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Forord
Antallet af svært overvægtige har været stærkt stigende i de seneste 10-20 år. Der er mange 
negative konsekvenser heraf: Fedme betyder forringet selvværd for den enkelte, der er en 
forøget sygelighed, tidligere død og en nedsat fysisk formåen. Samtidig betyder fedme for-
øgede udgifter for den enkelte og for samfundet.

Løsningerne herpå er ikke enkle. For langt de fleste overvægtige bliver fedme et kronisk 
problem. Nok er overvægtige danskere gode til at tabe sig, men efter endt slankekur tager 
langt de fleste hurtigt på igen. Vi ved i dag, at årsagen hertil er, at overvægt hos det store 
flertal medfører blivende fysiologiske ændringer i kroppen, som regulerer vægten tilbage til 
det forhøjede niveau.

Der er derfor to indsatsområder: Forebyggelse af udvikling af fedme, og behandling af 
dem, der allerede er blevet svært overvægtige.

Det eneste, der i dag vides at føre til et blivende vægttab samt forbedret livskvalitet, hel-
bredelse eller forbedring af fedmerelateret sygdom, foruden en forlænget overlevelse, er 
fedmekirurgi. Dette udføres i dag med kikkertteknik, og de opnåede resultater er så gode, 
at det har ført til en eksplosiv udvikling i antallet af operationer i hele den vestlige verden, 
herunder Danmark.

Langt flertallet af dem, der bliver opereret i Danmark (over 95 %), får foretaget en såkaldt 
gastrisk bypass-operation. Selv om dette nærmest revolutionerer tilværelsen for den enkelte, 
er det ikke en operation, man ”bare lige” går ind til. Dels er der en – om end ringe i forhold til 
risiko ved overvægten – risiko for komplikationer, og dels må man følges hele livet til resten af 
livet med henblik på tilskud af vitaminer, m.m. Endvidere bliver spisemønsteret markant ændret.

I den foreliggende litteratur har man langt overvejende fokuseret på selve operationen, 
selv om et succesfuldt resultat kræver samspil mellem en række andre ting – herunder i særlig 
grad diætetisk opfølgning.

Bogens forfattere er eksperter i fedmekirurgi på hver sin måde: Stine Albrechtsen har fulgt 
og vejledt flere tusinde patienter ved Aleris-Hamlet Privathospital og er herigennem blevet 
en af landets absolut førende diætister på dette område. Carsten Olsen er en af landets mest 
anerkendte kokke og har selv fået foretaget en bypass-operation.

I bogen gennemgår forfatterne alle faser i forbindelse med operation: Fra overvejelsesstadiet 
til forløbet under og flere år efter indgrebet. På en særdeles lettilgængelig måde kommer de 
omkring alt det, der er behov for at vide. Carsten Olsen fornægter heller ikke sin ”kokkehue”: 
Selv om fedmekirurgi ændrer spisemønsteret, behøver det ikke at være helt så surt. Der er 
masser af variationsmuligheder i kosten, hvilket fremgår af de velsmagende opskrifter.

En stor tak til forfatterne for at udfylde det tomrum, der har været for de mennesker, der 
enten er blevet opereret eller overvejer at blive det, og ikke mindst for de pårørende.

Peter Funch-Jensen
Professor, dr.med.

http://www.aleris.dk/Aleris-Hamlet-Hospitaler/Behandlinger/Overvagt/Gastric-bypass/
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http://www.guidedbystine.dk
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ideen
Ideen til denne bog opstod, da vi mødte hinanden i september 2010 i forbindelse med Olsens 
kommende gastric bypass-operation. Vi blev enige om, at der manglede supplerende opskrifter 
og vejledning til det materiale, som Olsen fik udleveret inden operationen, og efter et par 
møder blev vi enige om, at vi skulle skrive denne bog sammen.  Denne bog kan derfor hjælpe 
dig, der er gastric bypass-opereret, overvejer operation eller er pårørende til en opereret. 

Det er meget vigtigt for os at formidle denne historie og komme med gode råd og vejled-
ning, men denne bog skal ikke opfattes som reklame for gastric bypass, og vi er helt bevidste 
om, at en gastric bypass-operation for de flestes vedkommende er sidste udvej. Vi skal ikke 
gøre os til dommere for eller imod en operation, men konstatere, at det er en mulig løsning, 
når alt andet er slået fejl. En gastric bypass-operation er et stort og permanent indgreb i mave-
tarm-systemet og medfører store ændringer i forhold til optag og omsætning af næringsstoffer 
herunder fedt og sukker. Derfor er det vigtigt, at man er godt forberedt og informeret om 
konsekvenserne for krop og kost, inden man tager beslutningen. 

Gastric bypass kan være en start på et sundere liv og en omlægning af dine kostvaner, 
hvis og kun hvis du selv er klar til kamp. For det er ikke en mirakelkur, og det er heller ikke 
en løsning, der gør alt i dit liv anderledes, men det er en mulig løsning for at komme ned i 
vægt, undgå følgesygdomme og få en bedre livskvalitet. Vægttabet er ikke det væsentligste. 
Vægttab kan ses som en positiv bivirkning, men fokus skal være på sundhedsgevinsterne ved 
operationen, fx udsigten til at undgå følgesygdomme af overvægten.  

En gastric bypass-operation er ikke et mirakel. Med andre ord; hvis du i dit liv har opført 
dig som en idiot, og du efter en gastric bypass ikke laver om på dine vaner, vil status hurtigt 
være den samme som før operationen, og så er det måske bedre at lade være! Det er en 
garanti, at samleveren er den samme, kollegaerne er de samme, og det er du jo i bund og 
grund også. Du er, som du var før, dog med én forskel! Du har en mulighed for at lave om 
på dine vaner. Miraklet kommer fra dig, ikke fra en operation.  Du må gå forrest i dit liv og 
bruge den hjælp, der er dig tildelt. Det er vigtigt, at du tager ansvar. Det er ikke andres skyld, 
at du er overvægtig, og det er ikke op til andre, at du skal lave om på dine vaner. Det kom-
mer fra dig og kun dig.

Denne bog er ikke en slankekogebog, ej heller en bog, der fornægter fedt og sukker, for vi 
er på ingen måde frelste eller helsefreaks, men det er en bog, der tager hensyn til de gener, 
som fedt og sukker kan medføre for nogle efter operationen. 

I bogen sammensætter vi en kost, der ikke bare er sund, men også velsmagende og nem 
at gå til. Vi har fokus på, at råvarer skal være billige, kunne fås i almindelige supermarkeder 
og genbruges fra dag til dag, så du ikke oplever unødigt madspild. Vi har på alle kostplaner 
valgt at bruge en del færdige produkter som fx Havrefras og proteinbarer, fordi vi ved, at man 
i en travl hverdag ikke kan lave alle dagens måltider fra bunden. Alle opskrifter og kostplaner 
er energiberegnede, så du kan se indhold af proteiner og kalorier for at hjælpe dig til at sam-
mensætte kosten, så du får det minimum af kalorier og proteiner, din krop har brug for. Vi 
supplerer opskrifterne med vores råd og erfaringer, men husk, at det er dig, der bestemmer i 
dit liv, og dig, der har muligheden for at livet med en gastric bypass bliver et godt liv.
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Hvad er en
Gastric Bypass? 
Hvilke konsekvenser har det for krop og kost?
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Kort om gastric bypass-operation
Gastric bypass er en operation, der har til formål at hjælpe svært overvægtige personer med 
at komme ned i vægt samt bedre eventuelle følgesygdomme af overvægten, fx diabetes. De 
fleste patienter taber 60-70 % af deres overvægt det første år efter operationen, hvorefter 
vægten for de fleste stabiliserer sig. I Danmark har operationen været udført siden 2005 på 
flere af landets hospitaler – både offentlige og private.1) 

En gastric bypass gør mavesækken mindre (25-50 ml), samtidig med at ca. en meter af 
den øverste del af tyndtarmen ”omkøres” (bypasses). Operationen er en kombination af ma-
labsorptive og restriktive procedurer, der gør, at man efter indgrebet spiser mindre og ofte 
har problemer med at optage forskellige næringsstoffer herunder vitaminer, mineraler, fedt 
og sukker.  Der fjernes intet under operationen, da den ”gamle” mave stadig har en funktion, 
idet den producerer fordøjelsesenzymer og udskiller galdesalte og enzymer fra bugtspytkirtlen 
– blot i væsentlig mindre mængder end før operationen. 

Hvad betyder en operation for kosten?
Gastric bypass har flere konsekvenser for kosten. Den lille nye mave kan ikke findele føden, 
som den normale mavesæk kan. Derfor skal man efter operationen spise langsomt og tygge 
sin mad meget grundigt for at undgå smerter, kvalme og ubehag.

