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Viktnedgång inför överviktsoperation 
 
För att nå din målvikt inför operationen rekommenderar vi att du följer en pulverdiet 
(LCD/VLCD-kost). Detta är ett säkert och effektivt sätt att gå ner i vikt.  
 

• Välj en komplett kostersättning (ej måltidsersättning). 
• Fördela antalet påsar jämnt över dagen. 
• Ät enbart pulverdiet och ingen annan mat eller dryck som ger energi. 
• Drick mycket vatten – gärna mer än 2 L dagligen (även smaksatt och kolsyrat 

går bra). 
• Kaffe och té utan socker och mjölk går bra (sötningsmedel är ok). 

 
Rör på dig! Även om du känner dig trött. 
 
Exempel på rekommenderade fabrikat: 
 
 
Sort Inhandlas Kcal/förpackning Antal påsar/dag 

Modifast 
Apotek eller 
www.modifast.se  

200-220 4 

Nutrilett 
Livsmedelsbutik eller 
hälsokostaffär 

110-125 7 

Allévo 
Apotek, livsmedelsbutik 
eller hälsokostaffär 

110 7 

Naturdiet 
Livsmedelsbutik eller 
hälsokostaffär 

100-120 7 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.modifast.se/
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Kost efter överviktsoperation 

 
 
 
Reaktioner på mat efter operationen: 
 
Dumping: Efter en gastric bypass-operation förs maten ner i tunntarmen mycket 
snabbare än normalt. Vid intag av socker eller snabba kolhydrater kommer 
blodsockernivån snabbt att bli väldig hög. Kroppen reagerar med ökad frisättning av 
insulin som är ett hormon som behövs för att kroppens celler ska kunna ta hand om 
sockret du precis ätit. Blodsockret sjunker snabbt samtidigt som du får ett 
blodtrycksfall. Detta kan ge symtom som trötthet och kraftlöshet (dumpning). Ett 
ökat sug efter mer socker uppstår för att reglera det låga blodsockret. Detta kan leda 
till att du kommer in i en ond cirkel och fortsätter äta socker vilket ger en viktökning. 
 
Fettdiarré: Kortare tunntarm och omkopplingen som gjorts av tarmen efter en gastric 
bypass-operation gör att kroppen tar upp fett från maten sämre. Om du äter en 
måltid med mycket fett kommer en del av fettet att passera ut med avföringen. En 
del får diarré direkt efter måltid medan andra kan uppleva detta dagen efter. 
 
Laktosintolerans: En del patienter upplever att de efter operationen blir mer känsliga 
mot mjölksocker (laktos). Vanliga symtom vid laktosintolerans är gaser, uppspänd 
buk och diarré. Prova att eliminera laktos ur din kost för att avhjälpa symtom. 
Kontakta gärna mottagningen för vägledning. 

 
 

• Äta regelbundet: 6 små måltider per dag ungefär var tredje timme (en 
måltid är 1-1,5 dl). 
 

• Äta långsamt: En måltid bör ta ca 20-30 minuter att inta. 
 

• Kombinera inte mat och dryck: Drick 1,5L/dag. Undvik att dricka till 
maten samt 30 minuter efter måltid. 
 

• Tugga maten väl: Varje tugga ska tuggas tills den är helt sönderdelad, 
annars finns risk att matbitar fastnar.  

 
• Välj näringstät mat: Eftersom du äter små mängder är det viktigt att den 

mat du äter är näringsrik. Kroppen har lika stort behov av mineraler, 
vitaminer och proteiner som tidigare. 
 

• Ta dina vitamintabletter: Dagligen, livet ut! 
 

• Motionera dagligen: Träna minst 3 gånger i veckan! 
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Flytande kost efter operation (Vecka 1 och 2) 
 
Under dina två första veckor efter operationen ska du enbart äta flytande kost. 
Konsistensen ska vara helt slät utan bitar (inte större än risgryn). Den behöver inte 
vara tunnflytande men tänk på att den inte heller får ha purékonsistens utan ska rinna 
i en jämn ström när du häller den. Använd en mixer för att göra släta soppor och 
smoothies. 
 
Äta långsamt 
Direkt i anslutning till operationen är det mycket viktigt att dricka och äta väldigt 
sakta.  
 
