ingen signifikant endring  i antropometriske mål og 

kroppssammensetning  innad i gruppen med vellykket vekttap og innad i gruppen 

med ikke vellykket vekttap. 

• Alternativ hypotese 1b: Det er signifikant endring i antropometriske mål og 

kroppssammensetning innad i gruppen med vellykket vekttap og innad i gruppen 

med ikke vellykket vekttap. 

 

2.3.2 Hypotese 2: Energiinntak og inntak av energigivende næringsstoffer 

 

Forskjeller mellom gruppene 

• Null hypotese 2a: Det er ingen signifikant forskjell i energiinntak og inntak av 

energigivende næringsstoffer mellom deltakerne med vellykket vekttap og 

deltakerne med ikke vellykket vekttap. 

• Alternativ hypotese 2a: Det er signifikant forskjell i energiinntak og inntak av 

energigivende næringsstoffer mellom deltakerne med vellykket vekttap og 

deltakerne med ikke vellykket vekttap. 

Endringer innad i gruppene i perioden fra 2 til 4 år etter RYGB operasjon 

• Null hypotese 2b: Det er ingen signifikant endring i energiinntak og inntak av 

energigivende næringsstoffer innad i gruppen med vellykket vekttap og innad i 

gruppen med ikke vellykket vekttap. 

• Alternativ hypotese 2b: Det er signifikant endring i energiinntak og inntak av 

energigivende næringsstoffer innad i gruppen med vellykket vekttap og innad i 

gruppen med ikke vellykket vekttap. 
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2.3.3 Hypotese 3: Inntak av utvalgte matvarer og drikker 

 

Forskjeller mellom gruppene 

• Null hypotese 3a: Det er ingen signifikant forskjell i inntak av utvalgte matvarer 

og drikker mellom deltakerne med vellykket vekttap og deltakerne med ikke 

vellykket vekttap. 

• Alternativ hypotese 3a: Det er signifikant forskjell i inntak av utvalgte matvarer 

og drikker mellom deltakerne med vellykket vekttap og deltakerne med ikke 

vellykket vekttap. 

Endringer innad i gruppene i perioden fra 2 til 4 år etter RYGB operasjon 

• Null hypotese 3b: Det er ingen signifikant endring i inntak av utvalgte matvarer 

og drikker innad i gruppen med vellykket vekttap og innad i gruppen med ikke 

vellykket vekttap. 

• Alternativ hypotese 3b: Det er signifikant endring i inntak av utvalgte matvarer og 

drikker innad i gruppen med vellykket vekttap og innad i gruppen med ikke 

vellykket vekttap. 
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3 Materiale og metode 

3.1 Studiedesign 

3.1.1 Hovedstudien 

 

Hovedstudien ”Guidance in diet and physical activity for prevention of weight gain after 

gastric bypass surgery”, som denne masteroppgaven er en del av, er en prospektiv, 

randomisert intervensjonsstudie utført på pasienter som har fått RYGB operasjon på OUS 

Aker i perioden januar 2006 til juni 2009. Hensikten med hovedstudien er å se om ekstra 

oppfølging i form av gruppemøter, som har fokus på kosthold og fysisk aktivitet, gir 

bedre vektkontroll hos studiedeltakere etter at maksimalt vekttap er oppnådd. 

 

Et informasjonsbrev (Vedlegg 1) om studien ble sendt til alle aktuelle deltakere, og de 

som var interessert i å delta ble invitert til et informasjonsmøte på OUS Aker for å få 

ytterligere informasjon. Dette inkluderte skriftlig og muntlig beskrivelse om utfylling av 

matdagbøker og spørreskjemaer om fysisk aktivitet og livskvalitet. De som fortsatt var 

interessert fikk på slutten av informasjonsmøtet avtalt tid for første individuell 

konsultasjon, der de ble randomisert til enten gruppe A eller B, og baseline-data ble 

samlet inn. Blokkrandomiseringen ble gjort etter kjønn og prosentvis tap av overvekt 

(mer eller mindre enn 66 % tap av overvekt siden operasjonstidspunktet). 

Overvekt var beregnet som differansen mellom preoperativ vekt og vekt som tilsvarer 

KMI på 25 kg/m
2
. 

 

Pasientene som ble inkludert i studien leverte skriftlig informert samtykke til deltakelse i 

studien (Vedlegg 2). Tidspunktet for inklusjon var cirka 2 år etter RYGB operasjon, og 

deltakerne ble fordelt i tre puljer etter når de ble med i studien. Pulje 1 ble inkludert 

høsten 2008, pulje 2 ble inkludert høsten 2009 og pulje 3 ble inkludert høsten 2010. 

Deltakerne kunne trekke seg fra studien uten å måtte oppgi noen grunn til hvorfor de 

valgte å trekke seg. 
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Gruppe B var intervensjonsgruppen. Denne gruppen fikk ekstra oppfølging i form av 16 

gruppemøter i løpet av 2 år. Gruppemøtene hadde fokus på kosthold, fysisk aktivitet, 

motivasjon, selvbilde og selvtillit. Det ble holdt til sammen 12 møter første året og 4 

møter andre året. Gruppemøtene inkluderte en time undervisning (forelesning, 

diskusjoner og oppgaver) og 30 minutter fysisk aktivitet (Se Vedlegg 3 for en beskrivelse 

av de forskjellige temaene på gruppemøtene). 

 

Gruppe A var kontrollgruppen. Denne gruppen fikk samme oppfølging som frem til 2012 

var prosedyre ved OUS Aker, samt en ekstra individuell kontroll etter 4 måneder.  

Deltakerne i intervensjonsgruppen møtte til kontroll ved inklusjon (24 ± 9 måneder etter 

RYGB) og etter 4, 12 og 24 måneder (Figur 8). Dette gjaldt også kontrollgruppen med 

unntak av kontroll ved 12 måneder. På hver kontroll ble det samlet inn data om fysisk 

aktivitet, livskvalitet, blodtrykk, kroppsvekt og kroppssammensetning, hofte- og livvidde, 

samt tatt fastende blodprøver. Kostholdsdata ble også samlet inn på alle kontroller, 

unntatt på 4 måneders kontrollen. Det ble i tillegg tatt glukosebelastningstest på et 

underutvalg ved studiestart og studieslutt. 

 

 

 
 

Figur 8. Studiedesign og datainnsamling for intervensjonsgruppen 
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3.1.2 Masteroppgaven 

 

Denne masteroppgaven handler hovedsakelig om kostholdsfaktorer relatert til vellykket 

vekttap eller ikke vellykket vekttap hos RYGB opererte. 

 

Prosentvis tap av overvekt (% EWL) 4 år etter RYGB operasjon ble brukt til å inndele 

studiedeltakerne som hadde fullført studien i to grupper. Den ene gruppen besto av 

studiedeltakere med vellykket vekttap (% EWL ≥ 50 %) 4 år etter RYGB, mens den 

andre gruppen besto av studiedeltakere med ikke vellykket vekttap (% EWL < 50 %) 4 år 

etter RYGB (60). 

 

% EWL ble beregnet ved hjelp av følgende formel (102): 

 

     % EWL = [(preoperativ vekt − nåværende vekt) × 100] / overvekt 

 

 

 

I formelen er ”overvekt” definert som differansen mellom preoperativ vekt og idealvekt, 

hvor idealvekt er beregnet som vekt tilsvarende KMI på 25 kg/m
2
. 

 

Antropometriske data og kostholdsdata ble samlet inn av masterstudenter (se Vedlegg 4 

for en mer utfyllende informasjon om det praktiske arbeidet med masteroppgaven), 2 og 

4 år etter RYGB operasjon, og er brukt til å sammenligne de to gruppene.   

 

Antropometriske data som ble kartlagt var kroppsvekt, midjeomkrets og høyde. 

Kroppsfett (%) og fettfri masse (FFM) i kg ble også kartlagt.  

 

Kostholdsdata som ble kartlagt var totalt energiinntak, inntak av energigivende 

næringsstoffer angitt som andel av totalt energiinntak (fett, protein, karbohydrat, tilsatt 

sukker, kostfiber og alkohol), samt inntak av utvalgte mat- og drikkevarer.  
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Forskjeller mellom de to gruppene i perioden 2 år til 4 år etter RYGB operasjon, samt 

endringer innad i gruppene fra 2 år til 4 år etter operasjon ble undersøkt for alle disse 

variablene. 

 

Vektøkning hos studiedeltakerne fra 2 til 4 år etter RYGB operasjon ble også beregnet. 

En vektøkning på mer enn 5 % ble betraktet som vektoppgang. Grunnen til dette er at en 

vektøkning på mer enn 5 % blir sett på som en klinisk relevant vektøkning som tar i 

betraktning normale variasjoner fra dag til dag på grunn av for eksempel forskjell i 

kroppsvæske og klær (103).  

 

3.2 Deltakerne  

 

Målgruppen for studien var alle pasientene som hadde gjennomgått RYGB operasjon ved 

OUS Aker, i perioden januar 2006 til juni 2009. Et annet inklusjonskriterium var 

mulighet til å delta på jevnlige gruppemøter på OUS Aker. 

 

Eksklusjonskriteriene var alvorlige komplikasjoner som følge av bariatrisk kirurgi, 

manglende forståelse av norsk, immobilitet og deltakelse i andre prosjekter i tilknytting 

til Senter for sykelig overvekt, OUS Aker.  

 

Totalt ble det inkludert 165 deltakere. Av de 165 inkluderte, fullførte 143 studien. Se 

flytskjema (Figur 9) for komplett beskrivelse av studieutvalget. Ved studieslutt mangler 

antropometriske målinger på en av deltakerne. Denne personen ble derfor ekskludert fra 

alle analysene selv om han eller hun hadde levert kostdagbøker og spørreskjema. Data 

som ble analysert i denne masteroppgaven var dermed fra 142 deltakere som hadde fått 

målt høyde og vekt både ved 2 år og 4 år etter RYGB operasjon. Av disse oppnådde 100 

deltakere et vekttap på minst 50 % EWL 4 år etter RYGB, mens 42 oppnådde et vekttap 

mindre enn 50 % EWL.  

Av de 142 deltakerne hadde kun 133 levert kostdagbok både ved studiestart og 

studieslutt. Kostdata fra en deltaker ble ikke brukt i denne oppgaven ettersom deltakeren 
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ikke hadde registrert matinntaket fra 4 sammenhengende dager i kostdagbøkene slik 

deltakerne fikk beskjed om å gjøre, men registrerte i stedet matinntaket fra 4 mandager. 

Deltakeren hadde dessuten oppgitt nesten samme inntak (matvarer/matretter og mengder) 

på hver av de 4 registrerte dagene. I tillegg var alkohol- og energiinntaket (48 MJ/dag ved 

studieslutt) usannsynlig høyt med tanke på at deltakeren hadde en vektoppgang på kun 1 

kg i perioden fra 2 til 4 år etter operasjonen.  

Kostdata som ble analysert er dermed fra 132 deltakerne, der alle deltakerne hadde levert 

kostdagbok både ved 2 år og 4 etter RYGB operasjon (Figur 9).  

 

 

 

Figur 9. Flytskjema over studieutvalget 
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3.3 Datainnsamling  

 

Antropometriske data og kostholdsdata som ble brukt i denne masteroppgaven, ble samlet 

inn ved henholdsvis første (2 år etter operasjon) og siste kontroll (4 år etter operasjon) 

(Figur 10). Før hver kontroll fikk deltakerne i posten blant annet et informasjonsbrev og 

fire kostdagbøker med bildehefte, informasjon om utfylling av kostdagbøkene og 

hjelpeark. Disse skulle fylles inn cirka en uke før konsultasjonen. 

 

 
 

Figur 10. Innsamling av data som ble brukt i denne masteroppgaven  

 

3.3.1 Antropometriske mål  

 

Alle deltakerne møtte fastende på kontroll, og fikk målt liv- og hoftevidde, høyde, vekt, 

fettprosent og FFM på en standardisert måte. Data fra disse målingene ble registrert i 

pasientens Case Report Form (CRF) (Vedlegg 5), og deretter plottet i IMB SPSS versjon 

19. Informasjon om hvorvidt deltakerne hadde fått noen form for plastisk kirurgi i løpet 

av studieperioden ble også registrert. 



35 

 

Kroppsvekt, fettprosent og FFM ble målt med ”Tanita BC418MA Body Composition 

Analyser”. Dette apparatet måler, ved hjelp av bioimpedanse-analyse (BIA), kroppsvann 

som videre er brukt i en formel for å estimere kroppssammensetning i form av fettmasse, 

FFM, muskelmasse og fettprosent (104). Apparatets maksgrense for vekt er 200 kg (105).  

 

Høyden ble målt i centimeter med en veggmontert målestokk. Ut i fra vekt og høyde ble 

KMI beregnet. Liv- og hoftevidde ble målt to ganger med plastmålebånd og et 

gjennomsnitt av de to målingene ble brukt i analysene.  

 

Data på preoperativ vekt ble hentet fra deltakernes pasientjournaler (siste registrert vekt 

før operasjon).  KMI preoperativt ble beregnet ut i fra preoperativt vekt, og høyde målt 

ved baseline (2 år etter operasjon). 

3.3.2 Kostholdsdata 

 

Studiedeltakerne ble bedt om å registrere mat- og drikkeinntaket over fire 

sammenhengende dager ved hjelp av en prekodet kostdagbok (Vedlegg 6), de fikk en 

kostdagbok for hver dag. 

Kostdagbøkene som ble benyttet er utviklet av Avdeling for ernæringsvitenskap ved 

Universitetet i Oslo (106). Deltakerne fikk tilsendt kostdagbøkene i forkant av hver 

kontroll i tillegg til skriftlige råd om utfylling (Vedlegg 7) og hjelpeark (Vedlegg 8). De 

fikk også tilsendt et bildehefte som et hjelpemiddel for å kvantifisere inntaket av ulike 

mat- og drikkevarer. Bildeheftet inneholder bilder av forskjellige glass og 

brødskivetykkelser, samt bilder av forskjellige porsjonsstørrelser for matvarer/retter 

(Vedlegg 9). 

 

Kostdagbøkene bestod av en liste med de mest vanlige mat- og drikkevarene og 

kosttilskudd i Norge, og var inndelt i 18 matvaregrupper/kategorier inkludert 

kosttilskudd. Under hver matvarekategori var det åpne felter hvor matvarer som ikke 
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finnes i kostdagboken kunne føres opp. For hver matvare/drikke var det oppgitt en enhet 

(for eksempel: glass, skiver), samt tidsblokker for når matvaren/drikken var inntatt. 

3.4 Bearbeiding og presentasjon av data  

3.4.1 Kostholdsdata  

 

Kostdagbøkene ble benyttet til å estimere deltakernes inntak av energi og energigivende 

næringsstoffer, samt til å kartlegge inntaket av utvalgte matvarer og drikker.  

Ferdig utfylte kostdagbøker ble sett over av masterstudentene sammen med deltakeren på 

hver kontroll. Dette ble gjort for å verifisere at de hadde fylt ut på riktig måte. Deretter 

ble kostdagbøkene skannet og verifisert ved hjelp av programmet Cardiff-Teleform, og 

importert for beregning i kostberegningssystemet KBS versjon 7.0 (Kost Beregnings 

System som er utviklet av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo). 

 

I KBS ble inntaket av matvarer, energi og energigivende næringsstoffer beregnet. 

Beregningsdatabasen i KBS (AE-10) er basert på data fra den offisielle norske 

matvaretabellen fra 2006 (107), supplert med data fra andre kilder (lånte verdier fra 

utenlandske matvaredatabaser og beregnede oppskrifter). Det som var notert i 

kostdagbokas åpne felter ble kodet separat og lagt til resten av dataene fra 

skanningsprosessen. 

 

Brødvarer, kaker, farseprodukter av kjøtt og enkelte andre produkter er i KBS oppgitt 

som total produktvekt (spiseklar form), mens tillagete matretter, pizza og kaffedrikker 

med melk er av KBS blitt regnet tilbake til netto råvarevekt for alle kjente ingredienser. 

Mengdene for melk, ost, egg, smør, margarin, olje og sukker er med andre ord summen 

av det som er spist i ren form og det som har inngått i tillagede retter. Saft, brus og andre 

typer drikke er angitt som drikkeklar mengde.  

Tilgjengelig karbohydrat er summen av stivelse og alle typer oligo-, di- og 

monosakkarider, mens ’tilsatt sukker’ bare omfatter raffinert eller industrielt framstilt 
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sukker i form av glukose, fruktose, sukrose, glykosesirup og andre hydrolyserte 

stivelsesprodukter, samt honning som er tilsatt under industriell produksjon eller ved 

tillaging hjemme. 