Maden ledes efter operationen fra maven og direkte ud i tyndtarmen. Det betyder, at op-
tagelse af kalk, jern samt en stor del af proteinerne er nedsat efter operationen. Det er derfor 
vigtigt, at kosten efter operationen er rig på proteiner, fx kød, æg og mælkeprodukter. 

Efter operationen er udskillelsen af galdesalte og pancreas-enzymer (”bugspyt”) nedsat, og 
derfor er der ikke længere kapacitet til at fordøje en større mængde fedtstof. Fedtet vil fortsætte 
delvist ufordøjet ned i tyktarmen, hvor det kan udløse fedtdiarré. Sukker er også problematisk, 
og et stort indtag kan give hjertebanken, hedeture og mavesmerter (også kaldet ”dumping”). 

På baggrund af ovennævnte er det derfor vigtigt at tage et tilskud af vitaminer og mineraler 
hele livet og begrænse fedt- og sukkerindtaget.2)

Hvem er den typiske gastric bypass-patient?
Alle data om patienter, der forundersøges og gastric bypass-opereres i Danmark, indberettes til 
en database, og disse data udgives hvert år i form af en årsrapport. Årsrapporter er offentlige 
tilgængelige og kan findes til gratis download på internettet. Følgende data er derfor hentet 
fra Årsrapporten fra 2010 fra Dansk Fedmekirurgiregister.

I 2010 blev der på landsplan opereret 3638 patienter. Af dem var 77,4 % kvinder og 22,6 
% mænd.Gennemsnitsalderen var på operationsdatoen 40 år. Vægt ved henvisning var gen-
nemsnitligt 128 kg svarende til et BMI på 44. Taljemål var gennemsnitligt 127 cm og hofte-
mål 134 cm. Ser man på følgesygdomme, kan man bl.a. se, at 74 % havde ledsmerter, 18,6 
% havde diabetes, 28 % havde forhøjet blodtryk, 12 % forhøjet kolesterol og 14 % led af 
depression. Jobmæssigt var 60,5 % fuldtidsbeskæftigede, 2,4 % havde deltidsjob og resten 
var enten arbejdsløse, sygemeldte, pensionerede, uddannelsessøgende eller på orlov/barsel.
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Før operation
Som man kan se på billedet, kommer maden fra spiserør til mavesæk, og efter at have ligget 
her i 4-6 timer, hvor den æltes og blandes med mavesyre, kommer maden til tolvfingertar-
men. Her sker bl.a. optag af vitaminer og mineraler, og der tilsættes galde og bygspyt for at 
nedbryde fedt og regulere blodsukker. Herefter fortsætter maden til tyndtarmen, så til tyktar-
men indtil det udskilles, når al den livsnødvendige energi, væske, vitaminer og mineraler fra 
maden er udnyttet.

Spiserør

Mavesæk

Galdeblære  

Bugspyt-
kirtel

Tolvfingertarm

Tyndtarm
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Efter operation
Efter en gastric bypass kommer maden direkte fra spiserør til tyndtarm – dog med et meget 
kort ophold i den lille nye mavesæk. Det betyder, at maden er mindre forarbejdet, når den 
kommer i tyndtarmen, og opholdstiden i mave-tarm-systemet er nedsat med nogle timer. 
Galde og bugspyt tilføres nu nede i tyndtarmen og ikke som før i tolvfingertarmen. Dette har 
betydning for optagelsen af fedt og sukker, som kan være meget nedsat efter operationen.

Spiserør

Mavesæk

Galdeblære  

Bugspyt-
kirtel

Ny mavesæk

Tolvfingertarm

Tyndtarm

Tyndtarm
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Hvad er risikoen for komplikationer 
ved en gastric bypass?
Eftersom der kun er opereret i Danmark siden 2005, har man ikke de store danske studier 
endnu. Siden 2010 har alle fedmekirurgiske centre i Danmark indberettet til en fælles database 
kaldet ”Dansk Fedmekirurgiregister”. Første årsrapport fra 2010 har givet oplysninger om bl.a. 
komplikationer, vægttab og livskvalitet hos gastric bypass-opererede, men tallene er ikke helt 
dækkende, da indberetning frem til 1. september 2010 har været frivillig, hvorefter det blev 
obligatorisk at indberette.3) 

En opgørelse fra Sundhedsstyrelsen i 2010 viser, at der i perioden 2005-10 er opereret 
11.365 patienter i Danmark (både gastric bypass og gastric banding). Samme opgørelse giver 
data om risikoen for tidlige komplikationer, det vil sige komplikationer forbundet med ope-
ration og indlæggelse som typisk er sårinfektion, blodpropper, lækage, lungebetændelse og 
urinvejsinfektioner. I 2010 er 4,4 % reopereret efter 30 dage, og dødeligheden i hele perioden 
2005-10 er 0,07 % svarende til otte dødsfald på den femårige periode.4) 

Til sammenligning er komplikationsrisikoen ikke højere end ved andre operationer. Døde-
ligheden er 0,1 % i forbindelse med en mere simpel operation som fjernelse af galdeblæren 
med kikkertkirurgi.5) 

Det er vigtigt at bemærke, at ovennævnte tal kun dækker de første 30 dage efter opera-
tionen og derfor ikke komplikationer efter 30 dage. Efter de 30 dage kan der opstå senkom-
plikationer som eksempelvis galdesten, brok (kan opstå ved navle og lysken, men også inde 
i maven) og i værste fald tarmslyng. 

Der er i årsrapport fra Dansk Fedmekirurgiregister sat tal på antal af komplikationer inden 
for det første år efter operationen, og landsgennemsnittet er, at 3,2 % reopereres pga. en 
af ovenstående senkomplikationer. Tallene er dog ikke komplette, da indberetning kun har 
været obligatorisk siden 1/9 2010. Der vil derfor først foreligge et retvisende billede med 
den kommende årsrapport for 2011.6) Vi vil derfor i stedet fremhæve tal fra den nationale 
svenske database, SOREG, da de på mange områder vil være sammenlignelige med danske 
forhold. Ser man på tal fra 2010, har svenskerne set senkomplikationer hos 7,4 % af gastric 
bypass-opererede inden for det første år. Heraf var der 1,1 % med diagnosen brok, 1,4 % 
med tarmslyng og 1,5 % med mavesår.7) 

Ud over ovennævnte komplikationer er der også risiko for ernæringsmæssige bivirkninger 
som træthed, løs mave, mavesmerter ved indtagelse af fed mad, forbigående hårtab og util-
pashed ved indtagelse af sukkerholdige madvarer og drikke. Der kan ligeledes opstå mangel 
på vitaminer og mineraler, idet den del af tyndtarmen, hvor fx jern og kalk bliver optaget, 
lukkes af ved en operation. Hvis man ikke tager de anbefalede vitamin- og mineraltilskud eller 
optager tilskud dårligt, er der derfor risiko for at udvikle mangelsygdomme som eksempelvis 
knogleskørhed og jernmangel.8) 

Ser man på større undersøgelser omkring gastric bypass, kan man også se på svenskerne, 
der har det mest kendte studie på gastric bypass-opererede, nemlig Swedish Obesity Study, 
SOS-studiet.9) SOS-studiet har dokumenteret, at en gastric bypass forbedrer sundheden på lang 
sigt hos opererede sammenlignet med overvægtige ikkeopererede. Dette fordi gastric bypass-
opererede oplever forbedring af følgesygdomme samt lavere dødelighed end overvægtige 
ikkeopererede. Dette studie var en del af baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen i 2005 tog 
den endelige beslutning om at tillade fedmekirurgi i Danmark, da det kort sagt kunne doku-
menteres, at der var flere fordele end ulemper ved at operere svært overvægtige. Ud over 
forbedret sundhed kan man dokumentere en bedre livskvalitet hos gastric bypass-opererede 
sammenlignet med overvægtige ikkeopererede.10) 
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Kort fortalt er det altså ikke risikofrit at gennemgå en gastric bypass, og det er vigtigt for 
os at understrege, at vi ikke vil forherlige eller direkte anbefale andre at få en gastric bypass. 
Når vi alligevel blander os i debatten og skriver denne bog, så er det, fordi vi ser en gastric 
bypass-operation som en løsning for rigtig mange med BMI >35 og fordi  98 % af alle opere-
rede trods disse komplikationer er tilfredse med deres operation og får et sundere liv samt en 
bedre livskvalitet efter operationen.11) 