Magsäcken kan vara svullen och känslig, och den behöver tid för läkning. Om du äter 
eller dricker för fort så blir den lilla magen snabbt överfull. Det kan leda till kraftiga 
magsmärtor, illamående och kräkning.  
 
Proteinberikning  

Det är under den första tiden efter operationen svårt att få i sig 
tillräckligt med protein från maten. Därför rekommenderar vi att 
du köper hem ett proteintillskott från apoteket (var ute i god tid 
innan då denna produkt är en beställningsvara på en del 
apotek). Reosurce instant protein har högt innehåll av proteiner 
och en neutral smak. Produkten kan blandas i all slags mat 
(soppor, smoothie, yoghurt med mera). Den innehåller mycket små mängder laktos 
och tolereras av de flesta. Pulvret löser sig bäst i kallt vatten så det kan vara bra att 
röra ut lite pulver i vatten innan det blandas i måltiden. Tänk på att produkten inte bör 
kokas. Du rekommenderas att blanda i 1 msk i varje måltid för att optimera ditt 
proteinintag under de första 4 veckorna (1 msk pulver ger cirka 4,5 gram protein). 
Om du inte vill blanda det i maten, lös pulvret i lite vatten och drick det som 
”medicin”. Därefter övergår du till att äta enbart vanligt mat. 
 
Förslag till dagsmeny med flytande kost 
 
Måltid Mängd Livsmedel 

Frukost 1-1½ dl  Smoothie/osockrad 
fullkornsvälling/lättfil/lättyoghurt/yoghurtkvarg* 

Mellanmål 1-1½ dl Smoothie/LCD/VLCD/ lättfil/lättyoghurt/yoghurtkvarg* 

Lunch 1-1½ dl Varmrättssoppa, berikad med extra proteinkälla (se 
nedan  för förslag)* 

Mellanmål 1-1½ dl Smoothie/LCD/VLCD/ lättfil/lättyoghurt/yoghurtkvarg* 

Middag 1-1½ dl Varmrättssoppa, berikad med extra proteinkälla (se 
nedan för förslag)* 

Kvällsmål 1-1½ dl Smoothie/LCD/VLCD/ lättfil/lättyoghurt/yoghurtkvarg* 
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Recept smoothie, 2 port  
 
1,5 dl lätt kvarg (1 %) 
2 msk proteinpulver 
½-1 dl frysta bär eller annan frukt 
Lättmjölk 
 
Mixa alla ingredienser i en mixer till en 
slät konsistens. Späd med lättmjölk till 
flytande konsistens. Servera! 

*Berika alla måltider med 1 msk neutralt proteinpulver och se till att alla varmrättssoppor också 
innehåller en proteinkälla.  
 
Utöver ovanstående måltider måste du även dricka minst 5 dl vatten för att du ska täcka ditt behov! 
Alla måltider och all vätska ska bli totalt minst 1½ L under dagen. 
 

Soppa med extra protein 

Du kan laga soppor efter vanliga recept om du 
mixar dem till en slät konsistens. Tänk på att 
soppan bör innehålla någon form av 
proteinkälla(t ex: kött/fisk/kyckling/keso/kvarg).  
Om du köper pulversoppor eller färdiga soppor 
i tetra eller på burk behöver du tillsätta någon 
form av proteinkälla (som t ex: kött, fisk, ägg, 
keso) och även mixa soppan slät. Tänk också på 
att fetthalten inte heller bör bli för hög. Gör 
gärna storkok och frys in! Har du inga lämpliga 
burkar kan du använda vita engångsmuggar och 
frysa in i. Plocka sedan fram från frysen, riv sönder muggen och värm soppan. 
 
Till en portion soppa berikar du med 30-50 g av: 

• Tillagad kyckling/kalkon  
• Köttfärs (undvik fläskfärs) 
• Smörgåspålägg såsom skivad skinka/kalkon 
• Kokt eller rått ägg 
• Naturell lättkvarg eller keso (Obs, ej kokbar) 
• Tillagad fisk 

 
Kryddor och smaksättning ska inte vara något problem för dig men undvik det allra 
starkaste i alla fall under den första veckan.  
 
Purékost, mjuk mat (vecka 3-4) 
 
När du har avslutat den flytande kosten övergår du till att äta purékost/mosad mat 
under 2 veckor. Denna period ses som en introduktion till vanlig mat som du börjar 
med först vecka 5.  
 