I KBS er matvarene inndelt i hovedmatvaregrupper og undergrupper på flere nivåer 

(Vedlegg 10).  

 

Valg av matvarer som ble kartlagt 

Bakgrunnen for hvilke matvarene som skulle undersøkes nærmere i denne 

masteroppgaven var kunnskapsgrunnlag over matvarer som har vist seg å kunne bidra til 

forebygging av overvekt og fedme generelt (matvarer som er rike på fiber som for 

eksempel frukt, bær og grønnsaker og grove kornprodukter) (4, 80) og matvarer som har 

vist seg å kunne bidra til vektoppgang (saft/brus med sukker, energitette matvarer som for 

eksempel kaker, fettrike snacks) (5, 41, 78).  

 

Inntaket av de største kildene til energi, fett og tilsatt sukker i kostholdet til 

studiedeltakerne (beregnet i KBS) ble kartlagt (Vedlegg 11), siden disse matvarene også 

kan ha bidratt til vektoppgang. Hovedmatvaregruppene som ble sett på i oppgaven var 

derfor ”brød og kornprodukter”, ”kaker”, ”sukker og søtsaker”, ”smør, margarin, olje”, 

”kjøtt, blod, innmat”, ”melk, fløte, is” og ”ost” (Tabell 4).  

 

For å kunne si noe om kvaliteten på kostholdet til studiedeltakerne, for eksempel kunne 

skille på lette og fete produkter innen samme hovedmatvaregruppe, ble noen 

undergrupper av hovedmatvaregruppene også kartlagt. Undergruppene som ble kartlagt 

var ”brus, saft sukret”, ”brus, saft lett”, ”lettmargarin”, ”margarin og smør”, ”kjøttpålegg 

og leverpostei”, ”farseprodukter”, ”helmelk”, ”lettmelk”, ”skummet melk”, ”grove 

kornprodukter” og ”fine kornprodukter”. I tillegg ble forskjellige matvaregrupper fra 

KBS (hovedgrupper og undergrupper) slått sammen for å lage nye relevante 

matvaregrupper. Se Tabell 4 for en oversikt over alle matvaregruppene som ble sett på i 

masteroppgaven. 
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Tabell 4. Matvaregrupper som ble sett på i masteroppgaven 

 

Matvaregrupper Består av følgende hoved
1
- eller undergrupper fra AE-

standard i KBS  

Brød og kornprodukter Brød + Kornprodukter, andre 

    Grove kornprodukter Brød > 50 % sammalt mel + Grovt knekkebrød + 

Havregryn, frokostkorn usøtet 

    Fine kornprodukter Brød, 100 % siktet mel + Brød < 50 % sammalt mel + 

Fint knekkebrød + Mel, ris, pasta  

Kaker Kaker 

Frukt, bær og grønnsaker Grønnsaker, frisk/fryst + Grønnsaker, konservert + Frukt, 

bær frisk 

Kjøtt, blod, innmat Kjøtt, blod, innmat 

    Rent kjøtt Kjøtt, fersk/fryst + Kjøtt, salt/herm 

    Farse produkter Kjøtt, farseprodukter + Kjøttdeig  

    Kjøttpålegg Kjøttpålegg, leverpostei 

Melk, fløte, is Melk, fløte, is 

    Helmelk Helmelk 

    Lettmelk Lettmelk 

    Skummet melk Skummet melk 

    Yoghurt, iskrem Yoghurt + Iskrem 

Ost Ost 

    Fet hvitost Hvit ost, overfet + Hvit ost, helfet  

    Mager hvitost Hvit ost, halvfet + Hvit ost, mager  

Smør, margarin, olje Smør, margarin, olje 

    Smør, margarin Smør, bremykt + Margarin  

    Lettmargarin Lettmargarin, Brelett 

Sukker, søtsaker Sukker, søtsaker 

Brus, saft sukret Saft, brus m/sukker 

Brus, saft, lett Saft, brus lett 

Øl, vin, brennevin Øl + Vin, brennevin  

Snacks Snacks + Nøtter, oliven, frø 
 

1 
Hovedgruppene slik som de er angitt i KBS er markert med fet skrift 

 

 

3.4.2 Statistikk 

IBM SPSS, versjon 19.0 og Microsoft Excel 2010 ble brukt til statistisk bearbeiding av 

data, analyser og figurer. Alle p-verdier gitt i oppgaven er tosidige og et 5 % 

signifikansnivå ble benyttet (P- verdi ≤ 0,05, statistisk signifikant forskjell).  

 

Vurdering av normalfordeling av kontinuerlige variabler ble gjort ved hjelp av histogram, 

normalfordelingsplott (Q-Q plott) og normalfordelingstester (Kolmogorov Smirnov test 
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og Shapiro-Wilk test). Da en del av matvaredataene og dataene fra antropometriske 

målinger, slik som FFM og fettprosent, ikke var normalfordelte i de 2 gruppene, ble det 

valgt å analysere alle variablene med ikke-parametriske tester.  

 

Forskjeller i kontinuerlige variabler mellom gruppen med vellykket vekttap og gruppen 

med ikke vellykket vekttap ble testet med Mann-Whitney test, mens forskjeller i 

kategoriske variabler ble testet med Kji-kvadrattest. Endringer fra studiestart til 

studieslutt innad i gruppene ble analysert med Wilcoxon sign ranked test. Korrelasjon ble 

vurdert ved bruk av Spearmans korrelasjonstest. 

 

3.4.3  Presentasjon av resultater 

 

Alle tabeller med kostholdsdata er basert på deltakerne som har levert kostdagbøker både 

ved 2 og ved 4 år etter RYGB operasjon (n=132), mens tabellene med antropometriske 

og demografiske data er basert på alle deltakerne som det har blitt tatt antropometriske 

målinger på både 2 og 4 år etter RYGB operasjon (n=142). 

Antropometriske målinger, inntak av energi, makronæringsstoffer og matvarer er 

presentert som medianverdi og persentiler (25- og 75-persentiler for å beskrive 

variasjonen i materialet) for kontinuerlige variabler og frekvenser for kategoriske 

variabler. Avrunding ble gjort etter aritmetriske regler. 

Figurene er også basert på median i de 2 gruppene som sammenlignes.  

 

3.5 Etikk 

 

Hovedstudien ”Guidance in diet and physical activity for prevention of weight gain after 

gastric bypass surgery” ble godkjent av Personombudet, Biobankregisteret og Regional 

komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i 2008 (Vedlegg 12). 
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4 Resultater 

 

Av 165 deltakere som ble inkludert i studien (ved 2 år etter RYGB operasjon), ble kun 

data fra 142 (86 %) deltakere som fullførte studien analysert. Av de 142 deltakerne var  

75 % kvinner, og gjennomsnittlig alder var 45 ± 9 år, 2 år etter RYGB operasjon. 

 

4.1 Hypotese 1: Antropometri og kroppssammensetning 

 

Tabell 5 viser antropometriske data fra 2 og 4 år etter RYGB operasjon, samt endringer 

fra 2 til 4 år etter operasjon (studieperioden). Dataene er inndelt etter de som hadde 

vellykket resultat (n=100) og de som ikke hadde vellykket resultat (n=42), 4 år etter 

RYGB operasjon. Data på vekt og KMI er fra før operasjon og fra 2 og 4 år postoperativt. 

Forskjeller mellom gruppene 

Det var ikke signifikant forskjell mellom de to gruppene med tanke på kjønn, alder og 

høyde (Tabell 5). Det var imidlertid statistisk signifikant forskjell mellom gruppene på 

alle antropometriske målinger, kroppsfett og FFM (både 2 og 4 år etter RYGB 

operasjon), bortsett fra forskjell i preoperativ vekt og i endringer i kroppsfett fra 2 til 4 år 

etter operasjon (Tabell 5).   

 

Gruppen med vellykket vekttap hadde en signifikant lavere kroppsvekt både 2 år og 4 år 

etter RYGB operasjon i forhold til gruppen med ikke vellykket vekttap. Størst forskjell 

var ved 4 år etter operasjon. Gruppen med ikke vellykket vekttap var da 24,3 kg tyngre 

enn gruppen med vellykket vekttap (Tabell 5, Figur 11). 

 

Gruppen med vellykket vekttap hadde en signifikant lavere FFM, kroppsfett og 

mageomkrets både 2 år og 4 år etter RYGB operasjon i forhold til gruppen med ikke 

vellykket vekttap (Tabell 5).  

  



41 

 
Vektutvikling 

 
 

 
Utvikling av KMI

 

 

Figur 11. KMI- og vektutvikling i gruppen med vellykket vekttap og gruppen med ikke vellykket vekttap, 

fra preoperativ vekt til 4 år postoperativt 

 

 

Endringer innad i gruppene i perioden fra 2 til 4 år etter RYGB operasjon 

Det var statistisk signifikante endringer innad i gruppene på alle antropometriske 

målinger bortsett fra endring i høyde (gjaldt begge gruppene) og mageomkrets (gjaldt kun 

gruppen med vellykket vekttap) (Tabell 5).    

 

Begge gruppene hadde en signifikant økning i kroppsvekt, KMI og kroppsfett (Tabell 5). 

Begge gruppene hadde også signifikant reduksjon i % EWL, på henholdsvis 5,1 % hos 

gruppen med vellykket vekttap og 12,4 % hos gruppen med ikke vellykket vekttap. 

 

Gruppen med ikke vellykket vekttap gikk 8 kg opp i vekt (P < 0,001), og vektøkningen 

var signifikant større enn vektøkningen i gruppen med vellykket vekttap som gikk cirka 2 

kg opp i vekt (Figur 11, Tabell 5). I motsetning til gruppen med vellykket vekttap, hadde 

gruppen med ikke vellykket vekttap en signifikant økning i mageomkrets og FFM 

(gruppen med vellykket vekttap hadde en signifikant reduksjon i FFM og ingen 

signifikant endring i mageomkrets i studieperioden) (Tabell 5). 
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Tabell 5. Demografiske og antropometriske data fra 2 (studiestart) og 4 (studieslutt) år etter RYGB hos 

gruppen med vellykket vekttap i forhold til gruppen med ikke vellykket vekttap, samt endringer fra 2 til 4 

år etter RYGB operasjon 

Karakteristika Vellykket vekttap  

4 år etter RYGB 

n=100 

 Ikke vellykket vekttap 

4 år etter RYGB 

n=42 

 Forskjell 

mellom 
gruppene 

P-verdi 
3
  Median (P25-P75) 

1 
 P-verdi 

2
 Median (P25-P75) 

1 
       P-verdi 

2
 

Demografi 

Menn/kvinner, n 

 

23/77 

  

12/30 

  

0,5 * 

 Alder, år 47 (41 – 53)  44 (37 – 49)  0,2 

Antropometri 

   EWL, % 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring 
4
 

 
 

78,6 (71,5 - 89,9) 

72,5 (83,3 - 64,4) 
-5,1 (-14,3 - 2,7)             

 
 

 

 
<0,001 

 
 

51,7 (38,5 - 59,7) 

38,7 (27,4 - 45,2) 
-12,4 (-20,1 - -7,7) 

 
 

 

 
<0,001 

 
 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

   Vekt, kg 

      Preoperativ 

      Studiestart 
      Studieslutt 

      Endring
 4

 

 

126,0 (114,0 - 135,0) 

83,8 (74,6 - 91,5) 
86,2 (77,7 - 94,3) 

2,3 (-1,3 - 6,5) 

 

 

 
 

<0,001 

 

131,5 (118,0 - 146,3) 

102,4 (91,3 - 117,9) 
110,5 (101,1 - 126,8) 

7,8 (4,4 - 11,3) 

 

 

 
 

<0,001 

 

0,06 

<0,001 
<0,001 

<0,001 

   Høyde, cm 

      Studiestart
5 

 

      Studieslutt 

      Endring
 4 

 
170,0 (165,0 - 175,8) 

170,0 (164,2 - 175,8) 

0, 0 (0,0 - 0,0) 

 
 

 

0,06 

 
171,0 (166,0 - 177,3) 

171,0 (165,1 - 177,3) 

0, 0 (0,0 - 0,0) 

 
 

 

0,2 

 
0,6 

0,6 

0,8 

   KMI, kg/m2 

      Preoperativ 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring 
4
 

 

42,6 (40,1 - 47,3) 

28,8 (26,6 - 30,6) 

29,5 (27,9 - 31,7) 

0,7 (-0,4 - 2,2) 

 

 

 

 

<0,001 

 

44,9 (41,6 - 48,5) 

34,6 (32,8 - 37,7) 

37,3 (34,9 - 40,2) 

2,6 (1,4 - 4,5) 

 

 

 

 

<0,001 

 

0,04 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

   Mageomkrets, cm 
6
 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring 
4
 

 

100,4 (92,6 - 107,1) 

102,9 (91,3 - 111,3) 
1,4 (-2,8 - 6,3) 

 

 

 
0,07 

 

114,0 (107,0 - 123,6) 

121,25 (114,0 - 132,9) 
6,0 (2,4 - 11,2) 

 

 

 
<0,001 

 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

   Kroppsfett, % 
7
 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring 
4
 

 

32,8 (25,7 - 36,9) 

36,4 (29,2 - 40,4) 
3,1 (0,5 - 6,0) 

 

 

 
<0,001 

 

39,5 (35,0 - 42,8) 

42,9 (38,1 - 47,3) 
3,3 (1,8 - 5,7) 

 

 

 
<0,001 

 

<0,001 

<0,001 

0,6 

   FFM, kg 
7
 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring 
4
 

 

54,0 (51,3 - 59,8) 

53,1 (49,9 - 60,5) 
-1,1 (-2,8 - 0) 

 

 

 
<0,001 

 

59,4 (53,9 - 71,5) 

61,3 (55,2 - 72,0) 
1,2 (-1,4 - 2,6) 

 

 

 
0,04 

 

0,004 

<0,001 

<0,001 

 

1
 P25= 25 percentil, P75 =75 percentil 

2 
P- verdi ≤ 0,05, statistisk signifikant forskjell. Testet med Wilcoxon sign ranked test

 

3
 P- verdi ≤ 0,05, statistisk signifikant forskjell. Testet med Mann-Whitney test,*Testet med Kji-kvadrattest 

4
 Endring fra 2 til 4 år etter operasjon 

5
 Høyde brukt for å beregne preoperativ KMI 

6
 Data fra 2 deltakere som tilhørte gruppen med vellykket vekttap mangler ved studieslutt  

7
 Data fra 2 deltakere mangler (en fra hver gruppe ved studieslutt) 
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Korrelasjon mellom % EWL og KMI 

Fire år postoperativt ble det funnet en svak negativ korrelasjon mellom % EWL og 

preoperativ KMI (rsp= -0,2, P=0,004) og en sterk negativ korrelasjon mellom % EWL og 

KMI målt 2 år etter operasjon (rsp= -0,8, P<0,001), (n=142) (Figur 12).  

 

 

Figur 12. Korrelasjon mellom % EWL og preoperativ KMI og 2 år postoperativ KMI (n=142) 

 

Bukplastikk 

Tabell 6 viser hvor mange deltakerne i hver gruppe (vellykket/ikke vellykket vekttap) 

som hadde tatt bukplastikk i løpet av studieperioden. De fleste som hadde tatt bukplastikk 

tilhørte vellykket vekttap gruppen. 

 

 

Tabell 6. Fordeling av deltakere i forhold til bukplastikk og vellykket vekttap kriteriet 

Bukplastikk Vellykket vekttap 

 (%EWL ≥ 50 %) 

n=100 

Ikke vellykket vekttap 

(%EWL < 50 %) 

n=42 

P-verdi
1
 

Nei (n = 75) 71 (71 %) 40 (95 %) <0,001 

Ja (n = 67)  29 (29 %) 2 (5 %)  

          
1
 Testet med kji-kvadrat test 
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Vektendringer 

Tabell 7 viser hvor mange deltakere i hver gruppe som gikk mer enn 5 % opp i vekt i 

studieperioden (fra 2 til 4 år etter RYGB). Det var en statistisk signifikant sammenheng 

mellom det å ha en klinisk relevant vektoppgang i studieperioden og det å ha vellykket 

eller ikke vellykket vekttap 4 år postoperativt. Blant de med vellykket vekttap 4 år etter 

RYGB var det 37 % som i løpet av studieperioden hadde en klinisk signifikant 

vektøkning, mot 71 % i gruppen med ikke vellykket vekttap.  