Alternativer til gastric bypass 
Hertil kommer, at der i skrivende stund ikke er mange alternativer til gastric bypass, da kost- og 
motionsomlægning desværre sjældent er en holdbar løsning i sig selv, når først vægten når 
op i BMI-kategorien svær fedme. En stor procentdel af de personer, der opnår et stort vægttab 
ved kost- og motionsomlægning, er desværre tilbage ved udgangsvægten eller en højere vægt 
efter en kort periode. Dette ser man bl.a. i det svenske SOS-studie, hvor de ikkeopererede, der 
blev fulgt i forsøget, ikke formåede at opnå eller vedligeholde vægttabet på samme måde som 
de bypass-opererede.12) Dette skyldes ikke manglende ”rygrad” eller viljestyrke hos dem, der 
tager det hele på igen, men er et udtryk for, at der bl.a. sker en masse hormonelle ændringer 
med kroppen, når man bliver svært overvægtig. Det betyder, at disse hormoner kan forstyrre 
eksempelvis sult og mæthed, insulinomsætning og mange andre processer i kroppen og 
dermed gøre det svært at holde vægten efter vægttabet. Man kæmper altså en ulige kamp 
mod sin egen krop, når man forsøger at holde vægten, og mange taber desværre denne 
kamp mod kiloene. Det bedste er derfor slet ikke at blive svært overvægtig med et BMI over 
35, men når skaden er sket, er det svært at ændre noget permanent kun ved hjælp af kost 
og motion. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt at sige som diætist, da det selvfølgelig ville være 
bedst, hvis vi kunne hjælpe mange flere uden indgribende kirurgi i mave-tarm-kanalen. Der 
forskes meget på området, og forhåbentlig vil man kunne knække ”fedmegåden” i fremtiden, 
men på nuværende tidspunkt er en gastric bypass-operation for mange en god løsning, hvis 
først BMI’et er 35 eller derover. 

Hvem bør ikke få en gastric bypass-operation?
Selv om der kan være gode ting at sige om en gastric bypass-operation, så er der stadig en 
stor gruppe, hvor operation ikke er en mulighed. Det kan eksempelvis være, hvis man har en 
sygdom i mave-tarm-systemet, hvis man lider af svær psykisk sygdom, er afhængig af medicin, 
stoffer eller alkohol eller ikke har et BMI, der er højt nok. Derudover  skal gastric bypass heller 
ikke være den første løsning, men den absolut sidste, når alt andet er forsøgt.13)

Hvad er en gastric bypass?
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Maks. et år. Beskeden var hård og kontant. Nærmest en dødsdom. Jeg var for fed, for stres-
set, drak for meget alkohol, havde et tårnhøjt blodtryk, søvnapnø, dårlig kondition, og sådan 
kunne jeg blive ved. Så for mig var tanken om en operation nærmest en redningskrans, jeg fik 
kastet i favnen. Jeg var derfor oprigtig glad, da jeg fik min gastric bypass-operation bevilget. 
Det er afgørende, at den mentale del er på plads, så man er klædt ordentligt på, hvis man be-
slutter sig for operation. Der er ikke nogen facitliste for, hvordan ens mentale tilstand vil blive, 
da vi alle er forskellige. Mit råd er, at du skal sørge for at få det hele talt rigtig godt igennem. 
Få talt med lægen, diætisten, din familie og andre opererede. Jo bedre du forbereder dig, 
jo større er chancen for, at du kommer rigtig godt ud på den anden side. Der vil selvfølgelig 
også være dumme dage, hvor verden bare går i sort, dem har vi alle, men alle de gode ting 
opvejer langt de dårlige. Nogle oplever efter operationen stress, hårtab, søvnløshed eller 
andre ubehagelige tilstande. Men tro mig, det er forbigående perioder, der forsvinder igen. 
Oplever du det eller noget lignende, skal du ikke gå i panik, selv om det kan være svært, når 
man nu lige skulle til at have det godt. Tålmod er en dyd. Mange udenforstående tænker, 
at du har valgt den lette løsning. Men sådan ligger landet ikke. Du valgte den sidste. Alt har 
været prøvet. Din krop er blevet nulstillet, og den allersværeste kamp har hermed taget sin 
begyndelse. Du får kun én chance, så det er nu, du må lære at vende hjernen 180 grader, 
ellers er alle anstrengelserne spildt. 

Så ligger jeg her endelig. Pakket og klar til min gastric bypass-operation. Det var nok 
ikke så overraskende for mine omgivelser, som det var for mig selv. Mange år med stress. 
Konstant for lidt søvn. Arbejde til langt op over begge ører. Og sidst, men ikke mindst var 
jeg efterhånden blevet svært overvægtig. Sammenlagt en rigtig dårlig kombination, der 
selvfølgelig til sidst sætter nogle helbredsmæssige spor, som ikke er til at spøge med. Egentlig 
var jeg helt klar over, at det var en temmelig problematisk situation, selv om jeg igen og 
igen forsøgte at fortrænge det. Det var slemt, for ikke at sige voldsomt slemt! 156 kilo og 
174 cm høj. Så er det sagt. Som en lille tilføjelse skal det nævnes, at jeg i dag, efter min 
operation, faktisk er 175 cm høj. Og hvorfor så det? Jeg har jo for mange år siden nået 
den alder, hvor jeg er stoppet med at vokse. På grund af min efterhånden kæmpestore vom 
blev min rygsøjle spændt som en bue, og jeg blev ca. en cm kortere. I dag er jeg blevet 
højere, til gengæld er mine fødder blevet mindre. Før gastric bypass var min skostørrelse 
43½, i dag er den 42½. Sådan!

Som sagt, nu lå jeg der så. Med blinkende elektroder, der sagde mærkelige lyde og som 
formentlig indikerede, at alting absolut ikke var, som det burde være. For at sige det mildt, så 
havde jeg jo gennem lang tid levet på kanten af, hvad rimeligt var, så det var tæt på sidste 
udkald for at få lavet rammerne for mit liv om. Tusinde tanker var gået gennem mit hoved, og 
mine indre bortforklaringer havde været utallige og ofte selvmodsigende. Konstant prøvede 
jeg på at overbevise mig selv om, at det hele nok ikke var så slemt, og at mine problemer 
stille og roligt over tid ville forsvinde af sig selv. I hele mit voksenliv har jeg altid troet mest 
på mig selv. Andre vil måske kalde mig bedrevidende. Men på et splitsekund blev hele min 
verden drejet 180 grader. Jeg måtte nødtvunget erkende, at jeg nok ikke var helt på det rene 
med, hvad det her handlede om. Der var kun én vej, uanset hvad jeg tænkte eller mente. 
Det var dødeligt alvor.

Min historie ligner formentlig din? Eller en pårørende, en ven eller en person, du kender? 
Vi starter alle med det samme sæt spillekort. Men er vi gode nok til at blande dem? Vi kender 
værdien af de enkelte kort og spiller dem ud med sikker hånd gang på gang. Slankekure har 
der været uendeligt mange af, og med hensyn til vægtforøgelse er det også kun gået en vej 
– op, op og op. Hvad er det, der sker? Hvorfor går det hele tiden den forkerte vej? Vi ved jo 
alle sammen godt, at det kan være farligt. Men ligegyldigt, hvor mange gange vi forsøger at 
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blande kortene, gentager det samme sig igen og igen. Vi taber alle spillene. Nu er jeg startet 
på et helt nyt spil, og jeg har besluttet mig for, at min stædighed skal bruges som drivkraften 
til at gøre mig til en vinder denne gang. Jeg vil blive et nyt menneske. Jeg vil få et nyt liv. Jeg 
vil glæde mig over min nye chance.  Kampen for forståelsen har taget meget lang tid. Men 
nu er jeg her, fast besluttet på at respektere det, som jeg nu har fået tildelt. 

Når det er sagt, må jeg i samme åndedrag sige, at gastric bypass ikke nødvendigvis er den 
bedste løsning for alle. Du er den eneste, som kan afgøre dette. Det er en hjælp til selvhjælp. 
Hvis du går i gang, så må du først og fremmest lære at passe på dig selv og forstå, at livet 
ikke kan leves på samme måde som før. Alle omkring dig – ægtefællen, familien, vennerne 
og kollegaerne, ja faktisk også dig selv, er rent faktisk de samme som tidligere. Men alligevel 
skal du nu til at vende alting på hovedet. Forstå og lære at håndtere alt det, du ikke forstod 
tidligere. Og det er ved gud ikke nemt! Selv om du synes, det hele ser sort ud, så er der lys 
for enden af tunnelen, og tro mig, kampen for at nå derhen, er det hele værd.