Konsistens och mängd 

Konsistensen ska vara slät och utan bitar, men fastare i konsistensen än när du åt 
flytande.  
Helt kött mixas tillsammans med lite vätska (mjölk, vatten, buljong) till slät konsistens. 
Mjuka och redan konsistensanpassade livsmedel går bra att mosa väl med gaffeln.  
Exempel på detta är: 
 

• Köttfärsrätter (köttbullar, biffar, köttfärslimpa, köttfärssås mm) 
• Magra charkprodukter (falukorv, kycklingkorv mm) 
• Fiskbullar 
• Kalvsylta 
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• Äggröra och omelett 
• Keso/kvarg 

 
Grönsaker: Koka grönsakerna och mixa de sedan till en slät konsistens. Du kan 
använda båda färska och frysta varianter. Det finns inga grönsaker du behöver 
undvika under denna period. 
  
Kolhydrater: Potatis i olika former. T ex potatismos, pressad potatis eller kokt mosad 
potatis. Du kan även använda sötpotatis eller andra rotfrukter att göra mos av. 
 
Vänta med att introducera pasta, ris och bröd tills du börjar äta vanlig mat!  
Man kan även använda barnmat (3-5 mån) men ses helst som en ”nödlösning” de 
dagar då det inte finns tid eller möjlighet att själv laga mat. 
 
Den totala mängden mat per portion är 1-1,5 deciliter. Där cirka 1 deciliter bör vara en 
proteinkälla, och resterande mängd fördelad mellan grönsaker/rotfrukter/potatis. 
 
Förslag till dagsmeny med purékost/mjuk mat 
 
Måltid Mängd Livsmedel 

Frukost 1-1½ dl 
1 dl 

Osockrad fullkornsvälling/fil/yoghurt eller 
Havregrynsgröt + ½ dl lättmjölk*  

Mellanmål 1-1½ dl Keso eller kvarg med bär eller 
Äggröra/smoothie/fruktpuré/mosad banan 

Lunch 1dl 
¼ dl 
¼ dl 

Puré/mos av fisk, kyckling, kött eller ägg, baljväxter 
Grönsakspuré 
Potatismos/pressad potatis/rotmos/sötpotatispuré* 

Mellanmål 1-1½ dl Keso eller kvarg med bär eller 
Äggröra/smoothie/fruktpuré/mosad banan 

Middag 1dl 
¼ dl 
¼ dl 

Puré/mos av fisk, kyckling, kött eller ägg, baljväxter 
Grönsakspuré 
Potatismos/pressad potatis/rotmos/sötpotatispuré* 

Kvällsmål 1-1½ dl Keso eller kvarg med bär eller 
Äggröra/smoothie/fruktpuré/mosad banan 

 
*Berika alla huvudmåltider med 1 msk neutralt proteinpulver och se till att alla varmrättssoppor också 
innehåller en proteinkälla. 
 
Allt du dricker under dagen ska bli minst 1½ L! 
 
Om du har tolererat purékosten bra är det nu dags för dig att börja försiktigt med fast 
föda. Precis som tidigare är det fortsatt viktigt att tänka på ditt proteinintag. Nya 
livsmedel ska introduceras efter hand och dessa kommer förhoppningsvis tolereras. 
Om inte, prova igen efter ytterligare en månad.  
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Konsistens och mängd 

Börja med livsmedel som är lättuggade och mjuka för bästa tolerans. Tänk också på 
att tugga maten väl! Det är vanligt att man inte tål vissa typer av mat de första 
månaderna, eventuellt det första året efter operationen. Detta gäller framförallt 
livsmedel som är trådiga, svårsmälta och degiga.  
 
Exempel: 

 
• Rabarber, citrusfrukter, ananas, sparris, stjälken på broccoli och blomkål, 

konserverad svamp, majs, ärtor. 
• Vitt bröd 
• Nötter, mandel och kokos. 

 
Om du reagerar på något livsmedel vänta ett par veckor och prova toleransen igen.  
 