 

 
Tabell 7. Fordeling av deltakere i forhold til klinisk relevant vektøkning fra 2 til 4 år etter RYGB operasjon 

og vellykket vekttap kriteriet 

 
Vektoppgang > 5 % Vellykket vekttap 

 (%EWL ≥ 50 %) 

n=100 

Ikke vellykket vekttap 

(%EWL < 50 %) 

n=42 

P-verdi
1
 

Nei (n = 75) 63 (63 %) 12 (29 %) <0,001 

Ja (n = 67) 37 (37 %) 30 (71 %)  

         
1
 Testet med kji-kvadrat test 

 

 

Vellykket vekttap i kontroll- og intervensjonsgruppen 

Tabell 8 viser at det var en signifikant sammenheng mellom det å ha vært i intervensjon- 

eller kontrollgruppen, og det å ha hatt vellykket eller ikke vellykket vekttap 4 år etter 

operasjon (P=0,05). Det var flere i kontrollgruppen (78 %) enn i intervensjonsgruppen 

(64 %) som hadde vellykket vekttap (% EWL ≥ 50 %) ved studieslutt. 

 

Tabell 8. Fordeling av deltakere i forhold til vellykket vekttap kriteriet, og om de har fått intervensjon eller 

ikke 

 Intervensjon  

n=77 

Kontroll 

n=65 
P-verdi

1
  

% EWL ≥ 50 % 49 (64 %) 51 (78 %) 0,05 

% EWL < 50 % 28 (36 %) 14 (22 %)   

        
1
 Testet med kji-kvadrat test 
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4.2 Hypotese 2: Energiinntak og inntak av energigivende næringsstoffer 

 

Tabell 9 og Figur 13 viser energiinntak og inntak av energigivende næringsstoffer angitt 

som andel av totalt energiinntaket (prosent av totalt energiinntak som kommer fra fett, 

protein, karbohydrat, tilsatt sukker, kostfiber og alkohol) til deltakerne som hadde levert 

kostdagbøker både ved 2 og 4 år etter RYGB operasjon (n=132), inndelt i to grupper etter 

% EWL. 

 
 

Figur 13. Daglig energiinntak og fordeling av makronæringsstoffer (data er basert på median) 

 

Forskjeller mellom gruppene 

Gruppen med vellykket vekttap hadde et signifikant lavere energiinntak enn gruppen med 

ikke vellykket vekttap, både 2 og 4 år etter operasjon (Figur 13, Tabell 9). Fire år 

postoperativt var energiinntaket henholdsvis 6,8 MJ/dag og 8,3 MJ/dag i de to gruppene. 

Det var i tillegg signifikant forskjell mellom gruppene i inntak av tilsatt sukker (E %) og i 

inntak av protein (E %), 4 år etter RYGB operasjon. Gruppen med vellykket vekttap 

hadde en energiandel fra tilsatt sukker på 6 % av total energiinntak, mens gruppen med 

ikke vellykket vekttap hadde en energiandel fra sukker på 7 %. Protein utgjorde 18 % av 

total energiinntak i gruppen med vellykket vekttap og 17 % i gruppen med ikke vellykket 

vekttap 4 år etter operasjon (Tabell 9).  
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Endringer innad i gruppene i perioden fra 2 til 4 år etter RYGB operasjon 

Det var ingen signifikante endringer i inntaket av energigivende næringsstoffer (E %) 

innad i gruppen med ikke vellykket vekttap (Tabell 9). Gruppen med vellykket vekttap 

hadde imidlertid en signifikant økning i fettinntaket (fra 35 % til 38 % av totalt 

energiinntak). Gruppen med vellykket vekttap hadde videre en signifikant reduksjon i 

inntak av karbohydrater (fra 41 % til 39 % av totalt energiinntak), samt signifikant 

reduksjon i inntak av tilsatt sukker (fra 8 % til 6 % av total energiinntak).  

 

Tabell 9. Energiinntak og fordeling av energigivende næringsstoffer (protein, fett, karbohydrat, fiber, tilsatt 

sukker og alkohol) ved studiestart (2 år etter RYGB) og studieslutt (4 år etter RYGB), samt endringer fra 2 

til 4 år etter RYGB operasjon hos gruppen med vellykket vekttap og gruppen med ikke vellykket vekttap 

Kostsammensetning EWL ≥ 50 % 

4 år etter RYGB 

n=93 

 EWL < 50 % 

4 år etter RYGB 

n=39 

 Forskjell 

mellom 

gruppene 

 

 Median (P25-P75)1 P-verdi 2 Median (P25-P75)1 

 

P-verdi 2 P-verdi 3 

Energiinntak, kJ/d 

        Studiestart 

        Studieslutt 

        Endring 

 

6754 (5388 - 8515) 

6811 (5557 - 9275) 

428 (-935 - 1397) 

 

 

 

0,06 

 

 7311 (6785 - 9423) 

 8342 (6541 - 9555) 

 391 (-1320 - 1999) 

 

 

 

0,4 

 

0,04 

0,04 

0,9 

Fett, E % 

        Studiestart 

        Studieslutt 

        Endring 

 

35 (31 - 39) 

38 (33 - 42) 

3 (-2 - 7) 

 

 

 

0,002 

 

 36 (32 - 39) 

 36 (33 - 44) 

 1 (-2 - 6) 

 

 

 

0,2 

 

0,2 

0,9 

0,5 

Protein, E % 

        Studiestart 

        Studieslutt 

        Endring 

 

18 (16 - 21) 

18 (16-21) 

0 (-3 - 3) 

 

 

 

0,8 

 

17 (15 - 19) 

17 (14 - 20) 

-1 (-3 - 1) 

 

 

 

0,2 

 

0,2 

0,05 

0,2 

Karbohydrat, E % 

        Studiestart 

        Studieslutt 

        Endring  

 

41 (36 - 45) 

39 (32 - 43) 

-2 (-8 - 3) 

 

 

 

0,001 

 

40 (37 - 46) 

40 (36 - 42) 

 -1 (-5 - 4) 

 

 

 

0,5 

 

0,3 

0,1 

0,3 

   Tilsatt sukker, E % 

        Studiestart 

        Studieslutt 

        Endring  

Kostfiber, g/d 

        Studiestart 

        Studieslutt 

        Endring 

 

 8 (5 - 11) 

 6 (3 - 8) 

-2 (-4 - 1) 

 

17 (12 - 21) 

17 (14 - 23) 

0 (-4 - 5) 

 

 

 

0,001 

 

 

 

0,2 

 

8 (6 - 13) 

7 (5 - 10) 

-1 (-5 - 4) 

 

16 (15 - 23) 

19 (15 - 25) 

1 (-4 - 6) 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

0,3 

0,01 

0,3 

 

0,4 

0,2 

0,8 

Alkohol, E % 

        Studiestart 

        Studieslutt 

        Endring 

 

0 (0 - 5) 

1 (0 - 6) 

0 (-1 - 2) 

 

 

 

0,6 

 

0 (0 - 5) 

0 (0 - 4) 

0 (0 - 2) 

 

 

 

0,6 

 

0,3 

0,3 

0,5 
 

1
 P25= 25 percentil, P75 =75 percentil 

2 
P- verdi ≤ 0,05, statistisk signifikant forskjell. Testet med Wilcoxon sign ranked test

 

3
 P- verdi ≤ 0,05, statistisk signifikant forskjell. Testet med Mann-Whitney test 
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4.3 Hypotese 3: Inntak av utvalgte matvarer og drikker 

 

Figur 14 og Figur 15 viser fordelingen av de største bidragene til energi, fett og tilsatt 

sukker i kostholdet til studiedeltakerne (n=132), 4 år etter RYGB operasjon. Samme 

fordeling var også observert 2 år etter operasjon. Se Vedlegg 11 for en mer detaljert 

beskrivelse av de største bidragene. 

 

  

Figur 14. Hovedmatvaregrupper som bidro mest med energi og fett (prosentfordeling) i kostholdet til 

deltakerne (n=132), 4 år etter operasjon.  Beregningene er gjort i KBS 

 

 

 
 

Figur 15. Hovedmatvaregrupper og undergrupper som bidro mest med tilsatt sukker (prosentfordeling) i 

kostholdet til deltakerne (n=132), 4 år etter operasjon. Beregningene er gjort i KBS 
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Hovedmatvaregruppene ”brød”, ”kjøtt, blod, innmat”, ”melk, fløte, is” og ”ost” bidro 

mest til energiinntaket til studiedeltakerne. Tilsammen bidro disse med nærmere 50 % av 

totalt energiinntak. Hovedgruppen ”brød” var den viktigste kilden til energi blant alle 

hovedmatvaregruppene (Figur 14). Hovedmatvaregruppene ”smør, margarin, olje”, 

”kjøtt, blod, innmat”, ”ost” og ”melk, fløte, is” var de viktigste kildene til inntak av fett 

(Figur 14). Disse matvaregruppene bidro tilsammen med mer enn 60 % av fettinntaket. 

Hovedmatvaregruppene ”sukker og søtsaker”, ”kaker”, samt undergruppene ”iskrem”, 

”yoghurt” og ”brus, saft sukret” var de viktigste kildene til inntak av tilsatt sukker. Disse 

matvarene bidro med 83 % av totalt tilsatt sukkerinntak (Figur 15). 

 

Forskjeller mellom gruppene 

Tabell 10 viser at gruppen med ikke vellykket vekttap hadde et signifikant større inntak 

av kornprodukter enn gruppen med vellykket vekttap både 2 og 4 år etter RYGB 

operasjon. Høyere inntak av kornprodukter, 2 år etter operasjon, kan forklares av et 

signifikant høyere inntak av fine kornprodukter. 

 

Gruppen med ikke vellykket vekttap hadde i tillegg et signifikant høyere inntak av  

”kaker ”og ”brus, saft lett” enn gruppen med vellykket vekttap både 2 og 4 år etter 

operasjon.  

 

Endringer innad i gruppene i perioden fra 2 til 4 år etter RYGB operasjon 

Konsumet av ”brus, saft lett” hadde økt signifikant i perioden fra 2 til 4 år etter operasjon 

hos begge gruppene (Tabell 10). 
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Tabell 10. Inntak av utvalgte matvarer og drikker ved studiestart (2 år etter RYGB) og studieslutt (4 år etter 

RYGB) samt endringer fra 2 til 4 år etter RYGB operasjon hos gruppen med vellykket vekttap og gruppen 

med ikke vellykket vekttap 

 
Matvarer, g/dag Vellykket vekttap  

(n=93) 

4 år etter RYGB 

 

 Ikke vellykket 

vekttap (n=39) 

4 år etter RYGB 

 

 Forskjell 

mellom 

gruppene 

 Median (P25-P75)1 P-verdi2 Median (P25-P75)1 P-verdi2 P-verdi3 

Frukt, bær og grønnsaker
4
 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring 

 

224 (155 - 345) 

227 (141 - 362) 

-8 (-88 - 96) 

 

 

 

0,9 

 

179 (138 - 344) 

194 (115 - 363) 

9 (-119 - 85) 

 

 

 

0,9 

 

0,3 

0,5 

0,9 

Kornprodukter inkl. brød 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring 

 

119 (85 - 166) 

121 (90 - 186) 

7 (-41 - 56) 

 

 

 

0,2 

 

136 (97 - 217) 

151 (112 - 205) 

4 (-21 - 63) 

 

 

 

0,3 

 

0,05 

0,03 

0,9 

   Grove kornprodukter
5
 

         Studiestart 

         Studieslutt 

         Endring 

 

63 (30 - 90) 

58 (30 - 87) 

3 (-24 - 37) 

 

 

 

0,5 

 

61 (31 - 107) 

56 (19 - 125) 

-1 (-49 - 40) 

 

 

 

0,9 

 

0,6 

0,9 

0,6 

    Fine kornprodukter 

         Studiestart 

         Studieslutt 

         Endring 

 

26 (11 - 56) 

26 (8 - 64) 

0 (-19 - 26) 

 

 

 

0,7 

 

39 (25 - 88) 

40 (18 - 88) 

-8 (-34 - 20) 

 

 

 

0,4 

 

0,01 

0,1 

0,3 

Kaker 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring 

 

13 (0 - 42) 

13 (0 - 47) 

0 (-18 - 17) 

 

 

 

0,9 

 

40 (13 - 70) 

34 (0 - 69) 

-5 (-41 - 23) 

 

 

 

0,3 

 

0,001 

0,02 

0,3 

Sukker, søtsaker 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring  

Brus, saft sukret 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring  

Brus, saft lett 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring 

 

 21 (3 - 40) 

19 (5 - 31) 

0 (-13 - 10) 

 

0 (0 - 38) 

0 (0 - 17) 

0 (-16 - 0) 

 

250 (0 - 708) 

320 (0 - 949) 

0 (-19 - 333) 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,4 

 

 

 

0,003 

 

24 (3 - 57) 

26 (9 - 56) 

1 (-13 - 25) 

 

0 (0 - 173) 

0 (0 - 58) 

0 (-115 - 16) 

 

480 (133 - 1155) 

833 (115 - 1378) 

170 (0 - 544) 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,01 

 

0,2 

0,06 

0,2 

 

0,08 

0,4 

0,6 

 

0,04 

0,05 

0,2 

Vin, øl, brennevin 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring 

 

0 (0 – 113) 

38 (0 - 191) 

0 (-15 - 69) 

 

 

 

0,2 

 

0 (0 - 83) 

0 (0 - 165) 

0 (0 - 60) 

 

 

 

0,4 

 

0,4 

0,3 

0,7 

Snacks
6
 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring 

 

6 (1 - 15) 

5 (0 - 19) 

0 (-4 - 8) 

 

 

 

0,4 

 

9 (2 - 29) 

8 (2 - 29) 

-1 (-7 - 11) 

 

 

 

0,9 

 

0,3 

0,2 

0,5 

 
 

1
 P25= 25 percentil, P75 =75 persentil 

2 
P- verdi ≤ 0,05, statistisk signifikant forskjell. Testet med Wilcoxon sign ranked test

 

3
 P- verdi ≤ 0,05, statistisk signifikant forskjell. Testet med Mann-Whitney test 

4
 Grønnsaker konservert, frisk/fryst + Frukt, bær, frisk/fryst 

5
 Brød> 50 % sammalt mel + grovt knekkebrød + havregryn, usøtet frokostblanding 

6
 Snacks + Nøtter, frø, oliven 
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Alkoholkonsum 

Tabell 11 og Tabell 12 viser andel av studiedeltakerne som hadde rapportert alkohol-

konsum 2 og 4 år etter operasjon. Cirka halvparten fra begge gruppene hadde konsumert 

alkohol 2 og 4 år etter operasjon, og det var ikke forskjell mellom gruppene.  

 

Tabell 11. Alkoholinntak ved studiestart (2 år etter RYGB)  (n=132) 

Alkoholinntak Vellykket vekttap 

(%EWL ≥ 50 %) 

n=93 

Ikke vellykket vekttap 

(%EWL < 50 %) 

n=39 

P-verdi
1
 

 Ja 45 (48 %) 15 (38 %) 0,3 

Nei 48 (52 %) 24 (62 %)  

         
1
 Testet med kji-kvadrat test 

 

 

Tabell 12. Alkoholinntak ved studieslutt (4 år etter RYGB)  (n=132) 

Alkoholinntak  Vellykket vekttap 

 (%EWL ≥ 50 %) 

n=93 

Ikke vellykket vekttap 

(%EWL < 50 %) 

n=39 

P-verdi
1
 

Ja 50 (54 %) 19 (49 %) 0,6 

Nei 43 (46 %) 20 (51 %)  

           
1
 Testet med kji-kvadrat test 

 

 

Matvarer som bidro mest til fettinntaket 

Tabell 13 viser at gruppen med ikke vellykket vekttap, 2 år etter operasjon, hadde et 

signifikant høyere inntak av matvarer fra hovedmatvaregruppene ”smør, margarin, olje” 

og ”ost”, samt et høyere inntak av lettmargarin, lettmelk og kjøttpålegg enn gruppen med 

vellykket vekttap. Det ble også, 4 år etter operasjon, observert et høyere inntak av 

matvarer fra hovedmatvaregruppen ”smør, margarin, olje” hos denne gruppen.  