Mit nye liv begyndte præcis den 4. oktober 2010, dagen hvor jeg fik min gastric bypass-
operation. Seks uger tidligere lå jeg med næsen i vejret. Situationen var kritisk. For at blive 
godkendt til en operation, skulle jeg på normal vis tabe mig 15 kg over 15 uger.  Det 
betød et kg om ugen. Uoverskueligt eller meget rimeligt? Jeg bed tænderne sammen og 
opbyggede al min viljestyrke. Efter kun seks uger havde jeg nået målet. De første tre uger 
forsvandt 10 kg, de efterfølgende tre uger røg der 5 kg. Ganske godt gået, syntes jeg selv, 
da jeg stolt ringede til hospitalet og fortalte, at nu var kufferten pakket og at jeg kunne 
være på pletten inden for en time. De grinede ikke højlydt, men jeg fornemmede et lille 
smil, da de informerede mig om, at jeg var rigtig heldig. Jeg kunne komme til om en uge. 
En smule slukøret blev jeg vel nok over denne besked. Som trøst havde jeg nu fået en hel 
uge, hvor jeg kunne tabe mig endnu mere. Men ak, træerne vokser som sagt ikke ind i 
himmelen. I denne sidste uge måtte jeg virkelig kæmpe for ikke at tage på igen, og herved 
miste retten til en operation. Dagen kom, og jeg troede fuldt og fast på, at det her virkede. 
Jeg var dybt taknemmelig og ydmyg over, at man gav mig chancen og muligheden for 
at forandre mit liv.

Jeg fik fuld narkose, det var bare dejligt, og jeg blev vækket stille og roligt, det var også 
bare dejligt. Fuld af velvære stod jeg ud af sengen for selv at gå fra opvågningsstuen til mit 
værelse. Endte med et brag direkte i gulvet, alt imens elektroder og drop fløj omkring ørerne 
på mig. Det var noget rigtig rod. ”Hvad fanden laver du, Olsen? Narkosen skal lige ud af 
kroppen, inden du bevæger dig nogle steder hen.” Tre mand høj fik med lodder og trisser 
bugseret mig tilbage i sengen, elektronikken reetableredes, og jeg nappede mig den ekstra 
lur, jeg havde glemt at få før. En fin entre i mit nye liv. Nok om det. Nu var jeg i gang. Com-
puteren i den øverste etage var sat i højeste gear, og drønede derudad. Myriader af tanker og 
spørgsmål myldrede ud derfra. Hvad kan jeg spise? Hvad kan jeg tåle? Hvad kan jeg drikke? 
Hvad? Hvad? Hvad ..? Perioden med de mange spørgsmål lige efter operationen er nok den 
sværeste. Men på mange måder også en rigtig god oplevelse. Det er nyt. Det er spændende. 
Det er en skøn følelse. Så jeg vil endnu en gang gentage, hvad jeg sagde tidligere. Kæmp 
kampen, det er virkelig det hele værd!

Med til historien hører også den kendsgerning, at de reaktioner, du vil få på din situation 
fra familie, venner og kollegaer mv., ikke nødvendigvis altid vil være den samme, som det, 
du selv oplever. Du kan personligt være nok så afklaret, men ikke forvente at andre, der ikke 
har oplevet det samme som dig, helt forstår, hvad det hele handler om. Livet bliver jo vendt 
lidt op og ned, og selv om du føler dig nok så klar i dit eget hoved, kan det være svært at 
modstå nogle af de situationer, der kan opstå. Man overraskes ofte, men heldigvis også tit 
på den positive måde.

Olsens historie
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Tyk, fed, overvægtig, svært overvægtig. Kært barn har mange navne. Hvordan opfatter 
du dig selv? For mig var det tidligere ikke noget problem, at jeg var tyk. Familie, venner og 
bekendte havde heller ikke de store problemer med min størrelse. Egentlig er jeg ikke helt klar 
over hvorfor. Måske fordi at jeg som person også fylder meget, eller måske på grund af den 
måde jeg var tyk på. Men tyk, det var jeg. Meget tyk, puha. Dilemmaet ligger måske i, at nogle 
mennesker syntes, at det var o.k. at omtale mig som tyk og måske ligefrem kunne finde på 
at klappe mig på maven med ordene; ”Har du selv spist alt maden?” Som seriøst arbejdende 
kok var det meget nedværdigende, og jeg havde mest af alt lyst til at stikke vedkommende 
en lussing. Det gjorde jeg selvfølgelig ikke og vil på ingen måde opfordre til vold, men jeg 
må indrømme, at lysten var der. Jeg tror ikke, at fremmede selv er helt klar over, hvor ondt 
det gør, når de kommenterer eller skal være sjove på bekostning af en overvægtig person. 
Jeg kunne aldrig selv finde på at genere folk, fordi de var tynde, høje eller havde et grimt 
udseende og hive dem i øret med en sjov bemærkning om, hvornår de flyveører skal lægges 
ind til hovedet. Må jeg så bede om lidt anstændig opførsel og pli, tak! Men det stopper ikke. 
I dag møder jeg kommentarer som; ”Nu skal du vel ikke tabe dig mere” eller ”Pas nu på, du 
ikke bliver for tynd”. Egentlig en lidt underlig situation, som jeg har et lidt ambivalent forhold 
til. Dog er folk holdt op med at klappe mig på maven.

Når du beslutter dig for at blive opereret, skal du tænke over, at dit udseende vil komme 
til at forandre sig væsentligt, hvilket i nogle tilfælde kan få konsekvenser for forholdet til din 
ægtefælle eller partner. Er de parate til at tage imod et menneske med et helt nyt udseende? 
De kan måske være bange for at miste dig eller være utrygge omkring, hvad den nye situa-
tion vil indebære for jeres forhold? Det er altid godt at være lidt forudseende, så eventuelle 
problemer på dette område er forberedt i ordentlig tid. 

Stædighed er som tidligere nævnt en af mine både gode og dårlige egenskaber. Bliver jeg 
pålagt noget, jeg ikke selv har valgt, ved jeg ikke rigtig, om jeg vil gøre det, eller også prøver 
jeg mig lidt frem. Måske er der ligefrem lighedstegn mellem overvægt og stædighed. Men en 
ting er helt sikker, overvægt er lig med et liv på kanten. Som ung var jeg en rigtig vildbasse, 
der altid helst gik mod strømmen. Jeg røg, drak, kørte for hurtigt i bil og levede i, hvad man 
kalder overhalingsbanen. Da jeg ad åre blev fornuftig, og vildskaben dæmpede sig, kom 
overvægten snigende. Jeg havde hermed fundet en ny vej i overhalingsbanen, der var mindst 
lige så farlig som de tidligere. Og sjovt nok. Efter operationen, skulle jeg lige prøve det hele 
igen. Det gik rigtig skidt. Heldigvis fik jeg inden for små tre uger stoppet de unoder igen. 

Til slut vil jeg sige; Pas rigtig godt på dig selv og på dit liv. Tænk på, at det hele foregår inde 
i dit hoved. Indtil kloge mennesker opfinder en pille eller lignende, der kan styre trangen til 
mad, vil gastric bypass være den rigtige løsning for mange. Hvad du ønsker med dit liv, er 
din beslutning, og kun din. Uanset om du vælger, at nu er det nu, eller satser på den sidste 
chance, så er beslutningen altid din egen, og vær glad for det. 

Vi skal jo alle herfra på et tidspunkt. Valget er dit eget.

Alt det bedste til dig og dine.

Olsen
Den Skaldede Kok 

Klik her og se interview (Bog og forfatter) med Carsten Olsen (Den Skaldede Kok) fra dk4

http://youtu.be/JLYFOc_Q-DA
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Dag 1–14 efter operationen

Flydende kost 
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Mange ser det som en stor udfordring at være på flydende kost, men det er en nødvendighed 
for at hele ordentligt og holde risikoen for komplikationer nede. Set over et langt liv, er de 14 
dage hurtigt gået, så hold ud, og husk, at det er en del af forløbet, som man skal igennem 
for at få et godt resultat.

Der er forskel på, hvor længe de forskellige operationssteder anbefaler flydende kost, men 
det er en god ide at holde sig til flydende kost de første 14 dage efter operationen. Bliver 
man opereret i USA, anbefales flere måneder på flydende kost, og enkelte steder i Sverige 
og Norge anbefaler man tre uger. Når man skal starte livet efter operationen med flydende 
kost, så er det, fordi flydende kost sikrer, at man ikke gør skade på sin nyopererede mave og 
at man ikke lægger unødigt pres på syninger og clips i mave-tarm-systemet. Når vi anbefaler 
flydende kost i 14 dage, er det efter forsigtighedsprincippet, men man kan godt efter den 
første uge gøre konsistensen grovere. Dette betyder, at den første uge skal være tyndtfly-
dende, hvilket vil sige at holde sig til fødevarer med en konsistens, der kan komme igennem 
et sugerør. Maden skal være uden klumper og trevler, der i værste fald kan sætte sig fast og 
lave hul på den nyopererede mave eller tarm. Er man i tvivl, om konsistensen er rigtig, så brug 
en blender, eller lad maden løbe igennem en trådsigte. Det er vigtigt at starte op med meget 
små måltider – ikke mere end ca. 1 dl pr. måltid, og det er en god ide at bruge en teske til at 
spise med, så man ikke får for meget mad ad gangen. Den anden uge efter operationen kan 
man gå over til mere tyktflydende kost, svarende til konsistensen på babymos/vælling. Det 
skal stadig være uden klumper og trevler, men mere mos end væske.