 

Med tanke på endringer fra studiestart til studieslutt, hadde gruppen med ikke vellykket 

vekttap signifikant redusert inntaket av kjøttpålegg, mens gruppen med vellykket vekttap 

hadde signifikant økt inntaket av ”smør, margarin” og ”fet hvitost”. Dette gjenspeiles i 

økt prosentandel energi fra fett fra studiestart til studieslutt hos vellykket vekttap gruppen 

(Tabell 13). Det var en signifikant forskjell i endringen i inntaket av ost mellom 

gruppene, fra 2 og 4 år etter operasjon.  
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Tabell 13. Inntak av matvarer som bidrar mest med fett i kostholdet ved studiestart (2 år etter RYGB) og 

studieslutt (4 år etter RYGB), samt endringer fra studiestart til studieslutt hos gruppen med vellykket 

vekttap og gruppen med ikke vellykket vekttap  

Matvarer, g/dag Vellykket vekttap  

(n=93) 

4 år etter RYGB 

 Ikke vellykket 

vekttap (n=39) 

4 år etter RYGB 

 Forskjell 

mellom 

gruppene 

 Median (P25-P75)1 P-verdi 2 Median (P25-P75)1 P-verdi 2 P-verdi 3 

Smør, margarin, olje 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring 

    Lettmargarin 

         Studiestart 

         Studieslutt 

         Endring 

    Smør, margarin 

         Studiestart 

         Studieslutt 

         Endring 

 

16 (9 - 28) 

20 (9 - 34) 

2 (-5 - 11) 

 

0 (0 - 4) 

0 (0 - 8) 

0 (0 - 3) 

 

3 (0 - 8) 

4 (1 - 11) 

1 (-2 - 6) 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,07 

 

 

 

0,01 

 

27 (15 - 38) 

27 (15 - 40) 

5 (-12 - 10) 

 

3 (0 - 10) 

2 (0 - 12) 

0 (-3 - 1) 

 

4 (2 - 9) 

5 (2 - 11) 

1 (-2 - 5) 

 

 

 

0,6 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,1 

 

0,02 

0,05 

0,9 

 

0,02 

0,2 

0,01 

 

0,2 

0,7 

0,9 

Kjøtt, blod, innmat 

      Studiestart 

      Studieslutt 

      Endring 

   Rent kjøtt 

         Studiestart 

         Studieslutt 

         Endring 

   Farseprodukter 

         Studiestart 

         Studieslutt 

         Endring 

   Kjøttpålegg 

         Studiestart 

         Studieslutt 

         Endring 

 

119 (85 - 175) 

111 (72 - 168) 

-14 (-49 - 41) 

 

51 (38 - 83) 

44 (12 - 78) 

-8 (-52 - 37) 

 

28 (13 - 44) 

32 (14 - 54) 

0 (-24 - 28) 

 

14 (8 - 25) 

13 (3 - 26) 

0 (-8 - 9) 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,6 

 

 

 

0,9 

 

125 (82 - 176) 

115 (81 - 166) 

-8 (-69 - 52) 

 

50 (9 - 81) 

41 (11-83) 

0 (-52 - 50) 

 

28 (14 - 44) 

50 (14 - 69) 

14 (-14 - 31) 

 

21 (10 - 38) 

15 (5 - 25) 

-5 (-15 - 5) 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,8 

 

 

 

0,06 

 

 

 

0,02 

 

0,8 

0,7 

0,8 

 

0,4 

0,9 

0,6 

 

0,8 

0,1 

0,2 

 

0,01 

0,3 

0,05 

Melk, fløte, is 

Studiestart 

Studieslutt 

Endring 

   Helmelk 

         Studiestart 

         Studieslutt 

         Endring 

   Lettmelk 

         Studiestart 

         Studieslutt 

         Endring 

   Skummetmelk 

         Studiestart 

         Studieslutt 

         Endring 

   Yoghurt, iskrem 

         Studiestart 

         Studieslutt 

         Endring 

 

164 (79 - 290) 

132 (52 - 271) 

-18 (-87 - 52) 

 

0 (0 - 15) 

0 (0 - 11) 

0 (-8 - 2) 

 

0 (0 - 46) 

0 (0 - 54) 

0 (-9 - 27) 

 

0 (0 - 0) 

0 (0 - 0) 

0 (0 - 0) 

 

35 (0 - 88) 

10 (0 - 75) 

0 (-59 - 25) 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,8 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,04 

 

 

 

0,09 

 

205 (64 - 340) 

169 (71 - 256) 

-15 (-119 - 75) 

 

0 (0 - 16) 

0 (0 - 17) 

0 (-3 - 8) 

 

19 (0 - 150) 

0 (0 - 62) 

0 (-30 - 27) 

 

0 (0 - 38) 

0 (0 - 0) 

0 (0 - 0) 

 

19 (0 - 62) 

16 (0 - 63) 

0 (-24 - 9) 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,8 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,3 

 

0,6 

0,6 

0,8 

 

0,5 

0,9 

0,7 

 

0,02 

0,5 

0,3 

 

0,1 

0,8 

0,3 

 

0,4 

0,9 

0,6 
      

      1
 P25= 25 percentil, P75 =75 percentil 

      2 
P- verdi ≤ 0,05, statistisk signifikant forskjell. Testet med Wilcoxon sign ranked test

 

      3
 P- verdi ≤ 0,05, statistisk signifikant forskjell. Testet med Mann-Whitney test 
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Matvarer, g/dag Vellykket vekttap  

(n=93) 

4 år etter RYGB 

 Ikke vellykket 

vekttap (n=39) 

4 år etter RYGB 

 Forskjell 

mellom 

gruppene 

 Median (P25-P75)1 P-verdi 2 Median (P25-P75)1 P-verdi 2 P-verdi 3 

Ost 

        Studiestart 

        Studieslutt 

        Endring 

   Hvitost, fet 

         Studiestart 

         Studieslutt 

         Endring 

   Hvitost, mager 

         Studiestart 

         Studieslutt 

         Endring 

 

34 (16 - 63) 

46 (24 - 69) 

3 (-18 - 37) 

 

10 (0 - 28) 

15 (0 - 44) 

0 (-9 - 26) 

 

0 (0 - 23) 

0 (0 - 20) 

0 (-10 - 5) 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,04 

 

 

 

0,5 

 

50 (30 - 76) 

37 (21 - 63) 

-8 (-36 - 19) 

 

20 (0 - 38) 

10 (0 - 29) 

0 (-23 - 8) 

 

10 (0 - 39) 

5 (0 - 19) 

0 (-21 - 5) 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,2 

 

0,04 

0,4 

0,04 

 

0,2 

0,3 

0,06 

 

0,4 

0,5 

0,6 

 
      1

 P25= 25 percentil, P75 =75 percentil 
      2 

P- verdi ≤ 0,05, statistisk signifikant forskjell. Testet med Wilcoxon sign ranked test
 

      3
 P- verdi ≤ 0,05, statistisk signifikant forskjell. Testet med Mann-Whitney test 
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5 Diskusjon 

 

Diskusjonsdelen starter med en oppsummering av de viktigste funnene, deretter en 

diskusjon om styrker og svakheter ved studien, for til slutt å diskutere resultatene til hver 

hypotese i lys av andre studier, samt gi noen forslag til videre arbeid. 

5.1 Hovedfunn 

 

Mer enn halvparten av alle deltakerne oppnådde vellykket vekttap 4 år etter RYGB 

operasjon. Faktorer relatert til vellykket vekttap, 4 år etter RYGB operasjon, var lavere 

KMI preoperativt og 2 år etter operasjon, lavere kroppsfett og mageomkrets, lavere 

energiinntak, lavere inntak av ”kornprodukter”, ”kaker”, ”smør margarin og oljer”, samt 

lavere konsum av ”brus, saft lett” både 2 og 4 år etter operasjon. Faktorer relatert til 

vellykket vekttap var også lavere inntak av ”fine kornprodukter”, ”lett margarin”, 

”lett melk”, ”kjøttpålegg” og ”ost” to år etter operasjon, samt lavere energiprosent fra 

tilsatt sukker og høyere energiprosent fra protein 4 år etter operasjon. 

 

Både gruppen med vellykket vekttap og gruppen med ikke vellykket vekttap hadde gått 

opp i vekt, men gruppen med ikke vellykket vekttap hadde en signifikant større 

vektøkning fra 2 til 4 år etter operasjon i forhold til gruppen med vellykket vekttap (Figur 

11, Tabell 5). 

 

Gruppen med vellykket vekttap økte fettinntaket (E %) på bekostning av inntaket av 

karbohydrater og tilsatt sukker (E %) i perioden fra 2 til 4 år etter operasjon. Økt 

energiandel fra fett ble hos denne gruppen gjenspeilet i økt inntak av ”smør, margarin” og 

”hvitost, fet”.  

 

Begge gruppene hadde økt konsumet av ” brus, saft lett” i perioden fra 2 til 4 år etter 

operasjon. 
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5.2 Metode: Styrker og svakheter  

5.2.1 Design  

 

Tidligere masterstudenter tilknyttet hovedstudien har undersøkt effekten av intervensjon 

på vekt, KMI, kroppsfettprosent, liv/hofte-ratio, energiinntak og energifordeling uten å 

finne statistisk signifikante forskjeller mellom kontroll- og intervensjonsgruppen i løpet 

av studieperioden (100, 101). Siden det ikke har blitt funnet signifikante forskjeller 

mellom intervensjon- og kontrollgruppen har masterstudenten i denne masteroppgaven 

valgt å inndele alle deltakerne som hadde fullført studien etter suksessfullt vekttap 

kriteriet, for deretter å kartlegge kostholdet til de med vellykket vekttap i forhold til de 

med ikke vellykket vekttap uavhengig av om de hadde fått intervensjon eller ikke. 

 

En annen måte å analysere dataene på kunne vært å inndele studiedeltakerne i de som har 

hatt en klinisk signifikant vektoppgang i løpet av studieperioden (fra 2 til 4 år etter 

operasjon) og de som ikke har hatt det. Bakgrunnen til en slik alternativ inndeling er for å 

fange opp kostholdsfaktorene som har ført til vektoppgang. Hvis en kun ser på % EWL 

mer eller mindre enn 50 % kan nemlig pasienter som har gått veldig mye ned i vekt som 

følge av operasjonen fortsatt kategoriseres som suksessfulle med tanke på vekttap selv 

om de har gått opp i vekt i studieperioden.  

 

Begrensinger  

Randomisering er viktig fordi det skaper sammenlignbare grupper som ikke er 

systematisk forskjellige med hensyn til en tredje bakenforliggende variabel 

(konfunderende faktor) (108). I denne oppgaven er imidlertid analysene gjort på to 

grupper som ikke er randomisert. Ved ikke å randomisere deltakerne kan en dermed ikke 

korrigere for at deltakerne kan være forskjellige ved inklusjon i studien. 
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% EWL og KMI 

Nyere studier har vist at selv om % EWL er bra å bruke for individuell vurdering av 

bariatrisk opererte pasienter, er % EWL ikke veldig godt egnet for å sammenligne 

pasienter med ulik preoperativ KMI (109, 110). Årsaken til dette er at preoperativ KMI 

har blitt rapportert til å være negativt assosiert med % EWL (dess høyere preoperativ 

KMI, dess lavere % EWL) (109, 110). Det er imidlertid usikkert om denne effekten 

stammer fra den aritmetiske konstruksjonen av % EWL (% EWL er definert som vekttap 

delt på overvekt, der overvekt per definisjon er større når preoperativ KMI er høyere) 

eller om det virkelig er en forskjell på effekten av bariatrisk kirurgi på tyngre pasienter 

kontra lettere pasienter (109, 110). Dette aspektet er viktig å ha i bakhodet, når det 

sammenlignes og konkluderes i forhold til % EWL.  

 

Dette stemmer godt overens med resultatene fra denne masteroppgaven. Preoperativt 

KMI var negativt korrelert med % EWL, og studiedeltakerne med vellykket vekttap 

hadde signifikant lavere KMI både preoperativt og 2 år etter operasjon sammenlignet 

med gruppen med ikke vellykket vekttap. Noen studier har vist at lavere preoperativt 

KMI predikerer lavere KMI både 1 år etter gastric bypass operasjon (111) og etter at 

vekten har stabilisert seg (112).  Det kan derfor tenkes at deltakerne med lavere 

preoperativ KMI hadde det lettere å oppnå vellykket vekttap. 

 

Uten å korrigere for preoperativ KMI kan en feilaktig tro at kostholdsfaktorer som er målt 

2 og 4 år etter operasjon, eller endringer i kostholdsfaktorer fra 2 til 4 år etter operasjon, 

er sterkere eller svakere relatert til vellykket utfall 4 år etter RYGB operasjon enn de 

faktisk er.  

 

En måte å korrigere for preoperativ KMI er for eksempel ved hjelp av stratifisering eller 

multippel logistisk regresjon. Et eksempel på stratifisering er å inndele studiedeltakerne 

(som allerede er delt inn etter vellykket vekttap kriteriet) videre i preoperativ KMI 

kategorier. Dette ble imidlertid ikke gjort fordi det ville ført til for lav styrke på grunn av 

få deltakere i hver gruppe. 
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Ekstra oppfølging (intervensjon) 

Cirka halvparten av studiedeltakerne fikk ekstra oppfølging i form av gruppemøter med 

fokus på kosthold og fysisk aktivitet (intervensjon), men som tidligere nevnt ser det ikke 

ut som at ekstra oppfølging hadde en signifikant effekt på energiinntak og variabler 

relatert til vekt. Det er derfor lite sannsynlig at intervensjon var en konfunderende faktor. 

Det ble imidlertid observert flere med vellykket vekttap i kontrollgruppen enn i 

intervensjonsgruppen. En mulig teoretisk forklaring på dette, kan være at det var større 

frafall i kontrollgruppen og at de fleste som falt fra var de som ikke hadde oppnådd 

vellykket vekttap. 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan ha vært en konfunderende faktor. Det kan for eksempel tenkes at 

deltakerne med vellykket vekttap var mer fysisk aktive enn de med ikke vellykket 

vekttap. Det kan videre tenkes at de som var mer fysisk aktive hadde et annerledes 

energiinntak og matvarevalg. Uten å justere for fysisk aktivitet kan en dermed feilaktig 

tro at det er en større eller mindre forskjell i energiinntak og matvarevalg mellom 

gruppene enn det egentlig er.  

 

På grunn av at skjemaene for fysisk aktivitet til siste pulje ikke er bearbeidet ennå (var 

ikke en del av denne oppgaven), ble det ikke tatt høyde for fysisk aktivitet i denne 

oppgaven. Fysisk aktivitet bør imidlertid vurderes sammen med kosthold siden dette 

påvirker energibalansen. Nøye gjennomførte studier på energiinntaket sammen med 

måling av energiforbruket trengs for å forstå bedre sammenhengen mellom energiinntak 

og vellykket vekttap.  
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5.2.2 Utvalg 

En del personer falt fra underveis (n=22) og er dermed ikke med i analysen. Det kan være 

interessant å undersøke om det er forskjell mellom deltakerne som falt fra underveis og 

deltakerne som fullførte studien, og dermed kunne si noe om grad av seleksjonsskjevhet. 

Det kan nemlig tenkes at personene som er med i analysen er de som var mest motivert 

og villige til å gjøre endringer. Siden denne masteroppgaven analyserer data kun fra 

personer som har fullført studien er det umulig å finne ut av dette (108). 

 

Dersom de som falt fra underveis hadde høyere energiinntak og mindre optimalt kosthold 

enn de som fullførte, vil tallene fra denne analysen vise et bedre kosthold enn hva som 

faktisk gjelder for RYGB opererte generelt. Frafallet fører til at en får lavere statistisk 

styrke, men det påvirker ikke forskjellene mellom gruppene hvis det ikke er noen 

forskjell på de som falt fra i de to gruppene som sammenlignes. Det er først ved 

studieslutt en vet hvem som tilhører gruppen med vellykket resultat og hvem som tilhører 

gruppen med ikke vellykket resultat. De som ikke fullførte studien har ingen slik 

gruppetilhørighet, og det er umulig å si om frafallet fordeler seg likt i de 2 gruppene.   

Studieutvalget bestod av både kvinner og menn, men kvinner var overrepresentert (75 % 

av studiedeltakerne var kvinner). Kvinner har tradisjonelt større interesse for kosthold og 

helse enn menn (113), og det kan være en av årsakene til at flere kvinner enn menn valgte 

å delta. Dette kan ha ført til at kvinnenes spisevaner og kroppssammensetning var 

representert i større grad enn mennenes. Det var imidlertid ingen forskjell mellom 

gruppene med tanke på kjønnsfordeling. 