Når man er nyopereret og skal hele sår, er det vigtigt at få rigeligt med protein, da det er 
de byggeklodser, kroppen bruger, når den skal hele og bygge nyt væv. Det er derfor vigtigt 
at prioritere sit fødevarevalg til altid at vælge proteinerne først – i den flydende periode er 
det fx proteindrik, yoghurt, A38, skyr, fromage frais, mælk eller smoothie baseret på mælk og 
proteinpulver (se skema). Næstefter proteinerne skal man tænke på at få kalorier nok, da det 
er vigtigt, at kroppen får tilført brændstof til at hele og forbrænde det uønskede fedt. Vær 
opmærksom på, at svimmelhed og utilpashed kan være tegn på væske- og kaloriemangel.

Det er svært at klare den flydende periode uden mælkeprodukter. Kan man ikke tåle mælk, 
kan det erstattes med laktosefri mælk eller sojaprodukter. Kan man ikke lide smagen af mælk, 
må man bruge proteinpulver til at tilsætte anden væske (fx suppe, kaffe, te). Et godt protein-
pulver har minimum 80 g protein pr. 100 g pulver. Spørg på apoteket eller i dit lokale fitnes-
scenter, hvad de har af muligheder. 

I starten kan det være en stor hjælp at skrive ned, hvad der indtages, så der er styr på, om 
man får væske og kalorier nok. Der skal gerne indtages ca. 2-2½ liter væske, ca. 1200 kcal 
og 80 g protein på en dag. Følg anbefalingerne fra operationsstedet, eller se vores kostplan 
side 26.
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Kilder til protein i den flydende kost Mængde Kalorier Protein (g) Fedt (g) Kulhydrat (g) 

Proteindrik med smag fra apoteket  

med minimum 300 kcal og 20 g 

protein pr. 200 ml (data hentet fra 

varedeklaration på Nutridrink protein)* 1 dl  150 10 5,3 15,6 

Smagsneutral proteindrik  

(Fresubin 2 kcal neutral). Kan kommes  

i kaffe, te, suppe, smoothie osv.* 1 dl  200 10 7,8 22,8 

Proteinpulver med chokoladesmag  

(data hentet fra varedeklaration på  1 måleske 

Nutramino whey protein) (20 g) 78 14 1,4 1,5 

Nupopulver  1 portion 

 = 32 g 109 14,1 3 6,7 

A38 0,5 % fedt 1 dl 40 4,3 0,5 3,7 

A38 3,5 % fedt 1 dl 62 3,3 3,5 3,8 

Skyr (islandsk mælkeprodukt) 1 dl 61 11 0,3 3,5 

Fromage frais 1 dl 52 8,2 0,3 3,1 

Ylette 1 dl 50 5,8 1,5 3,3 

Yoghurt 0,1 % fedt 1 dl 38 4 0,1 5 

Yoghurt med frugt 1,3 % fedt 1 dl 79 3,5 1,3 12 

Skummetmælkspulver 1 tsk, 5 g 18 1,8 0,1 2,6 

Skummetmælk 1 dl 35 3,5 0,1 4,8 

Minimælk/kærnemælk 1 dl 40 3,5 0,5 5 

Letmælk 1 dl 45 3,4 1,5 4,7 

Arla Protin med sødestof  

(proteindrik fra supermarked) 1 dl 85 5,7 6,3 1,3 

Drikkeyoghurt light 1 dl  36 3 0,5 3,5 

Kakaomælk med sødestof og 0,4 % fedt 1 dl 35 4,8 0,4 4,8 

 Kilder: varedeklarationer, foodcomp.dk og arla.dk

*Hvis man havde diabetes inden operationen, er proteindrik sjældent en god ide, da den 
indeholder meget sukker. Det vil derfor være bedre at bruge Nupo blandet med mælk eller 
fortynde proteindrikken, så man kun får ½ dl pr. måltid blandet op med ½ dl mælk. Det ned-
sætter sukkerindholdet pr. måltid væsentligt. Proteindrik kan generelt blandes op i alle væsker 
(fx som smoothie med mælk og frossen frugt) eller kan også fryses og spises som is. Må bare 
ikke koges, da proteinerne og vitaminindholdet ødelægges ved kogning.

Dag 1-14 Flydende kost

http://foodcomp.dk
http://arla.dk
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 Mad Kalorier Protein (g) Fedt (g) Kulhydrat (g) 

Morgen 1 dl letmælksyoghurt  81 4 1,3 13 

 (ca. 1,5 % fedt) fx pære/banan

 

 1 dl mælk (skummet-, mini-,  40 3,5 0,5 5

 kærne- eller light kakaomælk)

 1 dl vand, light saftevand, 0 0 0 0

  kaffe eller te (se s. 30 

 ”Problemer med at drikke vand)      

Formiddag 1 dl Nupo (½ brev, 16 g pulver  94,5 10,6 2 8,4 

 blandet med 1 dl minimælk) 

 1 dl juice (fx æble eller anden  40 0 0 10 

 juice uden frugtkød)*

 1 dl light drikkeyoghurt  36 3 0,5 3,5 

 (eller mælk igen)      

Frokost 1 dl blendet suppe, fx broccoli- 121 7,7 3,6 15,5

 linse-suppe (se opskrift). Kan 

 fra uge 2 erstattes med mos

 1 dl proteindrik (fra apoteket  150 10 5,3 15,6

 med minimum 300 kcal og 

 20 g protein pr 200 ml)**

 1 dl mælk (skummet-, mini-,  40 3,5 0,5 5

 kærne- eller light kakaomælk)      

Eftermiddag 1 dl smoothie (se opskrift) 86 5,8 0,2 12,4

Kostplan til Flydende kost

Denne plan kan bruges, når du er på flydende kost. Der må gerne gå ca. ½ 
time mellem de forskellige ”måltider”, og  er det muligt, må der gerne spises 
mere end det, der er på planen.  Husk langsomt spisetempo, og kan man ikke 
rumme det hele, så vælg de ting med flest proteiner og kalorier først. Række-
følge på måltider er tilfældig – se det som en tjekliste, hvor alle tingene skal 
indtages, inden dagen er omme.

Gå tilbage til side 24
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 Mad Kalorier Protein (g) Fedt (g) Kulhydrat (g) 

Eftermiddag 1 dl Nupo (½ brev, 16 g pulver 94,5 10,6 2 8,4

  blandet med 1 dl minimælk)

 1 dl letmælksyoghurt  81 4 1,3 13

 (ca. 1,5 % fedt) fx pære/banan

 1 dl mælk (skummet-, mini-,  40 3,5 0,5 5

 kærne- eller light kakaomælk)      

Aftensmad 1 dl blendet ærtesuppe  75 4 3,6 8,7 

 (se opskrift). Kan fra uge 2 

 erstattes med mos

 1 dl mælk (skummet-, mini-,  40 3,5 0,5 5

 kærne- eller light kakaomælk)

 1 dl vand, light saftevand,  0 0 0 0

 kaffe eller te      

Sen aften 1 dl proteindrik (fra apoteket  150 10 5,3 15,6

 med minimum 300 kcal og 

 20 g protein pr 200 ml)**

 1 dl vand, light saftevand,  0 0 0 0

 kaffe eller te

 1 dl letmælksyoghurt  81 4 1,3 13

 (ca. 1,5 % fedt) fx pære/banan

 1 dl vand, light saftevand,  0 0 0 0 

 kaffe eller te      

I alt 2 liter væske 1250  87,7 28,4 157,1 

*Hvis man havde diabetes inden operationen, kan juice være med til at få blodsukkeret til 
at stige. Vælg gerne mælk eller grøntsagsjuice i stedet, da det har lavere sukkerindhold end 
frugtjuice.

**Hvis man havde diabetes inden operationen, er proteindrik sjældent en god ide, da den 
indeholder meget sukker. Det vil derfor være bedre at bruge Nupo blandet med mælk eller 
fortynde proteindrikken, så man kun får ½ dl pr måltid blandet op med ½ dl mælk. Det ned-
sætter sukkerindholdet pr. måltid væsentligt. Proteindrik kan generelt blandes op i alle væsker 
(fx som smoothie med mælk og frossen frugt) eller kan også fryses og spises som is. Må bare 
ikke koges, da proteinerne og vitaminindholdet ødelægges ved kogning.

Dag 1-14 Flydende kost
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Typiske spørgsmål, når man er på flydende kost 

Problemer med at drikke vand?
Mange gastric bypass-opererede oplever, at vand gør ondt i maven eller ikke rigtig vil ned 
efter operationen. Dette skyldes sandsynligvis, at vand er meget neutralt, og derfor kan 
tyndtarmen reagere på det. Det hjælper ofte, hvis man ændrer vandets pH-værdi ved fx at 
tilsætte lidt syrlighed i form af citronsaft, limesaft, appelsinsaft eller et par dråber light saft. 
Det hjælper også, når vandet laves til te eller kaffe. Undgå drikkevarer med brus de første 
uger (sodavand og danskvand), da de har en lav pH-værdi pga. kulsyreindholdet. Det gælder 
også light sodavand.

Hvornår skal jeg starte med vitaminer og mineraler?
De fleste operationssteder anbefaler allerede opstart af vitamin- og mineraltilskud inden ope-
rationen, men er man ikke startet inden, er det tid til at starte op med dette allerede dagen 
efter operationen. Hvis jern giver forstoppelse, kan man dog sagtens vente til 14 dage efter 
operationen med at begynde på dette tilskud. Der foreligger fra Sundhedsstyrelsen en ”Fæl-
lesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme”, som giver anbefaling for tilskud efter 
operation, men trods denne er der ikke enighed om, hvilke tilskud der gives i forhold til de 
forskellige operationssteder. Sundhedsstyrelsens Fællesprotokol anbefaler tilskud af multivita-
min- og mineraltablet, kalk + D-vitamin og jern på daglig basis plus tilskud af B-12 som injektion 
ca. hver 12. uge eller som tablet dagligt. 

Det er vigtigt, at man ikke selv stopper med at tage piller eller selv supplerer med andre 
tilskud uden at tale med læge eller operationssted om dette. Det kan få store konsekvenser 
enten at under- eller overdosere vitaminer- og mineraler, og derfor er det vigtigt, at man spør-
ger fagfolk til råds, inden man ændrer på noget. Det er muligt at søge tilskud til vitaminer og 
mineraler, fordi de skal tages hele livet. Som dokumentation kan man henvise til fællesproto-
kollen, hvor anbefalede tilskud og blodprøver ved kontrolbesøg er nævnt.

Manglende appetit?
Efter operationen er der mange, der slet ikke føler sult og derfor kan miste lysten til mad. Dette 
skyldes, at de hormoner, der regulerer sult og mæthed findes i den ”gamle” mave og derfor 
ikke virker som før. Det er derfor helt normalt slet ikke at føle sig sulten, og derfor glemmer 
mange at spise. Det er derfor vigtigt at spise efter uret i starten, så man ved, at man skal spise 
eller drikke ca. 1 gang i timen. Brug evt. alarmfunktion på mobiltelefonen eller et æggeur til 
at minde om, at det er spisetid. Der er brug for de mange måltider, fordi mavesækken nu er 
meget lille, og derfor skal fyldes ofte for at opfylde kroppens behov for kalorier og protein.

Må man skifte hurtigere til mere fast føde?
Det tager tid at hele efter en gastric bypass, og helingen foregår inde i maven, hvor den ikke 
er synlig, og derfor kan det være svært at forholde sig til, at der er mange sammensyninger 
inde i mave og tarm. Sår kræver tid til at hele – uanset om de er indvendige og udvendige. 
Det er derfor vigtigt at overholde de fire ugers diæt. Lad dig ikke friste til at gå for hurtigt 
frem – set over et langt liv, er de fire uger hurtigt gået, og det er vigtigt at komme godt fra 
start og give den lille nye mave de bedste opstartsbetingelser.
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Dag 1-14 Flydende kost

Må jeg gerne motionere efter operationen?
Du må gerne gå og cykle roligt umiddelbart efter operationen, men hårdere motion kan først 
påbegyndes efter cirka fire uger. Pas på med vrid og løft, og stop, hvis du mærker smerter i 
mave eller ar.

Motion er vigtigt for at opnå det fornødne vægttab, og det er afgørende for, at du senere 
kan bevare dit vægttab. Hvis du ikke har motioneret inden operationen, er det en god ide al-
lerede inden operationen at undersøge, hvilke muligheder du har for motion i dit nærområde. 
Sæt kortsigtede, realistiske mål, fx ½ times gang dagligt, og øg herefter gradvist. Stavgang, 
cykling og svømning er godt at starte med, idet forbrændingen er god, og mange muskel-
grupper inddrages uden at overbelaste knæ- og hofteled.

Hvad med rygning og alkohol?
Rygestop anbefales inden operationen, fordi rygning bl.a. nedsætter sårhelingen.

De første fire-seks uger efter operationen er det ikke en god ide at drikke alkohol. Alkohol 
optages meget hurtigt i tyndtarmen efter operationen, og derfor bliver man meget hurtigt 
påvirket. Alkohol kan desuden virke blodfortyndende.

Efter de fire-seks uger kan der forsøges med små mængder, men drik med måde, og afprøv 
det i trygge omgivelser, så du kan mærke, hvor stærkt det virker på dig.

Hvad med toiletbesøg efter operationen?
Nogle føler sig meget oppustede og forstoppede lige efter operationen – specielt i den 
flydende kostperiode. Dette skyldes dels, at det mindskede fødeindtag fører til færre affalds-
produkter, dels at kosten er mindre fiberrig. Det er således normalt med færre toiletbesøg. 
Forstoppelse vil være, hvis der går mere end tre dage mellem toiletbesøg. Efter operationen 
er det normalt, at der den første uge kan forekomme blod i afføringen. 
 Mange oplever, at maven rumler meget, og det er ikke ualmindeligt at have mere tarmluft 
og luftafgang.
 Der vil også være stor variation i farve, da der ikke længere tilføres galde i samme mængde, 
og samtidig kan jern farve mørkt, så alt fra lys/kitfarvet til mørk, næsten sort er normalt. 

Har man smerter og gener ved toiletbesøg, 
er her et par gode råd:

Forstoppelse
 - Vær opmærksom på at få rigeligt med væske, gerne minimum 2 liter pr. dag
 - Prøv med naturlige midler, fx svesker eller sveskejuice
 - Motion giver også øget aktivitet i tarmen, så en god rask gåtur gør underværker
 - Jern og kalktilskud kan virke forstoppende. Prøv at skifte præparat/mærke og se, om du 

kan mærke forskel. Du må aldrig stoppe med at tage jern eller kalk uden at have talt med 
læge eller operationssted om det

 - Virker intet af ovenstående, så brug afføringsmiddel (håndkøbsmedicin) fra apoteket.  
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Diarre
 - Fedt i større mængder giver hos mange løs mave. Det er normalt, da kroppen efter ope-

rationen  har svært ved at optage større mængder fedt 
 - Husk at løs afføring også kan skyldes stort indtag af fx frugt og mælkeprodukter, da både 

fruktose (frugtsukker) og mælkesukker (laktose) kan være problematiske for nogle efter 
operationen

 -  Vær opmærksom på væsketab ved diarre, og drik rigeligt med væske. Det er ikke så vig-
tigt,  hvad man får, men sukker- og saltholdige drikke som juice kan anbefales, da kroppen 
herved får erstattet de tabte salte. 

Diarre går for det meste over af sig selv inden for få dage, så se tiden lidt an, og sørg for at 
få nok at drikke. Der findes midler, som kan mindske tynd mave, som dog ikke skal bruges 
ukritisk. Det er vigtigt at finde årsagen og sætte ind med den rette kost eller behandling.

Hvornår bliver diarre kritisk, så man skal søge læge?
 - Hvis man får væskemangel, hvilket kan vise sig ved tørre slimhinder, mørk sparsom urin 

og slaphed
 - Hvis der kommer blod eller pus i afføringen (ud over den første uge efter operationen, 

hvor det kan være normalt, at der er lidt blod).

Gå tilbage til side 26
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1  Det er vigtigt at få den rigtige mængde kalorier og proteiner hver dag 

2  Man kan opleve bivirkninger og ubehag ved for store mængder fedt og sukker (kulhydrat)

For at tydeliggøre kalorier, proteiner, fedt og sukker har vi valgt at vise, hvad hver enkelt 
ingrediens i retten indeholder, så man ved, hvad de bidrager med. Det vil nemlig have be-
tydning af større eller mindre grad for retten, hvis man udskifter noget i den. Tager man fx 
ærtesuppen nedenunder som eksempel, kan den se helt anderledes ud, hvis ingredienserne 
udskiftes. Bruger man fx kartoffel i stedet for ærter, sker der følgende:

Der vil altså være flere kalorier, men langt mindre protein, mindre fedt, flere kulhydrater og 
færre kostfibre blot ved at udskifte én grøntsag i suppen. Det er derfor en god ide, at du tæn-
ker over, hvad du udskifter ingredienserne i retterne med, eller hvad du undlader at komme 
i. Man skal heller ikke tilføre ekstra ingredienser uden at tænke over, hvordan det ændrer 
retten. Tilføjer man fx mere vand til suppen, øges den totale mængde, og proteinindholdet 
pr. gram suppe bliver mindre. 
 Det er også vigtigt, at du ved, hvad der evt. kan påvirke dig i retten. Oplever du fx dumping 
efter at have spist retten, er det mængden af kulhydrat, der sandsynligvis skal skæres ned. Ser 
man fx på havregrøden, kan man se, at kulhydraterne kommer fra både havregryn, pære og 
mælk.