 

De to overnevnte punktene (kjønnsfordeling og motiverte deltakere) kan føre til 

seleksjonsskjevhet. Hvis det er sterk seleksjonsskjevhet, blir utvalget ikke representativt 

for målpopulasjonen, det vil si at resultatene ikke kan overføres til andre RYGB opererte 

pasienter (lav ekstern validitet). For å kunne beskrive graden av seleksjonsskjevhet må en 

skaffe seg en formening om fordelingen av variablene som er viktig å måle i studien, for 

eksempel fordeling av % EWL variabelen (Figur 16) i utvalget i forhold til fordelingen av 

% EWL i utgangspopulasjonen (i dette tilfellet RYGB opererte pasienter på OUS Aker) 
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(108). Data over fordelingen av % EWL blant RYGB opererte pasienter på OUS Aker 

foreligger ikke og kan dermed ikke sammenlignes med fordelingen blant 

studiedeltakerne. Fordelingen tilsvarer imidlertid det som er funnet på europeiske RYGB 

opererte pasienter (88). 

 

 

 
 

Figur 16. Fordelingen av prosent tap av overvekt (% EWL) blant studiedeltakerne  

og antall i hver kategori (n=142) 

 

 

Feilrapportering 

Kostdata fra en deltaker ble ikke brukt i denne oppgaven på grunn av mistanke om 

feilrapportering (oppgitte grunner til dette under 3.2). Analyser av kostdataene ble 

imidlertid gjort både med og uten denne deltakeren. Dette ga ikke forandringer med tanke 

på signifikante resultat, med unntak av forskjeller mellom gruppene når det gjald inntak 

av ”sukker og søtsaker” (P=0,04 med deltakeren, og P=0,06 uten deltakeren), 4 år etter 

operasjon. I tillegg ble forskjellen i endringer i inntaket av ”fet hvitost” mellom gruppene 

fra 2 til 4 år etter operasjon, statistisk signifikant (P=0,04 med den ekskluderte deltakeren 

og P=0,06 uten den ekskluderte deltakeren). 
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5.2.3 Innsamling og bearbeiding av data 

 

Forskjellige masterstudenter tilknyttet hovedstudien har samlet inn antropometriske og 

kostholdsdata 2 og 4 år etter operasjon. Selv om alle har fått samme opplæring i hvordan 

de skal måle og veie pasientene, samt korrekturlese kostdagbøkene kan det likevel ha 

oppstått ulikheter i datainnsamlingen. 

 

Måle metoden (kostdagbøker) 

Matinntaket var selvrapportert ved hjelp av kostregistrering over 4 dager i prekodet 

kostdagbok. Denne metoden å måle energiinntaket på kan være upresist, siden det er en 

subjektiv og delvis lukket målemetode (114). Dersom deltagerne hadde spist matvarer 

eller matretter som ikke var listet opp i kostdagbøkene kunne disse skrives fritt inn i åpne 

felt. Til tross for det kan det tenkes at de fleste foretrakk å estimere både mengden og 

type matvare som ble spist ved å krysse av på et av alternativene oppgitt i kostdagboka. 

For å redusere graden av feilregistrering fikk deltakerne både skriftlig og muntlig 

informasjon om hvordan de skulle fylle ut kostdagbøkene. I tillegg fikk de mulighet til å 

stille spørsmål angående utfylling av kostdagbøker via telefon. 

 

Det kan tenkes at deltakerne var ekstra motiverte i forkant av konsultasjonen og la opp 

kostholdet til det som er forventet kosthold (114). Det kan videre tenkes at registreringen 

opplevdes som belastende for noen av deltakerne. Dette kan ha ført til at noen av 

deltakerne endret spisevanene for å lette registreringsarbeidet (114). Det er derfor mulig 

at de fire dagene som ble registrert ikke var representative for hverdagskosten til 

studiedeltakerne. 

 

Estimering av matinntak og porsjonsstørrelser er ofte forbundet med feil (115). Hvis 

kostdagbøkene er grundig utfylt av noen, men ikke så grundig av andre, kan dette føre til 

informasjonsskjevhet. Dette gjelder spesielt hvis det er stor forskjell i nøyaktighet 

mellom gruppene. Det har ikke blitt målt grad av nøyaktighet med tanke på rapportering 

av matinntaket.  
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Feilrapportering kan gi feilklassifisering, men hvis feilrapporteringen er av samme grad 

for de to gruppene (ikke differensiell feilklassifisering) som sammenlignes, er 

feileffekten mindre dramatisk (det blir vanligvis en svakere assosiasjon mellom 

kostholdsfaktorer og utfall) enn når en har ulik grad av feilklassifisering i de to gruppene 

(differensiell feilklassifisering, ikke predikabel effekt) (108). Informasjonsfeil kan 

forklare fraværende eller svak korrelasjon/relasjon mellom kostholdsfaktorer og % EWL. 

 

Underrapportering  

Underrapportering er svært vanlig blant pasienter med overvekt og fedme (116-119) og 

kan være så mye som 20 - 50 % av det reelle inntaket (119). Det er mulig at personene 

med ikke vellykket vekttap underestimerte matinntaket i større grad enn de med vellykket 

vekttap. Dette kan ha bidratt til en tilsynelatende mindre forskjell i energiinntaket mellom 

de to gruppene enn det som faktisk er tilfelle. 

 

Det er mulig å klassifisere deltakerne som under-, akkurat- eller overrapportører av 

energiinntak på bakgrunn av grenseverdier for RMR-faktorer. RMR-faktor er forholdet 

mellom energiinntak og estimert hvilemetabolisme (RMR) (120).  Metoden krever 

imidlertid antakelse om energibalanse. Det er usannsynlig at studiedeltakerne var i 

energibalanse siden de fleste gikk opp i vekt i studieperioden. 

 

Det har blitt vist at personer med fedme underrapporterer mer når kostholdet er registrert 

med hjelp av 24-timersintervju eller kostregistrering over flere dager enn når kostholdet 

er registrert i frekvens spørreskjema (FFQ) (121, 122). Andre studier har imidlertid vist 

det motsatte (123). Det er derfor viktig å validere kostregistreringsmetoden på den 

pasientgruppen den anvendes på med en objektiv målemetode, som for eksempel med 

dobbelt merket vann (DMV) metoden (som måler energiforbruket). Kostdagbøkene brukt 

i denne studien er ikke validert på RYGB opererte pasienter, de er validert på barn (106) 

og det er av den grunn ukjent om de fanger godt nok det reelle matinntaket.  
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Bioimpedans analyse 

Kroppssammensetningen hos studiedeltakerne har blitt målt med Tanita vekt som 

anvender BIA. BIA er en metode for å måle kroppssammensetningen, og har mange 

fordeler siden det er en ikke invasiv metode og minimal opplæring behøves for å kunne 

bruke den. Nye funn har imidlertid vist at anvendelsen av BIA kan være begrenset hos 

noen enkeltpersoner (104). Validiteten av BIA avtar med økende fedme, og blir bedre 

med vekttap. Studier har dokumentert en overvurdering av andelen FFM og en 

undervurdering av andelen fettmasse hos overvektige eller fedmepasienter (104). Dette 

kan ha bidratt til at deltakernes kroppsfett var bedre fanget opp ved studiestart enn ved 

studieslutt, og at dette kan ha ført til skjevhet i endringer i kroppssammensetning i 

studieperioden. Dette kan også ha bidratt til mindre forskjell mellom de to gruppene som 

sammenlignes siden fettmassen hos de med ikke vellykket vekttap kan ha blitt 

undervurdert mer enn fettmassen hos de med vellykket vekttap (siden de med ikke 

vellykket vekttap har større kroppsvekt og abdominal fedme). Det kan også hende at 

FFM hos de med ikke vellykket vekttap (som hadde større FFM i forhold til vellykket 

vekttap gruppen) ble overvurdert av samme grunn og at det egentlig ikke var noen 

signifikant forskjell i FFM mellom gruppene. 

 

 

Datagrunnlag og Statistikk 

Av de deltakerne som ble inkludert i studien falt 14 % fra underveis. Analysene er gjort 

per protokoll, det vil si at bare data fra de som fullførte studien ble analysert. 

 

Siden analysen i denne masteroppgaven er gjort på data som allerede var innsamlet, kan 

beregning av statistisk styrke gjøres for å kunne tolke resultatene. Testens styrke er 

sannsynligheten for å oppdage en forskjell hvis den faktisk finnes. Den ønskes å være 

høy (124).  
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Det ble funnet lav teststyrke på de fleste matvarevariablene. Dette kan forklares av at 

forskjellene på inntak av matvarer mellom gruppene var ganske små og utvalgsstørrelsen 

ikke stor nok.  

 

Teststyrken for å oppdage den observerte forskjellen i energiinntak mellom gruppene var 

2 år etter operasjon på 70 % og 4 år etter operasjon på 33 % (125). Grunnen til at styrken 

var mindre ved studieslutt er blant annet fordi forskjellen mellom gruppene på det 

tidspunktet var mindre og at spredningen i variabelen for energiinntak var større.  

 

Det at det ble funnet flere signifikante endringer i studieperioden blant de med vellykket 

vekttap enn hos de med ikke vellykket vekttap, kan skyldes at det var flere deltakere i 

vellykket vekttap gruppen. Flere deltakere gir bedre statistisk styrke. 

De fleste dataene ble vurdert som ikke normalfordelte, særlig dataene på 

matvarevariablene. Det ble derfor valgt å analysere alle dataene med ikke parametriske 

tester. Dataene ble videre presentert som median, samt 25 og 75 persentil.  

Parametriske tester er mer sensitive enn ikke-parametriske tester, og signifikante 

forskjeller kan forsvinne om en analyserer normalfordelte data med ikke-parametriske 

tester (124). Det ble derfor også gjennomført parametriske tester (ikke presentert i 

oppgaven) på de dataene som var vurdert til å være normalfordelte, men resultatene 

endret seg ikke med tanke på hvorvidt forskjellene/endringene ble signifikante eller ikke. 
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5.3 Resultater  

5.3.1 Hypotese 1: Antropometri og kroppssammensetning 

 

Både deltakerne med vellykket vekttap og deltakerne med ikke vellykket vekttap gikk 

ned i vekt etter operasjon og frem til 2 år etter operasjon, for så å gå opp i vekt igjen fra 2 

til 4 år etter operasjon (Figur 11). Dette tilsvarer andre studiers funn rundt 

vektutviklingen etter gastric bypass operasjon (126-128). Noen studier (61, 62, 128) har 

imidlertid rapportert en noe høyere preoperativ KMI hos studiedeltakerne enn det som ble 

sett hos studiedeltakerne i denne masteroppgaven.  

 

Resultatene i denne masteroppgaven er rapportert som median, men er ofte rapportert 

som gjennomsnitt i andre lignende studier. Dette må en tas i betraktning når resultatene 

blir sammenlignet med andre studiers funn. 

 

Prosent tap av overvekt (% EWL) 

 

% EWL er en markør for å måle suksess etter gastric bypass operasjon (60). Noen studier 

har konkludert med at % EWL etter RYGB skjer uavhengig av faktorer som alder, kjønn, 

fysisk aktivitet og kostholdskvalitet (62, 127), men ikke alle studiene har rapportert 

samme resultater (61, 126). Freire et al. fant ingen relasjon mellom kvaliteten på 

kostholdet og % EWL, de fant kun en sammenheng mellom kvaliteten på kostholdet og 

vektoppgang. Dette fenomenet kan forklares av at de fleste pasientene starter å gå opp i 

vekt i perioden fra 2 til 5 år etter operasjon, men kanskje ikke nok til å bli klassifisert som 

”ikke suksessfulle” når det gjelder % EWL. Noen pasienter med stort vekttap som følge 

av operasjonen har med andre ord fortsatt et tap av overvekten som er større enn 50 % på 

tross av vektoppgang etter operasjon. Kruseman et al. (61) har på den andre siden 

rapportert flere faktorer assosiert med vellykket vekttap (% EWL ≥ 50 %). De har 

rapportert at vellykket vekttap 8 år etter gastric bypass var assosiert med bedre 

kroppsammensetning 1 år etter operasjon (lavere fettprosent og høyere FFM), lavere 

energiinntak 8 år etter operasjon, samt yngre alder på operasjonsdagen. Warde-Kamar et 

al. (126) fant at alder og energiinntak var negativ korrelert med % EWL. 
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To år etter gastric bypass operasjon er det observert et tap av overvekt på rundt 65 - 75 % 

(56, 65, 126, 128). På OUS Aker er gjennomsnittlig tap av overvekt 66 %, både 1 og 2 år 

etter operasjon (129). Studiedeltakerne inkludert i denne masteroppgaven hadde 

imidlertid et gjennomsnittlig tap av overvekt på henholdsvis 72 % og 64 % 2 og 4 år etter 

RYGB (n=142). Fire år etter RYGB operasjon hadde 70 % av studiedeltakerne et 

suksessfullt vekttap (%EWL ≥ 50 %), noe som tilsvarer andre studiers funn i perioden fra 

2 til 5 år etter operasjon (61, 62, 88, 126). Noen studier har imidlertid funnet en noe 

høyere andel med suksessfullt vekttap 4 år etter operasjon (128). I denne masteroppgaven 

hadde de fleste pasientene oppnådd en % EWL på mer enn 75 % etter 2 år, mens etter 4 

år hadde de fleste en % EWL på mellom 50 og 75 % (Figur 17). Fordelingen tilsvarer 

andre studiers funn på europeiske RYGB opererte pasienter (88). 

 

Det at pasientene i denne studien hadde et høyere tap av overvekt 2 år etter operasjon enn 

det som er observert på OUS Aker i den samme perioden, kan tyde på at pasientene som 

var med i studien var de som hadde et godt resultat av operasjonen, samt de som var mest 

motiverte til å vedlikeholde vekttapet. Forskjellen var imidlertid ikke stor. 

 

  
 

Figur 17. Fordeling av % EWL blant studiedeltakerne 2 og 4 år postoperativt.  Tall angitt i figuren 

representerer andel personer i prosent som tilhører hver kategori 
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Vekt, mageomkrets og kroppssammensetning 

 

Som forventet var gruppen med vellykket vekttap forskjellig fra gruppen med ikke 

vellykket vekttap med tanke på vekt, mageomkrets og kroppssammensetning, med unntak 

av preoperativ vekt. 

 

Flere av deltakerne hadde gjennomgått plastisk kirurgi i løpet av studieperioden, og dette 

kan ha bidratt til endringer i antropometriske mål i studieperioden. Det var signifikant 

flere med bukplastikk i gruppen med vellykket vekttap (29 %) enn i gruppen med ikke 

vellykket vekttap (5 %). Det er ikke overaskende at de fleste med bukplastikk tilhører 

vellykket vekttap gruppen, siden de fleste behandlingsstedene setter krav til KMI under 

27 eller 28 kg/m
2
 (eller størst mulig vekttap) for å operere en person med overflødig hud 

(130). Det at det var en god del av de med vellykket vekttap (29 %) som har tatt 

bukplastikk i studieperioden kan videre ha bidratt til at det ikke ble funnet en økning i 

mageomkrets innad i denne gruppen. Det ble imidlertid funnet en signifikant økning i 

mageomkrets i gruppen med ikke vellykket vekttap fra 2 til 4 år etter operasjon. 

 

Gruppen med vellykket vekttap hadde en signifikant lavere prosentandel kroppsfett og 

FFM i kg både 2 og 4 år etter operasjon i forhold til gruppen med ikke vellykket vekttap. 

I tillegg hadde gruppen med vellykket vekttap signifikant nedgang i FFM fra 2 til 4 år 

etter operasjon, mens gruppen med ikke vellykket vekttap hadde signifikant økning i 

FFM. Begge gruppene hadde en signifikant økning i kroppsfett i studieperioden. Det at 

gruppen med ikke vellykket vekttap hadde en høyere FFM enn gruppen med vellykket 

vekttap kan forklares av høyere vekt hos førstnevnte gruppe. Det at gruppen med 

vellykket vekttap hadde en økning i kroppsfett, men reduksjon i FFM tyder på en negativ 

utvikling hos denne gruppen. En lignende studie har imidlertid funnet høyere FFM hos 

gruppen med vellykket vekttap enn hos gruppen med ikke vellykket vekttap (61). Det er 

ønskelig med minst mulig tap av FFM ettersom en reduksjon i FFM etter vektnedgang 

relatertes til reduksjon i RMR (77), og det har vist seg at fysisk aktivitet under en 

slankeperiode til en viss grad kan bidra til å motvirke muskeltap og fall i 
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basalmetabolismen (25, 131). Nedgang i RMR kan bidra til vektoppgang hos RYGB 

opererte pasienter.  

Mageomkretsen var 4 år postoperativt over grensen som ansees å være en risikofaktor for 

utvikling av kroniske sykdommer (4, 5) og dette gjald begge gruppene.  

Stor mageomkrets, økt kroppsfett (%) og redusert FFM hos vellykket vekttap gruppen 

tyder på at vellykket vekttap (% EWL > 50 %) ikke nødvendigvis henger sammen med 

kvaliteten på kroppssammensetningen og helserisiko. Det kan tenkes at denne negative 

utviklingen i kroppssammensetningen kan tilskrives kostholdsendringer observert i 

studieperioden (økt fettinntak på bekostning av karbohydratinntak, noe som gjenspeiles i 

økt inntak av fete meieriprodukter slik som ”smør, margarin” og ”fet hvitost”) innad i 

vellykket vekttap gruppen. Dette kan ha ført til den observerte økningen i energiinntaket 

hos denne gruppen, og dermed til den observerte vektoppgangen. 

5.3.2 Hypotese 2: Energiinntak og inntak av energigivende næringsstoffer 

 

Til tross for forskjeller mellom studier med tanke på studiedesign, metode for registrering 

av kostholdet, analyser og presentasjon av data, så har alle studier på gastric bypass 

opererte pasienter rapportert lavere energi og næringsstoffsinntak i løpet av første 

postoperative år enn før operasjon og fram til det skjer mekaniske og kostholdsrelaterte 

tilpasninger (cirka 2 år etter operasjon) (27, 61, 62, 132, 133) slik som utvidelse av 

magesekklommen (134) og mindre malabsorpsjon i tarmen (72). Noen av pasientene har i 

tillegg matintoleranser slik som laktoseintoleranse og dumpingsyndrom rett etter kirurgi, 

og er derfor nødt til å unngå meieriprodukter og karbohydratrike matvarer som kan gi 

gastrointestinaleplager. På denne måten kan energiinntaket bli redusert (27). Reduksjonen 

i energiinntaket er sett på som å være hovedgrunnen til at pasientene går ned i vekt etter 

bariatrisk operasjon (27). Noen pasienter lærer gradvis å overvinne restriksjoner og 

dumping, og kan på denne måten øke matinntaket (27). Dette matinntaket vil være 

avgjørende for om pasienten vedlikeholder kroppsvekten eller går opp i vekt (27, 61, 92). 
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Bobbioni-Harsch et al. (135) ønsket å undersøke hvilke faktorer som er assosiert med 

vellykket vekttap sett på som ≥ 50 % tap av overvekten. De har sett på blant annet 

kosthold og vekt 8 år etter gastric bypass kirurgi, men har ikke funnet en assosiasjon 

mellom vellykket vekttap 8 år postoperativt og kostinntak ved operasjonstidspunkt eller 1 

år etter operasjon. De har kun funnet en assossiasjon mellom energiinntak 8 år 

postoperativt og vellykket vekttap. Etter at det ble justert for totalt energiinntak, var ingen 

av makronæringsstoffene (i gram) assosiert med vellykket vekttap 8 år postoperativt. På 

tilsvarende måte har andre studier ikke funnet en assosiasjon mellom inntak av 

makronæringsstoffer og vellykket vekttap (61, 62, 126). Disse studiene har imidlertid kun 

sett på inntak av protein, fett og karbohydrater og ikke på tilsatt sukkerinntak (E %). I 

denne masteroppgaven var inntak av tilsatt sukkerinntak (E %) 4 år etter RYGB 

operasjon signifikant lavere hos de med vellykket vekttap sammenlignet med de med 

ikke vellykket vekttap. Økt sukkerinntak kan være assosiert med mindre vekttap etter 

RYGB operasjon (136). 

I denne masteroppgaven var energifordelingen 2 år etter RYGB operasjon hos de med 

vellykket vekttap i forhold til de med ikke vellykket vekttap på henholdsvis 35 % og 36 

% energi fra fett, 18 % og 17 % energi fra protein og 41 % og 40 % energi fra 

karbohydrater. En annen studie har rapportert høyere energiinntak fra protein 

(henholdsvis 21 % og 24 %), høyere energiinntak fra karbohydrat (henholdsvis 44 % og 

45 %) og lavere energiinntak fra fett (henholdsvis 34 % og 31 %) i cirka samme periode 

(126). Den samme studien fant også at pasienter med vellykket vekttap hadde et lavere 

energiinntak enn de med ikke vellykket vekttap. Disse forskjellene var ikke statistisk 

signifikante, men det var en negativ korrelasjon mellom totalt energiinntak og % EWL. I 

denne masteroppgaven ble det funnet en statistisk signifikant forskjell i energiinntak 

mellom gruppene (både ved 2 og 4 år etter operasjon) i tillegg til svak negativ korrelasjon 

mellom % EWL 4 år etter RYGB operasjon (som kontinuerlig variabel) og energiinntak 4 

år etter operasjon (rsp =-0,2, P =0,03, n=132). En av grunnene til at det ikke ble funnet en 

sterk korrelasjon (eller ingen korrelasjon mellom % EWL og energiinntak 2 år etter 

operasjon) mellom % EWL og energiinntak kan være på grunn av at det ikke ble tatt 

hensyn til fysisk aktivitet. 
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Inntak av makronæringsstoffer i forhold til anbefalingene og befolkningen generelt 

 

I likhet med andre sine funn på gastric bypass opererte (61, 126) var karbohydratinntaket 

(% E) hos studiedeltakerne (39-41 % av totalt energiinntak) lavere enn anbefalt inntak 

(98). Dette gjald begge gruppene både 2 og 4 år etter operasjon. Kostholdsundersøkelsen 

Norkost 3 (137), som gir et bilde av hvordan situasjonen i Norge er med tanke på 

befolkningens kostsammensetning, viser også at karbohydratinntaket i befolkningen 

generelt er lavere (43-44 % av total energiinntaket) enn anbefalt (98).  

 

Fiberinntaket var også lavere enn anbefalt (98) hos studiedeltakerne. Lavt fiberinntak er 

mest sannsynligvis assosiert med lavt frukt- og grønnsaksinntak og lavt inntak av 

fullkornsprodukter etter bariatrisk kirurgi. Lavt inntak av frukt og grønnsaker er ganske 

vanlig i denne gruppen på grunn av mekaniske restriksjoner som følge av operasjonen 

(138, 139).  

 

En norsk studie fra 2012 (93) viser at fedmepasienter som kun hadde fått 

livsstilsintervensjon, hadde en bedre kostholdsammensetning (sett i forhold til norske 

kostholdanbefalinger) enn pasienter som kun hadde fått gastric bypass operasjon. Ett år 

etter intervensjon hadde intervensjonsgruppen signifikant høyere fiberinntak (28 g/dag) 

enn gruppen som hadde fått gastric bypass operasjon (22 g/dag). Dette kan kanskje også 

forklares med lavt energiinntak det første året postoperativt blant de opererte. 

 

Deltakerne i denne masteroppgaven hadde et høyere energiinntak fra fett enn anbefalt 

(98). Dette gjald særlig de med vellykket vekttap. De hadde en signifikant økning i 

fettinntaket (E %) og et rapportert energiinntak fra fett på 38 %, 4 år postoperativt. Det 

kan tenkes at økt fettinntak på bekostning av karbohydrater kan ha bidratt til 

vektoppgangen hos gruppen med vellykket vekttap. 

 

En lignende studie har også rapportert et høyere fettinntak enn anbefalt både 1 og 8 år 

etter RYGB (61), mens en annen studie har rapportert høyere fettinntak (E %) enn 

anbefalt blant kvinner med % EWL < 50 % cirka 4 år etter operasjon (133).  
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Begge gruppene i denne masteroppgaven hadde et inntak av tilsatt sukker som lå under 

anbefalt øvre grense på 10 E %. I tillegg skjedde det en positiv utvikling hos gruppen 

med vellykket vekttap med tanke på reduksjon i inntaket av tilsatt sukker. 

 

Dietter med forskjellig makronæringsstoff-fordeling og effekt på vekt 

 

I en intervensjonsstudie (140) som sammenlignet South Beach diett (diett som er lav på 

karbohydrater med høy glykemisk indeks og høy på proteiner) og de vanlige amerikanske 

anbefalingene (kosthold som er lavt på fett), så man ingen signifikant forskjell mellom 

gruppene med tanke på KMI eller kroppssammensetning 1 år etter RYGB operasjon. 

Forfatterne i studien konkluderte med at studien hadde for få deltakere og ikke nok styrke 

til å påvise en forskjell. Det ble også observert dårlig etterlevelse av kosthostholdet i 

intervensjonsgruppen. 

I en annen intervensjonsstudie ble 30 pasienter fulgt opp hver 15 dag i løpet av 3 måneder 

(90). Pasientene ble inkludert i studien mer enn 2 år etter RYGB, og de fleste hadde gått 

opp i vekt igjen etter operasjonen. Intervensjonen bestod av et kosthold med høyt 

proteininnhold og lav glykemisk indeks (45 % karbohydrater, 35 % proteiner og 20 % 

fett) og ga 16 kcal/kg. Etter intervensjonen hadde 86 % av pasientene gått ned i vekt. 

Konklusjonen i studien var at selv om intervensjonen bare varte kun 3 måneder, så fører 

ernæringsrådgiving til vektnedgang og reduksjon i fettmasse hos pasienter som har gått 

opp i vekt igjen etter RYGB. Det kan imidlertid tenkes at det er det lave energiinntaket 

som førte til vektnedgangen og ikke nødvendigvis makronæringsstoff-fordelingen eller at 

kostholdet hadde lav glykemisk indeks. På den andre siden er det viktig å være 

oppmerksom på at fettreduserte dietter ikke er det samme som lavenergi dietter. Grunnen 

til dette er at matvarer med redusert fettinnhold som oftest hovedsakelig består av enkle 

karbohydrater som erstatning for fett, og kan ha samme energiinnhold som den 

tilsvarende originale matvaren (141). 

Som oftest anbefales det et kosthold som er energiredusert og fettredusert for å få til en 

vektreduksjon og for å bli kvitt vektrelaterte komorbiditeter (11, 41). På den andre siden, 

har dietter lave på karbohydrater og rike på fett og protein blitt mer og mer populære 
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blant individer som ønsker å gå ned i vekt. Tilhengerne av lavkarbohydrat dietter påstår 

at en kan få til både vektreduksjon og reduksjon i risikofaktorer assosiert med hjerte- og 

karsykdommer på tross av en isoenergetisk inntak (40, 142, 143). Det kan tenkes at 

grunnen til at disse diettene har blitt så populære er at de er relativt enkle å gjennomføre, 

samt at de gir et raskt innledende vekttap. Det innledende vekttapet som man opplever 

når man følger en lavkarbohydrat kost ser imidlertid ut til å være stort på grunn av tap av 

væske, mindre matinntak som er oppmuntret av strukturerte spiseplaner, mindre matlyst 

på grunn av høyt proteininntak, samt begrenset matvareutvalg (144).  

 

Willett et al. (141) oppsummerer data fra studier som har sett på forholdet mellom 

fettinntak og overvekt. I artikkelen konkluderes med at det å redusere fett i kostholdet 

ikke er en løsning på overvektsproblematikken, siden dietter med høyt fettinnhold ikke er 

den primære årsaken til den høye prevalensen av fedme i samfunnet og at andre tiltak slik 

som økt fysisk aktivitet og reduksjon av det totale energiinntaket er viktigere enn å 

redusere fettinnholdet i kosthold (141). Det diskuteres videre i artikkelen om viktigheten 

av å undersøke andre aspekter som kan bidra til den økende fedmeprevalensen i 

befolkningen. Kosthold med høy glykemisk indeks, tilgjengeligheten av mat og 

predisposisjon hos visse individer til å utvikle fedme på en diett lav på fett eller 

karbohydrat diskuteres i artikkelen.  

 

Lavkarbohydrat dietter har vist seg å resultere i betydelig mer vekttap etter 6 måneder 

enn standard energireduserte dietter (145). Dette var ledsaget av mer gunstige blod 

lipidprofil (lavere triglyserider, høyere HDL verdier). Det har imidlertid vist seg at 

fordelen i form av vekttap tilskrevet lavkarbohydrat diett ikke vedvarer mer enn ett år 

(145).  

 

Sacks og medarbeidere har fulgt 811 overvektige personer som var randomisert til 4 ulike 

dietter i to år (146). De fire diettene hadde forskjellig innhold av fett, protein og 

karbohydrater. Alle diettene skulle ha et lavere energiinnhold enn det som var 

energiinnholdet i utgangspunktet og være i tråd med anbefalingene for kardiovaskulær 

helse. Etter 2 år ble det ikke funnet signifikant vektforskjell når inntaket av karbohydrater 
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varierte fra 35 % til 65 %, andelen proteiner fra 15 % til 25 % og andelen fett fra 20 % til 

40 % (146). Metthets- og sultfølelsen, samt tilfredstillelsen med dietten var lik i de fire 

gruppene. Konklusjonen i studien til Sacks et al. var at energireduserte dietter gir klinisk 

relevant vekttap uavhengig av kostsammensetningen, og at kontinuerlig kontakt med 

pasientene etter en vekttapsperiode er assosiert med mindre vektoppgang (146).  

 

Det er altså ingen grunn, ut i fra disse studiene og andre lignende studier (147), til 

å hevde at lavkarbodietter generelt gir nevneverdig mer vekttap enn lav fett-dietter etter å 

ha fulgt dietten i mer enn 6-12 måneder. Dietter lave på karbohydrater er effektive på kort 

sikt (perioder under 1 år), men flere studier behøves for å undersøke langtidseffekten av å 

følge dietter lave på karbohydrater i mer enn 2 år (36). Det er imidlertid verdt å bemerke 

at diettene, fra studiene som er nevnt, ikke var ekstremt høye på fett eller ekstremt lave på 

karbohydrater.   

 

Kritikere av de norske kostrådene har hevdet at lavt inntak av fett og høyt inntak av 

karbohydrater leder til overvekt (148). En ny systematisk oversiktsartikkel og meta-

analyse støtter imidlertid ikke denne hypotesen (149). Overvekt er fortsatt et spørsmål om 

balansen mellom energiinntak og forbruk. Det ser imidlertid ut som at kostens 

sammensetning har betydning for hvor lett eller vanskelig det er å følge et kosthold over 

tid. Kostens sammensetning påvirker mettheten, noe som er viktig for å lykkes med å 

spise passe mye og passe ofte for å oppnå energiunderskudd og dermed vektnedgang 

(150).  

 

5.3.3 Hypotese 3: Inntak av utvalgte matvarer og drikker 

 

Det ble funnet statistisk signifikante forskjeller mellom gruppen med vellykket vekttap 

og gruppen med ikke vellykket vekttap når det gjald inntak av flere matvarer/drikker, for 

eksempel ”kornprodukter”, ”kaker”, ” brus, saft lett ”, ”lett melk”, ”smør, margarin og 

olje” og ”ost”.  
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Frukt, bær, grønnsaker og grove kornprodukter 

Anbefalt frukt, bær og grønnsaksinntak er 500 g/dag (4). Kostholdsundersøkelsen 

Norkost 3 (137) har imidlertid rapportert om et lavere inntak av frukt, bær og grønnsaker 

enn anbefalt både hos menn (363 g/dag) og kvinner (387 g/dag) i Norge. Studiedeltakerne 

fra begge gruppene i denne masteroppgaven hadde et enda lavere inntak. De hadde et 

inntak på under halvparten av det anbefalte inntaket både ved 2 og 4 år etter RYGB, og 

det var ikke signifikant forskjell mellom gruppene. Warde-Kamar et al. fant imidlertid at 

studiedeltakerne deres hadde et inntak av frukt og grønnsaker tilsvarende anbefalt inntak, 

30 måneder etter RYGB operasjon (126). 

 

Både 2 og 4 år etter operasjon var inntak av grove kornprodukter hos begge gruppene en 

del lavere enn anbefalt inntak som er mellom 70 og 90 g fullkorn/dag (4). Gruppen med 

vellykket vekttap hadde, 2 og 4 år etter operasjon, et inntak av grove kornprodukter på 

henholdsvis 63 g/dag og 58 g/dag, mens gruppen med ikke vellykket vekttap hadde et 

inntak på henholdsvis 61g/dag og 56 g/dag. Det er imidlertid verdt å bemerke at den 

anbefalte mengden på mellom 70 og 90 g/dag representerer 100 % fullkorn, mens ”grove 

kornprodukter” i denne oppgaven ikke nødvendigvis består av kornprodukter med 100 % 

fullkornsmel. Det er dermed stor sannsynlighet for at deltakernes fullkornsinntak var 

enda lavere enn vist. 