Der kommer vigtige proteiner fra havregryn og letmælk, så derfor er det pæren, der skal 
vælges fra, hvis du oplever dumping efter at have spist grøden. Pæren bidrager også med 
færrest kalorier, og derfor vil den ikke påvirke retten lige så meget, hvis den fjernes, som det 
eksempelvis ville gøre, hvis man fjernede mælken og i stedet lavede grøden på vand.

Ingredienser Kalorier Protein Fedt Kulhydrat 

560 g grønne ærter 391 33 3,9 72 

560 g kartoffel 459 10,6 1,7 102,5 

Ingredienser Kalorier Protein Fedt Kulhydrat 

1 dl finvalsede havregryn (35 g) 128 4,6 2,3 24 

1 stk. pære (100 g) 54 0,3 0,3 14 

1,5 dl letmælk (150 g) 72 5,3 2,4 7,4 

sådan bruger du 
opskrifterne i bogen
Det skal hverken gøres besværligt eller kræve stor viden om ernæring at lave 
mad til en gastric bypass-opereret, men der er bare nogle grundlæggende 
ting, som er vigtige at understrege:

Sådan bruger du opskrifterne
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Sådan gør du:
1  Del hvidløg på midten, skræl pastinakker, gulerødder, 

løg, knoldselleri, og skær i grove tern. Vask timian 

2  Broccolistokkene skæres også i grove tern, buketter af 
broccoli kan du gemme til broccolisuppe, se opskrift

3   Kom olie i en gryde, og varm op ved moderat varme 

4  Kom alle grøntsagerne i den varme olie, og sauter dem 
af, til de får en gylden overflade, herefter kommer du 
vand over, til det dækker 

5  Når det koger, kommer du salt ved og skummer sup-
pen, herefter peberkorn og resten af krydderierne

6  Lad fonden koge ved svag varme, til den er reduceret 
til halvdelen. Sigt den, og kog igennem i ca. 30 min. 

7  Nu har du en god fond (suppe), som du kan bruge til 
de retter, du vil lave. Du kan også bruge andre grønt-
sager - du anvender dem, som du selv ønsker.

Flydende kost – dag 1-14 efter operationen

Ingredienser:
1 helt hvidløg ikke fed, men et helt løg
2-3 pastinak 
2 porre
2 gulerødder
2 løg alm.
½ knoldselleri
2 broccolistok
1 lille bundt timian
1 laurbærblad
2 spsk. olie
3 l vand
Salt og peber

1-1½ liter færdig fond

Grøntsagsfond som 
basis til supper
En god suppe starter selvfølgelig med en god fond. Denne grøntsagsfond 
kan bruges som basis til supper og sovs.

Rettens sammensætning: 
Ingredienser Kalorier Protein Fedt Kulhydrat 

1 helt hvidløg ikke fed, men et helt løg 120 4,8 0,4 25 

2-3  pastinakker 94 3,2 0,8 22 

2  porrer 94 4,8 1 19 

2  gulerødder 72 1,4 0,8 18 

2  løg alm. 55 1,9 0,4 12 

½  knoldselleri 216 9 1,5 40 

2  broccolistok 89 11 1,2 12 

1 lille bundt timian - - - - 

1 laurbærblad - - - - 

2 spsk. olie 239 0 27 0 

3 l vand - - - - 

Salt og peber - - - - 

I alt for portionen med grøntsager i 979 36,1 33,1 158 

1 liter færdig grøntsagsfond i grøntsager 43 3 3 2 
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Sådan gør du:
1  De kogte kartofler moses fx med kartoffelmosjern og 

blandes med 75 g fintrevet parmesan og 3 pasteurise-
rede æggeblommer til en fin konsistens 

2  Kartoffelmassen formes til ca. 28 gnocchi, som enten 
steges på pande eller koges i letsaltet vand i ca. 2 min.

Blød kost – dag 15-21 efter operationen

Rettens sammensætning: 
Ingredienser Kalorier Protein Fedt Kulhydrat  

450 g kogt kartoffel 382 9 0 81 

75 g revet parmesan 319 6,2 9,6 0 

3 pasteuriserede æggeblommer 114 29 21 3,1 

Salt og peber - - - - 

2 spsk. olie til stegning 239 - 27 - 

I alt 1054 44,2 57,6 84,1 

Pr. gnocchi (20 g) 37 1,5 2 2,9 

Ingredienser:
450 g kogt kartoffel
75 g revet parmesan
3 pasteuriserede æggeblommer
Salt og peber
2 spsk. olie til stegning

Ca. 28 stk.

Tip:
Gnocchi skal helst suppleres med 
lidt ekstra protein, fx kød, når du er 
tilbage på ”fast føde”. Det kan være 
lidt parmaskinke stegt i ovnen, lidt 
ristet kylling eller lignende. 

Gnocchi
Gnocchi er små boller af kogt kartoffelmos og kan bruges som tilbehør til 
retter i stedet for ris eller pasta, men kan også bruges som selvstændig ret. 
Vi synes, de smager klart bedst, når de er stegt, men så længe man er på 
blød kost, er det bedst at koge dem for at undgå hårde stegeskorper.
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Sådan gør du:
1  Tun drænes for vand og hældes i en skål

2  Soltørrede tomater drænes for olie, blendes og tilsættes 
tunen. Når man er på fast føde efter fire uger, kan man 
nøjes med at hakke tomater med kniv

3  Oliven hakkes fint i blender og tilsættes tun og toma-
ter. Kan som soltørrede tomater hakkes fint med kniv, 
når man ikke længere er på diæt

4  Det hele røres med olie og smages til med timian, salt 
og peber.

Overgangskost – dag 22-28 efter operationen

Rettens sammensætning: 
Ingredienser Kalorier Protein Fedt Kulhydrat 

1 dåse tun i vand (160 g) 179 40 1,6 0 

35 g soltørret tomat i olie 73 1,6 5,8 3,9 

25 g oliven uden sten 28 0,3 2,5 1,8 

1 spsk. olivenolie 119 0 14 0 

Timian, salt og peber - - - - 

I alt 399 41,9 23,9 5,7 

Pr. 30 g (pålæg til ½ skive rugbrød) 51 5,3 3 0,7 

Ingredienser:
1 dåse tun i vand (160 g)
35 g soltørret tomat i olie
25 g oliven uden sten
1 spsk. olivenolie
Timian, salt og peber

Ca. 225 g pålæg

Tip:
Brug tun i vand, og tilsæt så oliven-
olie eller rapsolie efterfølgende, da 
disse olier oftest er af bedre kvalitet 
end den færdige tun i olie.

tunpålæg
En klassisk tunsalat er ofte mayonnaisebaseret, men denne er i stedet rørt 
med olivenolie og soltørret tomat, smagt til med salt og peber og serveret 
på evt. ristet rugbrød.
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Sådan gør du:
1  Olien opvarmes

2  Kødet brunes af ved høj varme

3  Kød tages op af gryden

4  Alle grøntsager renses og skæres i grove tern

5  Hvidløg hakkes fint

6  Grøntsager brunes af i gryden, og kødet lægges 
tilbage 

7  Tilsæt øl og 3 dl bouillon, og lad retten simre en time 
i gryden under låg

8  Tages af varmen og hviler i gryden ca. 15 min.

Rettens sammensætning: 
Ingredienser Kalorier Protein Fedt Kulhydrat 

870 g nakkefilet 1574 157 106 0 

3 gulerødder 108 2,1 1,2 26 

1 helt hvidløg 80 3,2 0,3 17 

1 porre 47 2,4 0,5 9,6 

3 persillerødder 139 5,8 1,5 31 

5 jordskokker 107 3,2 0,9 21 

1 rødløg 30 1,0 0,2 6 

1 mørk øl, 33 cl 154 1,3 0 11 

1 bouillonterning (grøntsags eller kylling) 15 0,7 2,0 1,4 

4 spsk. olivenolie 478 0 54 0 

3 dl vand 0 0 0 0 

¾ dl madfløde 86 2,6 6 5,6 

I alt for portionen 2818 179,3 166,6 128,6 

Pr. 125 g kød 226 22,6 15,2 0 

     100 g grønt + sovs 82 1,4 4,3 8,4 

I alt 308 24 19,5 8,4 

Ingredienser:
870 g nakkefilet
3 gulerødder
1 helt hvidløg
1 porre
3 persillerødder
5 jordskokker
1 rødløg
1 mørk øl, 33 cl
1 bouillonterning (grøntsags eller 
kylling)
4 spsk. olivenolie
3 dl vand
¾ dl madfløde

steg til 5-6 personer

Tip: 
Til resten af familien kan der koges 
speltkerner eller fuldkornsris som 
tilbehør.