 

En norsk studie som sammenlignet kostholdet til pasienter operert med RYGB og 

pasienter som kun hadde fått livsstilsintervensjon fant at etter ett år med intervensjon så 

hadde sist nevnte gruppen et høyere inntak av frukt og grønnsaker og et høyere inntak av 

fullkornsprodukter (93). De som hadde fått RYGB operasjon hadde et inntak av frukt og 

grønnsaker tilsvarende 441 g/dag, og dette er høyere enn inntaket av frukt, bær og 

grønnsaker blant studiedeltakerne i denne masteroppgaven. 

 

Fett og søtt (mat og drikke) 

De viktigste fettkildene i kostholdet til studiedeltakerne var ”smør, margarin og olje”, 

samt ” kjøtt, blod, innmat”. Dette tilsvarer Norkost 3 (137) sine funn blant norske menn 

og kvinner. Den viktigste kilden til tilsatt sukker blant studiedeltakerne var ” sukker og 
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søtsaker”, mens blant deltakerne i Norkost 3 var saft, brus med sukker, den viktigste 

kilden til tilsatt sukker (137). 

 

En studie fra 2012 (62) fant at nærmest 70 % av RYGB opererte pasienter gikk opp i vekt 

igjen fra 2 til 5 år etter operasjon og at dette var relatert til kvaliteten på kostholdet. 

Dårlig kvalitet på kostholdet, karakterisert av for høyt energiinntak, inntak av snacks, 

søtsaker, oljer og fettrike matvarer, var relatert til vektoppgang (62).  

I denne masteroppgaven ble det funnet signifikant høyere inntak av ”smør, margarin, 

olje”, samt ”kaker” i gruppen med ikke vellykket vekttap sammenlignet med gruppen 

med vellykket vekttap både 2 og 4 år etter operasjon. Det ble også funnet et høyere inntak 

av ”ost” og ”kjøttpålegg” 2 år etter operasjon.  

 

I motsetning til andre studier (126) på gastric bypass opererte som har rapportert et stort 

inntak av energirike drikker hadde studiedeltakerne i denne studien et lavt inntak av  

”brus, saft sukret”, men et høyt inntak av ”brus, saft lett”. Sukkerfri brus inneholder ikke 

energi, men en prospektiv studie fant likevel et positivt dose-respons forhold mellom 

inntak av kunstig søtet brus og overvekt og fedme (151). En slik assosiasjon betyr ikke 

nødvendigvis at det er en årsakssammenheng mellom kunstig søtet brus og overvekt, og 

noen korttidsstudier har vist motsatt resultat (152). Det er likevel grunn til å tro at kunstig 

søtet brus ikke er løsningen på overvektsproblematikken og flere langtidsstudier behøves 

for å få svar på om kunstig søtet brus er assosiert med overvekt og fedme (153). En teori 

på sammenhengen mellom langvarig konsum av kunstig søtet brus og overvekt er 

redusert respons på inntak av søtt i hjernenes belønningssenter. Dette kan igjen føre til at 

forbrukere av kunstig søtet brus spiser mer for å oppnå tilfredsstillende 

belønningsrespons (154). En studie har vist at å bytte fra energiholdig drikke til sukkerfri 

drikke ikke nødvendigvis vil føre til et lavere energiinntak, mens å bytte til å drikke vann 

har blitt assosiert med signifikant reduksjon i totalt energiinntak (155). I en fersk 

intervensjonsstudie fra 2013 ble det imidlertid funnet at begge intervensjonsgruppene 

reduserte energiinntaket i studieperioden (6 måneder) ved å erstatte konsumet av brus 

med sukker med enten vann eller kunstig søtet brus (156).  
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Det er et spørsmål om de som ikke har oppnådd vellykket vekttap drikker sukkerfri brus 

fordi de vil slanke seg, eller om grunnen til at de ikke har oppnådd vellykket vekttap 

blant annet er fordi de drikker sukkerfri brus. Det kan også tenkes at de med ikke 

vellykket vekttap ville gått enda mer opp i vekt hvis de ikke hadde drukket sukkerfri brus 

i stedet for brus med sukker. Det er derfor viktig å poengtere at denne masteroppgaven 

bare viser at inntak av ”brus, saft lett” er signifikant større hos gruppen med ikke 

vellykket vekttap, men at den ikke sier noe om årsakssammenhengen. 

 

En observasjonsstudier på 51 RYGB opererte pasienter opp til 24 måneder postoperativ, 

konkluderer med at ugunstig spiseatferd, slik som inntak av energirike drikker som inntas 

mellom måltidene og som ikke bidrar til metthetsfølelse, er hovedgrunnen til at 

pasientene ikke går tilstrekkelig ned i vekt etter kirurgi (96). Det ble observert at mer enn 

50 % av de med utilstrekkelig vektnedgang etter RYGB operasjon hadde et for høyt 

konsum av energirike drikker. Det ble videre observert et høyt inntak av energirike 

snacks som i liten grad gir metthetsfølelse. Pasientene som klarte å unngå å innta slike 

matvarer og drikker var de som også hadde vellykket vektnedgang etter operasjon (96). 

Andre studier har også observert at de som spiste snacks mellom måltidene hadde mindre 

vekttap etter RYGB operasjon (71, 95).  

 

En mindre magesekk som følge av gastric bypass operasjon fører til økt metthetsfølelse 

ved et måltid. På tross av det kan pasientene kompensere ved å spise oftere eller 

kontinuerlig, siden det har vist seg at metthetsfølelsen mellom måltidene i liten grad er 

affisert av operasjonen (27).  Det har videre vist seg at de som konsumerer myke, 

flytende matvarer, søtsaker eller snacks mellom måltidene er mer utsatt for vektoppgang 

etter operasjon (27). I denne masteroppgaven ble funnet at yoghurt og iskrem var en 

viktig kilde til tilsatt sukker hos studiedeltakerne. Det var imidlertid ingen forskjell 

mellom de med vellykket vekttap og de med ikke vellykket vekttap verken når det gjald 

inntak av yoghurt, iskrem, energirike drikker eller snacks.  

 

 



75 

5.4 Fremtidsperspektiv og forslag til videre arbeid 

 

Fedme er en kronisk tilstand som krever langsiktig oppfølging. På OUS Aker er det, frem 

til og med 5 år etter operasjon, satt opp jevnlige kontroller med klinisk ernæringsfysiolog 

for bariatrisk opererte. Til tross for denne oppfølgningen går mange opp i vekt på sikt 

(50, 72). Vektøkningene har blitt observert til å inntreffe hovedsakelig fra 2 år etter 

gastric bypass operasjon (68). Opprettholdelse av redusert vekt er derfor en minst like 

stor utfordring som å oppnå vektreduksjon.  

 

Resultatene fra denne masteroppgaven bekrefter at bariatrisk kirurgi ikke er den endelige 

løsningen for behandling av fedme. Kirurgi er bare et verktøy som hjelper pasienten til å 

begrense porsjonsstørrelsen og redusere opptaket av energigivende næringsstoffer, men 

kan ikke hjelpe pasienten i å ta bestemmelser med tanke på matvarevalg. Det er kun 

pasienter, som for eksempel opplever dumping, som kan være nødt til å begrense inntaket 

av sukkerrike matvarer for å unngå symptomer relatert til dumping.  

 

Viktigheten av kvaliteten på kostholdet har blitt understreket i flere studier (71, 91). 

Hvis pasienten ikke implementerer sunne matvaner etter kirurgi kan dårlig kvalitet på 

kostholdet, som bidrar med økt energiinntak, føre til vektoppgang og videre til 

tilbakekomst av fedmerelaterte komorbiditeter. Andre strategier bør derfor innføres i 

tillegg til kirurgi, slik som regelmessig fysisk aktivitet, kostholdsendringer og tett 

individuell oppfølging. 

 

Hyppigere oppfølgingskontroller 

 

Det kan tenkes at ekstra oppfølging i form av kostråd og fysisk aktivitet kan være aktuelt 

i den kritiske perioden når de fleste starter å gå opp i vekt, og at dette kan forebygge 

vektoppgang og tilbakekomst av komorbiditeter assosiert med overvekt. Det er særlig 

pasientene som ikke klarer å oppnå suksessfull vekttap, samt de som er på vei til å bli lite 

suksessfulle på grunn av vektoppgang, som bør få tilbud om hyppigere individuelle 

kontroller og individuell tilpasset kostråd som tar for seg kostholdskvalitet ut i fra 

preferansene til pasienten. 
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Problemet er imidlertid når pasientene ikke kommer til oppfølgingskontrollene som 

tilbys. Oppmøte på oppfølgingskontroller er viktig, siden en av de oppgitte grunnene til at 

pasientene starter å gå opp i vekt igjen etter operasjon, er mangel på motivasjon og dårlig 

oppmøte på oppfølgingskontroller (126). På grunn av skam og lav selvfølelse dropper 

mange av pasientene med ikke vellykket vekttap å komme til kontroll. Pasienter med 

vellykket vekttap kan også havne i denne situasjonen på grunn av at de er fornøyd med 

vekttapet og dermed tror at de ikke lengre trenger kostråd (157). Strategier for å øke 

motivasjonen og oppmøte på kontroller bør dermed implementeres. 

 

Kosthold og videre arbeid 

 

Resultatene fra denne oppgaven sier noe om kostholdsfaktorer som kan være relatert til 

vektendringer uten nødvendigvis å kunne si noe om årsakssammenhenger. Det er dermed 

behov for grundigere analyser som tar hensyn til fysisk aktivitet og andre mulige 

konfunderende faktorer når en ser på effekten av kostholdsfaktorer på vekt. Det er videre 

behov for randomiserte, kontrollerte studier som for eksempel kan teste effekten av 

kosthold med forskjellig kostsammensetning (lavkarbohydrat diett kontra høy-fett diett) 

på pasienter som har vært gastric bypass operert i den perioden de fleste starter å gå opp i 

vekt. 

 

Andre faktorer i tillegg til kosthold som kan undersøkes 

 

I tillegg til kostholdsfaktorer er det også viktig å undersøke andre mulige 

bakenforliggende grunner til spiseatferden og vektendringene. Tidligere studier har vist at 

det er flere andre faktorer, i tillegg til fysiologiske faktorer, som påvirker energiinntaket. 

Eksempler på dette er sosioøkonomisk status, stressnivå og depresjon (26, 28). På 

bakgrunn av slike funn gjenstår det å gjennomføre intervensjon som inkorporer strategier 

som kan føre til atferdsendring og økt motivasjon i tillegg til kostråd og fysisk 

aktivitetsveiledning. 
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Det kan også være aktuelt å studere kvinner i forhold til menn siden det har vist seg at 

kvinner og menn er forskjellige med tanke på kroppssammensetning og 

kostsammensetning. En studie som så på kostholdet til kvinner, 2 eller flere år etter 

bariatrisk kirurgi, fant en lavere andel som ikke klarte å oppnå suksessfullt vekttap  

(16 %) enn det som ble funnet cirka 4 år etter operasjon i denne masteroppgaven (30 %) 

(133).  

 

Flere kriterier for å definere vellykket resultat 

Det kan også være aktuelt å bruke flere kriterier for definisjonen av ”vellykket resultat” 

etter bariatrisk kirurgi i tillegg til % EWL, som for eksempel tar for seg klinisk 

signifikant vektoppgang, kroppssammensetning og mageomkrets. Dette er fordi pasienter 

med høy KMI før operasjon kan bli klassifisert som ”ikke vellykket” hvis en kun ser på 

% EWL, til tross for at de har hatt signifikant vekttap etter operasjon og redusert 

mageomfanget og dermed fått bedre helse.  
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6 Konklusjon 

 

Det ble funnet flere signifikante forskjeller (P ≤ 0,05) mellom gruppen med vellykket 

vekttap (% EWL ≥ 50 %) og gruppen med ikke vellykket vekttap (% EWL < 50 %).  

 

Hypotese 1: Antropometriske mål og kroppssammensetning 

 

Gruppen med vellykket vekttap hadde lavere vekt, KMI, mageomkrets, prosent 

kroppsfett og FFM i forhold til gruppen med ikke vellykket vekttap, både 2 og 4 år etter 

operasjon.  

 

Kroppsvekt og prosent kroppsfett hadde økt hos begge gruppene fra 2 til 4 år etter 

operasjon, mens mageomkrets kun hadde økt hos gruppen med ikke vellykket vekttap. 

FFM hadde gått ned hos de med vellykket vekttap, men hadde økt hos de med ikke 

vellykket vekttap. Det var videre en brattere vektoppgang hos gruppen med ikke 

vellykket vekttap enn hos gruppen med vellykket vekttap fra 2 til 4 år etter operasjon.  

 

 

Hypotese 2: Energiinntak og inntak av energigivende næringsstoffer  

 

Gruppen med vellykket vekttap hadde signifikant lavere energiinntak både ved 2 og 4 år 

etter RYGB operasjon, samt lavere energiprosent fra tilsatt sukker 4 år etter RYGB 

operasjon.  

 

Innad i gruppen med vellykket vekttap ble andel av totalt energiinntak (E %) fra 

karbohydrat og tilsatt sukker redusert, mens fettinntaket (E %) økte fra 2 til 4 år etter 

RYGB operasjon. Økningen i energiprosent fra fett kan forklares av signifikant økt 

konsum av matvarer fra undergruppene ”smør, margarin” og ”fet hvitost” i perioden fra 2 

til 4 år etter operasjon.  
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Hypotese 3: Inntak av utvalgte matvarer 

 

Gruppen med ikke vellykket vekttap hadde et høyere inntak av ”kornprodukter”, ”kaker”, 

samt ”smør, margarin og olje” i forhold til gruppen med vellykket vekttap, både 2 og 4 år 

etter operasjon. Gruppen med ikke vellykket vekttap hadde også et større inntak av ”fine 

kornprodukter”, ”kjøttpålegg”, ”lett margarin”, ”lett melk” og ”ost” 2 år etter operasjon. 

Disse forskjellene ble imidlertid ikke observert ved studieslutt. 

 

Begge gruppene hadde signifikant økt inntaket av ”brus, saft lett ” fra 2 til 4 år etter 

operasjon, og gruppen med ikke vellykket vekttap hadde signifikant høyere inntak av 

”brus, saft lett ” i forhold til gruppen med vellykket vekttap ved begge tidspunkt. 

 

 

 

På bakgrunn av disse funnene, konkluderes det med at kvaliteten på kostholdet er viktig, 

og kostråd for å begrense inntaket av sukkerrike matvarer og fettrike matvarer (slik som 

kaker, smør, margarin og oljer) kan være aktuelt for å få til en reduksjon i energiinntaket, 

og dermed oppnå vellykket vekttap etter RYGB operasjon. Strategier for å øke 

fiberinntaket ved å øke inntaket av grove kornprodukter, frukt og grønnsaker bør 

implementeres. Pasientene kan for eksempel bli oppmuntret til å sette seg spesifikke mål 

for å øke inntaket av slike matvarer. Strategier for å forebygge nedgang i FFM på 

bekostning av økt kroppsfett bør også implementeres, og kan bestå av økt fysisk aktivitet 

og kostholdsendringer (som for eksempel økt inntak av magre, proteinrike matvarer). 
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Vedlegg 2: Samtykkeskjema 
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Vedlegg 3: Temaene på gruppemøter 

 

Tema gruppemøte Handler om 

1. Presentasjon og informasjon  

2. Fysisk aktivitet-del 1  

3. Fiber, frukt og grønnsaker             Hvorfor er det viktig å spise fiberrike matvarer? Hvordan øke 

fiberinntaket?  

Oppgaver: Sette seg mål om å spise mer frukt og grønnsaker, 

grove kornprodukter  

4. Fett og fettredusert mat De forskjellige typer fett (mettet og umettet; transfett): 

helsefordeler/fare med de forskjellige typer fett, fettkilder i 

maten, eksempler på sunne og usunne valg alternativer; w-3 

fettsyrer og tilskudd; praktiske tips på hvordan redusere 

mengden fett i kostholdet/matlagingen; bedre valgalternativer 

innenfor samme matvaregruppe 

 

5. Fysisk aktivitet del 2  

6. Mat til høytid og fest Hvordan begrense kaloriinntaket på høytidsdager ved å velge 

riktig. 