Braiseret nakkefilet
Kød er nemmere at tygge og fordøje, når det har ligget i væde, og derfor 
har vi valgt at braisere denne nakkefilet. Samme trick kan bruges til roast-
beef eller andre hele kødstykker. Samtidig er det nemt, fordi der er en hel 
ret i samme gryde.

Jeg har en plan
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Sådan gør du:
1  Bland tomatpuré med fintreven parmesan

2  Fordel i et fint lag på fisken, og rul den sammen.  
Fisken rulles sådan, at det hvide kød er yderst, når 
fileten er rullet - det er ikke for smagens skyld, men 
for synets skyld

3  Kom fiskerullen i en gryde eller sauterpande, og 
hæld madfløden i

4  Knæk chili midtover, og kom den ned i fløden

5  Tilsæt citrongræs, wasabi og parmesan 

6  Varm op, og damp fisken under låg ved svag varme 
6-8 minutter

7  Herefter tages fisken op, og saucen koger ind, til 
den har passende konsistens

8  Chili og citrongræs tages op inden servering

9  Smag til med salt og peber

10  Server direkte over fisken, og pynt evt. med dild. 

Rettens sammensætning: 
Ingredienser Kalorier Protein Fedt Kulhydrat 

1 stor rødspættefilet eller 2 små, ca. 150 g fisk i alt 121 27 2,3 0 

1½ tsk. tomatpuré 13 0,6 0,1 2,8 

1 tsk. revet parmesanost 19 1,7 1,4 0 

Salt og peber - - - - 

Evt. dild som pynt - - - - 

Sauce af:     

1 dl madfløde 115 3,5 8 7,5 

1 stk. hel chili 9 0,4 0 2 

1 tsk. syltet citrongræs 1 0 0 0,2 

1 knivspids wasabi (kan udelades) - - - - 

35 g revet parmesan 134 12 9,8 0 

I alt for portionen 412 45,2 21,6 12,5 

Ingredienser:
1 stor rødspættefilet eller 2 små, ca. 
150 g fisk i alt
1½ tsk. tomatpuré
1 tsk. revet parmesanost
Salt og peber
Evt. dild som pynt
Sauce af:
1 dl madfløde
1 stk. hel chili
1 tsk. syltet citrongræs
1 knivspids wasabi (kan udelades)
35 g revet parmesan

1 portion

dampet rødspætte 
i hvid sauce
Denne ret er nem og passer sig selv. Fisk er letfordøjeligt og nemt at få ned   
– specielt hvis appetitten er lille.

Uden mad og drikke duer helten ikke
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Sådan gør du:
1  Bønner udblødes i vand og koges efter anvisningen 

på pakken. Til 300 g kogte bønner skal du bruge  
ca. 150 g bønner

2  Rødløg skæres i små tern

3  Peberfrugter renses for kerner og skæres i små tern

4  Olie, eddike, sennep og et presset fed hvidløg 
blandes sammen i fx en melryster og rystes godt og 
grundigt 

5  Smag dressing til med salt og peber plus krydderurter 
efter smag 

6  Bland bønner, peberfrugt og rødløg i en skål, og 
hæld dressing over

7  Vend det hele rundt og server til tapas eller som  
tilbehør til kød, fisk eller fjerkræ

Rettens sammensætning: 
Ingredienser Kalorier Protein Fedt Kulhydrat 

300 g kogte, hvide bønner 100 6,8 0 17 

1 lille rødløg, ca. 60 g 30 1 0,2 6 

3 peberfrugter (gerne forskellige farver), ca. 300 g 91 3,9 1,2 19 

Dressing af:     

3 spsk. olivenolie 358 0 41 0 

1 spsk. eddike, fx æbleeddike eller hvidvinseddike 0 0 0 0,1 

1 spsk. dijonsennep 19 1,1 1,4 0,5 

1 fed hvidløg 8 0,3 0 1,7 

Salt og peber - - - - 

Evt. tørret timian, rosmarin eller oregano, 

frisk persille eller koriander - - - - 

I alt for portionen, inkl. dressing 606 13,1 43,8 44,3 

1 portion, ca. 70 g inkl. dressing 76 1,6 5,5 5,5 

Ingredienser:
300 g kogte, hvide bønner
1 lille rødløg, ca. 60 g
3 peberfrugter (gerne forskellige 
farver), ca. 300 g
Dressing af:
3 spsk. olivenolie
1 spsk. eddike, fx æbleeddike eller 
hvidvinseddike
1 spsk. dijonsennep
1 fed hvidløg
Salt og peber
Evt. tørret timian, rosmarin eller  
oregano, frisk persille eller koriander

tilbehør til 6 personer

Bønnesalat 
Det er svært at lave tilbehør, der er proteinholdigt, men bønner og linser 
er et godt bud. Denne salat kan laves med alle slags bønner, men det vil 
til denne middag være oplagt at bruge hvide bønner, eftersom de indgår i 
andre tapas. Alternativet kan være brune bønner, kikærter eller lignende. 

Livet er stadig en fest



174



175

Sådan gør du:
1  Kartoflerne skrælles og koges – eller du kan bruge 

en rest fra aftensmaden

2  De afkølede kartofler moses med friskosten

3  Tilsæt flormelis

4  Riv marcipanen på den grove side af et rivejern,  
og tilsæt det til kartoffelmassen

5  Del æggene i blommer og hvider

6  Tilsæt de 3 æggeblommer til kartoffelmassen, og  
rør det hele sammen til en ensartet masse

7  Pisk æggehviderne stive

8  Bland hvedemel og bagepulver

9  Vend æggehvider og mel forsigtigt i kartoffelmassen, 
til du har en jævn dej

10  Fordel dejen i en springform (ca. 25 cm i diameter) 
beklædt med bagepapir

11  Bag kagen i forvarmet ovn ved 150 grader varmluft 
(175 grader almindelig ovn) i ca. 40 minutter

12  Afkøl kagen

13  Alle ingredienser til glasur kommes i en lille gryde

14  Varmes forsigtigt op under omrøring, til glasuren  
er helt blank

15  Kommes på den afkølede kage, og stilles på køl  
minimum en time inden servering.

Ingredienser:
200 g kogt kartoffel 
200 g Philadelphia light friskost
175 g flormelis
150 g marcipan
2 dl hvedemel (140 g)
3 æg, delt i blomme og hvide
1½ tsk. bagepulver
Glasur af:
100 g mørk chokolade
1 spsk. minimælk
40 g flormelis – ca. 4 spsk.
1 spsk. kakaopulver

12 stykker kage

kartoffel-marcipankage
Denne kage er bestemt ikke sund, men vi har dog sparet lidt kalorier ved 
at bruge kartofler i stedet for en del af melet. Konsistensen er konfektagtig, 
og kagen gør sig godt med lidt hindbærcoulis eller anden frisk frugt.

Se næste side for rettens sammensætning

Stadig en sukkergris?
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Gastric bypass
Mere end 15.000 danskere har gennemgået en gastric bypass-
operation, og rigtig mange overvejer eller venter på en operation. 
Det er helt afgørende at være i stand til at træffe det rigtige valg. 
Spørgsmålene er mange, og valget er svært. Men en ting er helt sik-
ker. Uanset hvad man vælger, så vil det få afgørende indflydelse på, 
hvordan livet efterfølgende vil forme sig. Har man først sagt ja, er 
det derfor vigtigt at vide, hvordan man får et godt og velfungerende 
liv efter en operation.
Man kan kort og godt kalde denne bog; ”Grundbogen – for alle der 
har fået, eller overvejer at få en gastric bypass-operation”.
Hvilke spørgsmål presser sig på før og efter operationen, og hvor-
dan klarer man den efterfølgende tid, hvor livsstil og madvaner læg- 
ges ind i helt nye rammer. En bog, der også kan være en god vejleder 
og hjælp for pårørende.

Prøvet det på egen krop
Carsten Olsen (Den Skaldede Kok) fortæller om sine personlige op-
levelser efter sin gastric bypass-operation og kommer med en lang 
række gode råd og anvisninger. Diætist Stine Junge Albrechtsen har 
udarbejdet modellen til bogens kostplaner og kostsammensætning.
Sammen giver de en række gode råd om, hvordan en gastric bypass- 
operation kan blive en god oplevelse for både krop og sjæl. 

Gode velsmagende opskrifter 
Bogen fortæller på en overskuelig måde, hvordan kosten sammen-
sættes i de forskellige perioder efter operationen, så man har det 
godt og samtidig får en sund og varieret kost. 
Velsmagende opskrifter, som alle kan finde ud af at tilberede 
– illustreret med informative og smukke billeder.

www.muusmann-forlag.dk

www.facebook.com/muusmannforlag

http://www.muusmann-forlag.dk
http://www.facebook.com/muusmannforlag
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