 

7. Nyttårsforsett Sette seg realistiske mål, skrive ned hvordan nå målene sine, 

kartlegge barrierer for å nå sine mål og løsninger; salt sug/søt 

sug: situasjoner som utløser søt sug og hvordan håndtere søt 

sug; snacks og energiinnhold 

 

8. Selvhjelpsgrupper Deltakerne ble delt inn i grupper og fikk start hjelp 

 

9. Fysisk aktivitet- del 3  

10. Søtstoffer Informasjon om forskjellige typer søtstoffer.  

11. Kroppsbilde-del 1  

12. Sommermat 

 

Fokus på valg av magre varianter av grillmat, is, dessert; 

sommeraktiviteter 

 

13. Cafébord  

14. Kroppsbilde- del 2  

15. Familiemat: «Kost, mosjon og 

helse for hele familien» 

Om grunner til vektoppgang, strategier til å unngå 

vektoppgang: hvordan redusere mengden fett i kostholdet, 

hvordan være mer fysisk aktiv 

 

16. Matlagingskurs og avslutting Fokus på tilbereding av retter som har lavt energiinnhold, er 

enkelt å lage og smaker godt 
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Vedlegg 4: Det praktiske arbeidet med masteroppgaven 

 

 
 

Individuelle konsultasjoner for pulje 3 (studieslutt) 
 

Deltakerne i pulje 3 ble innkalt til avsluttende konsultasjon høsten 2012. De fikk tilsendt 

invitasjonsbrev i posten, fire dagers kostdagbøker med bildehefte, spørreskjemaer om 

livskvalitet og fysisk aktivitet, liste over bruk av medisiner og kosttilskudd, samt 

evalueringsskjema. Pasientene ble oppringt omtrent en uke før avtalt time og spurt om 

timen passet fortsatt og om de hadde noen spørsmål i forbindelse med utfylling av 

kostdagbøker. Cirka en dag før avtalt time ble en SMS med påminnelse og tidspunkt for 

møte til siste konsultasjon sendt til hver deltaker. Deltakerne møtte opp fastende til 

konsultasjon/kontroll med ferdig utfylte kostdagbøker og spørreskjemaer.  

I løpet av konsultasjonen gikk vi gjennom kostdagbøkene for å se om alt var riktig utfylt. 

Deretter målte vi deltakernes høyde, hofte- og livvidde, samt veide de med Tanita vekt 

som også ga utskrift om kroppssammensetningen.   

Diastolisk og systolisk blodtrykk og puls ble tatt av oss masterstudentene på hver 

konsultasjon, og registrert i pasientens CRF. Blodtrykket ble tatt ved hjelp av et digitalt 

blodtrykksapparat som vi har fått opplæring i å bruke. Blodtrykk ble tatt på den 

nondominante armen to ganger, og gjennomsnittet av de to målingene ble beregnet. I 

forbindelse med blodprøvetaking og glukosebelastningstest (på ett utvalg av deltakerne) 

som ble gjennomført av annen helsepersonell, så har vi gjort noe for- og etter-

laboratorium arbeid (ordnet rekvirering av blodprøver, pipettert plasma og klistret 

etiketter på rør).  

 

Skanning av matdagbøker og beregninger i KBS 
 

Ferdig utfylte kostdagbøker fra deltakerne i pulje 3 ble skannet ved hjelp av programmet 

Cardiff-Teleform og inntaket av matvarer, energi og makronæringsstoffer ble beregnet 

ved bruk av datasystemet KBS. Åpne feltene ble kodet separat og lagt til resten av 

dataene fra skanningsprosessen i KBS. 
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Vedlegg 5: Case Report Form (CRF) 
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Vedlegg 6: Kostdagbok 
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Vedlegg 7: Råd om utfylling av kostdagbok 

 

 

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. 

 

Ikke kryss i dagboken 

Det skal aldri brukes kryss i dagboken. Det skal kun brukes bokstaver og tall.  
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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: Hjelpeark 
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Vedlegg 9: Bildehefte 
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Vedlegg 10: AE standard hovedgrupper/undergrupper 

 

 
AE-standard 
hoved/undergrupper 

  Nivå 

Retter (splittes ved beregn)  1 

Ugruppert  1 

Brød  1 

Brød 100% siktet mel  2 

Loff,rundstk mv,kj Loff/rundstykke. Kjøpt 3 

Loff,rundstk mv,hb Loff/rundstykke. Hjemmebakt 3 

Loff,rundstk uspes Loff/rundstykke. Uspesifisert 3 

Brød <50% sammalt mel  2 

Kneipp,rundstk kj Kneipp/rundstykke. Kjøpt 3 

Halvfint,rundstk hb Halvfint brød/rundstykke. Hjemmebakt 3 

Melgrov brød,rstk uspes Mellomgrovt brød/rundstykke. 
Uspesifisert 

3 

Brød >50% sammalt mel  2 

Grovbrød,rundstk kj Grovbrød/rundstykke. Kjøpt 3 

Grovbrød,rundstk hb Grovbrød/rundstykke. Hjemmelaget 3 

Grovbrød uspes Grovbrød. Uspesifisert 3 

Brød,uspes Brød. Uspesifisert 2 

Brødvarer,andre  2 

Flatbrød,kn.brød mv Flatbrød, knekkebrød 3 

Smørbrødkjeks  3 

Lefse,chapatti,taco  3 

Kornprodukter,andre  1 

Mel,ris,pasta  2 

Helkorn,gryn,mel  3 

Ris  3 

Makaroni,spaghetti  3 

Pizza, pai  2 

Frokostkorn  2 

Havregryn,frok.k us Havregryn, frokostkorn, usøtet 3 

Frokostkorn,søt  3 

Pastarett  2 

Kaker  1 

Gjærbakst,vafler  2 

Småkaker,tørre  2 

Kaker,andre  2 

Poteter  1 
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AE-standard 
hoved/undergrupper 

  Nivå 

Poteter,friske  2 

Potetpulver  2 

Pommes frites  2 

Grønnsaker,frisk/fryst  2 

Gulrot ff Gulrot. Frisk/fryst 3 

Kålrot ff Kålrot. Frisk/fryst 3 

Hodekål mv ff Hodekål. Frisk/fryst 3 

Blomkål ff Blomkål. Frisk/fryst 3 

Brokkoli mv  3 

Løk,purre  3 

Kinakål,issalat mv  3 

Agurk,squash f Agurk,Squash. Frisk 3 

Tomat f Tomat. Frisk 3 

Paprika ff Paprika. Frisk/fryst 3 

Persille, spinat mv  3 

Erter,bønner ff Erter, bønner. Frisk/fryst 3 

Groer  3 

Sopp  3 

Grønnsaker,andre ff Grønnsaker. Andre. Frisk/fryst 3 

Grønnsakbland,fryst Grønnsaksblanding. Fryst 3 

Grønnsaker,uspes Grønnsaker. Uspesifisert 3 

Grønnsaker,konservert  2 

Grønnsaker,herm Grønnsaker. Hermetisert 3 

Surkål  3 

Grønnsaker,syltet  3 

Grønnsaker k,annet Grønnsaker. Konservert. Annet 3 

Erter,bønner tørre  2 

Frukt,bær  1 

Frukt,bær frisk  2 

Sitrusfrukt  3 

Eple,pære  3 

Frukt,annen frisk  3 

Bær frisk  3 

Frukt,bær uspes f Frukt, bær. Uspesifisert. Frisk.  3 

Syltetøy,konserver Syltetøy, konserver 2 

Syltetøy,marmelade  3 

Frysetøy,bær fryst  3 

Frukt,hermetisk  3 

Frukt,bær tilag Frukt, bær. Tillaget 3 

Frukt,bær tørket  3 
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AE-standard 
hoved/undergrupper 

  Nivå 

Juice,most  2 

Saftkonsentrat  2 

Nøtter,oliven,frø  2 

Kjøtt,blod,innmat  1 

Kjøtt helt,kjøttdeig  2 

Kjøtt,fersk/fryst  3 

Svin  4 

Storfe  4 

Får  4 

Fjørfe  4 

Vilt  4 

Andre dyr  4 

Kjøtt,uspes Kjøtt. Uspesifisert 4 

Kjøtt,salt/herm Kjøtt. Salt/hermetisert 3 

Kjøttdeig mv  3 

Kjøtt,farseprodukter  2 

Pølser  3 

Kjøtt,andre farseprod Kjøtt. Andre farseprodukter 3 

Kjøttpålegg,leverpost Kjøttpålegg, Leverpostei 2 

Kjøttpålegg  3 

Leverpostei  3 

Kjøtt,andre produkter  2 

Kjøtt,retter  2 

Blod,innmat  2 

Blod  3 

Lever  3 

Hjerte,nyre mv  3 

Fisk,skalldyr  1 

Fisk,mager+halvfet  2 

Torsk,sei mv,ff Torsk, Sei mv. Fersk/Fryst 3 

Flyndre,uer mv,ff Flyndre, Uer mv. Fersk/Fryst 3 

Fisk,salt  3 

Lutefisk mv  3 

Fisk,ferskvann  3 

Fisk,fet  2 

Laks,ørret  3 

Sild,makrell  3 

Fisk,fet annen  3 

Fisk,produkter  2 

Fisk,farseprodukter  3 
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AE-standard 
hoved/undergrupper 

  Nivå 

Fisk,panert/forfrit Fisk. Panert/Forfritert 3 

Fisk,retter  2 

Fisk,uspes  2 

Skalldyr,innmat  2 

Skalldyr mv  3 

Fiskeinnmat  3 

Fiskepålegg  2 

Egg  1 

Melk,fløte,is mv  1 

Melk,yoghurt  2 

Helmelk  3 

Lettmelk  3 

Skummetmelk  3 

Melk,uspes  3 

Yoghurt  3 

Melk,smaksatt  3 

Melk,annen  3 

Annen melk  4 

Melk konsentrert  4 

Fløte,rømme,is mv  2 

Fløte,rømme  3 

Iskrem  3 

Melk/fløte prod. Melk/Fløte produkter 3 

Ost  1 

Hvit ost  2 

Hvit ost,overfet  3 

Hvit ost,helfet  3 

Hvit ost,halvfet  3 

Hvit ost,mager  3 

Hvit ost,uspes  3 

Brunost  2 

G35,f33 ol  3 

Brunost,halvfet+mager  3 

Prim,gomme  3 

Brunost,uspes  3 

Ost,uspes  2 

Smør,margarin,olje  1 

Margarin  2 

Margarin,soya  3 

Margarin,soya-b Margarin,soya. På brød 4 
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AE-standard 
hoved/undergrupper 

  Nivå 

Margarin,soya-m Margarin,soya. I matlaging 4 

Margarin,blanding  3 

Margarin,blanding-b Margarin,blanding. På brød 4 

Margarin,blanding-m Margarin,blanding. I matlaging 4 

Margarin,annen  3 

Margarin,annen-b Margarin,annen. På brød 4 

Margarin,annen-m Margarin,annen. I matlaging 4 

Margarin,uspes Margarin. Uspesifisert 3 

Lettmargarin,brelett  2 

Smør,bremykt,smøregod  2 

Smør-b Smør. På brød 3 

Smør-m Smør. I matlaging 3 

Smør+marg-b Smør+margarin. På brød 3 

Smør+marg-m Smør+margarin. I matlaging 3 

Smør/margarin,uspes Smør/margarin. Uspesifisert 2 

Olje,annet fett  2 

Matolje  3 

Anim.fett,smult mv Animalsk fett, smult mv 3 

Fett,annet  3 

Majones,dressing  2 

Majones,remulade  3 

Dressing  3 

Salater Majones salater 3 

Sukker,søtsaker  1 

Sukker mv  2 

Sukker  3 

Andre søtemidler  3 

Energiholdige  4 

Energifrie  4 

Honning,søtpålegg  2 

Honning, sirup  3 

Søtpålegg  3 

Sjokolade,søtsaker  2 

Sjokolade  3 

Drops,pastiller  3 

Andre søtsaker  3 

Drikkevarer  1 

Kaffe  2 

Te  2 

Saft,brus mv m/sukker  2 
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AE-standard 
hoved/undergrupper 

  Nivå 

Brus m/sukker  3 

Saft m/sukker  3 

Nektar mv  3 

Leskedr m/sukker  3 

Energidrikk  3 

Saft,brus lett  2 

Brus kunst.søt Brus, kunstig søtet 3 

Saft suksøt Saft. Uten sukker/kunstig søtet 3 

Leskedrik suksø Leskedrikk. Uten sukker/kunstig søtet 3 

Energidrikk u/sukker  3 

Saft,brus mv, uspes  2 

Drikkevann,mineralvann  2 

Øl,vin alkofri Øl, Vin, Alkoholfritt 2 

Øl  2 

Lettøl,pils mv  3 

Eksportøl,juleøl mv  3 

Øl,uspes  3 

Vin,brennevin  2 

Vin  3 

Brennevin  3 

Drink mv  3 

Spebarnmat  1 

Melk,spebarn  2 

Melkepulver,spb Melkepulver. Spebarn 3 

Melk,flyt,spb Melk, Flytende. Spebarn 3 

Melkigrøt,spb Melk i grøt. Spebarn 3 

Grøt,spebarn  2 

Grøtpulver,spb Grøtpulver. Spebarn 3 

Grøt,tillag,spb Grøt. Tillaget. Spebarn 3 

Middag,spebarn  2 

Grønsakmos,spb Grønnsaksmos. Spebarn 3 

Middag kjøt,spb Middag. Kjøtt. Spebarn 3 

Middag fisk,spb Middag. Fisk. Spebarn 3 

Fruktdess,spb Frukt dessert. Spebarn 2 

Barnesaft  2 

Diverse  1 

Næringspreparat  2 

Snacks  2 

Potetchips  3 

Snacks,annen  3 
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AE-standard 
hoved/undergrupper 

  Nivå 

Sauser  2 

Pulver  2 

Krydder  2 

Vegetarprodukt  2 

Diverse,retter  2 

Diverse,annet  2 

Vann i retter  2 

Kosttilskudd  1 
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Vedlegg 11: Tabell 

 

Tabell Vedlegg 11. Hovedmatvaregrupper og undergrupper som bidrar mest med energi, fett og tilsatt 

sukker i kostholdet til deltakerne som har fullført studien (n=132). Beregningene er gjort i KBS 

 

 
Hovedmatvare-

grupper i KBS 

Bidrag til 

energi- 

inntak, % 

Bidrag til 

fettinntak, % 

Bidrag til 

sukker-

inntak, % 

Kommentar 

Brød  16  4  1  Brød bidrar mest med energi i kostholdet 

til deltakerne (16 %). I denne 

hovedmatvaregruppen bidrar 

undergruppen ”brød med mer enn 50 % 

sammalt mel” mest til energiinntaket (6 %)  

 

Melk, fløte, is 10  12  17  ”Melk, yoghurt” er undergruppen som 

bidrar mest til energi- og sukkerinntaket i 

denne hovedmatvaregruppen (bidrar 

henholdsvis med 6 % og 6 %). Mer presist 

er yoghurt og iskrem de matvarene som er 

den største kilden til tilsatt sukker i 

kostholdet fra denne matvaregruppen. Til 

sammen bidrar yoghurt og iskrem med  

15 % av tilsatt sukker inntaket 

 

Kjøtt, blod, 

innmat 
12 16 0  Undergruppen ”kjøtt fersk/fryst” bidrar 

mest til energiinntaket i denne 

hovedmatvaregruppen (4 %). 

Undergruppen ”farseprodukter” bidrar 

mest til fettinntaket i denne 

hovedmatvaregruppen (6 %). 

 

Ost 9 14  0  I denne matvaregruppen bidrar 

undergruppen ”hvitost”, og mer presist 

”hvitost, helfet”, mest til totalt fettinntak 

 (9 %) 

 

Smør, margarin, 

olje 

7 19 0  Undergruppen ”smør, bremykt” er den 

største fettkilden fra denne hoved- 

matvaregruppen (5 %) 

 

Sukker, søtsaker 6  5  38  Av denne matvaregruppen bidrar 

undergruppen ”sjokolade, søtsaker” mest 

av totalt tilsatt sukker inntak (34 %) 

 

Kaker 6  6 16  

 

Saft, brus med 

sukker 

1  0  14   

 
 

⃰ De største bidragene er uthevet  
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Vedlegg 12: Godkjenninger 
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