Vid varje måltid (6 stycken/dygn) ska du äta ca: 1-1½ dl eller 100-150 gram dvs. 
samma mängder som du har ätit sedan du opererades. Mängderna vid 
huvudmåltiderna kommer du sedan att utöka efter hand. Lyssna på kroppens signaler 
och utöka successivt med försiktighet. Dina mellanmål ska vara ungefär som 1 frukt 
eller 1st knäckebröd med proteinrikt pålägg eller 1 dl keso. Mängden vatten du bör 
inta per dag är minst 1,5L. 
 
Förslag till dagsmeny normalkost 
 
Måltid Mängd Livsmedel 

Frukost 1½ dl 
1 dl 
1 st 

Osockrad fullkornsvälling/lättfil/lättyoghurt eller gröt 
med ½ dl lättmjölk eller 
Kokt ägg och 1 skiva hårt bröd 

Mellanmål 1-1,5 dl 
1 st 

Keso/lättkvarg eller 
ägg/frukt/knäckesmörgås med proteinrikt pålägg 

Lunch 100 g  
30 g 
20 g 

Fisk/kycklingkött/köttfärs/ägg 
Potatis/ris/pasta/bulgur/quinoa 
Grönsaker/rotfrukter ev. någon tsk sås eller ½ tsk 
olja/flytande margarin 

Mellanmål 1-1½ dl Keso eller kvarg med bär eller äggröra/smoothie 

Middag 100 g  
30 g 
20 g 

Fisk/kycklingkött/köttfärs/ägg 
Potatis/ris/pasta/bulgur/quinoa 
Grönsaker/rotfrukter, kokta eller råa 
ev. någon tsk sås eller ½ tsk olja/flytande margarin 

Kvällsmål 1-1,5 dl 
1 st 
1 st 

1 dl Lättfil/yoghurtkvarg/smoothie eller  
Frukt eller 
Hård smörgås med proteinrikt pålägg 

 
Allting du dricker under dagen ska bli minst 1½ L! 
 
Hoppa aldrig över en måltid, planera alltid för nästa måltid innan du går ut! 
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Ovanstående mängder är exempel på hur det ser ur när du precis påbörjar den 
vanliga maten och några månader fram i tiden. 

 
Allmänna kostråd för livet 

Kostråden efter en överviktsoperation är utformade för att du ska få en 
betydande viktnedgång och må bra. Det är viktigt att du lär dig ett nytt 
ätbeteende och följer kostanvisningarna noggrant för att kunna 
bibehålla din viktminskning.    

 
Livsmedelsval: 
Bröd, mjöl, gryn, pasta, ris: Använd gärna knäckebröd och mjukt fiberrikt bröd. Undvik 
ljust bröd! Rekommenderat är att brödet innehåller max 5 % socker och minst 7 % 
kostfiber. Om du bakar själv, bör du tillsätta rågmjöl, grahamsmjöl eller annat 
fullkornsmjöl. Gröt gjord på havregryn, havrekli, rågflingor, grovt rågmjöl eller 
grahamsmjöl är bra grötalternativ. Försök att välja fullkornspasta och fullkornsris.  
När du väljer müsli och flingor, kolla efter nyckelhålsmärkningen.  
 
Matfett: Lättmargarin på smörgås rekommenderas. Till matlagning bör du använda 
flytande margarin eller olja för bättre fettkvalitet.  
 
Pålägg: Magert proteinrikt pålägg. Kolla efter nyckelhålsmärkt. Undvik sockerrika 
pålägg som t ex marmelad, sylt, honung, nötkräm.   
 
Frukt & bär: Ät gärna frukt och bär varje dag. Tänk på att torkad frukt är svårsmält och 
dessutom innehåller en stor mängd fruktsocker. Frukt och bär i dess naturliga form är 
alltid bästa alternativet!  
 
Grönsaker och rotfrukter: Ät grönsaker varje dag och försök att variera ditt intag. Till 
en början kan du behöva vara försiktig med trådiga sorter. 
 
Kött, fisk, fågel och ägg: Proteinrika livsmedel som ska ingå i varje huvudmåltid. Välj 
rena produkter och undvik det som är panerat och friterat.  
 
Mejeriprodukter: Använd produkter med låg fetthalt. Smaksatt yoghurt eller fil 
innehåller ofta stora mängder socker, dessa bör därför undvikas. Smaksätt gärna själv 
med frukt eller bär. 
 
Drycker: Undvik söta, energiinnehållande drycker. Kolsyrade drycker kan man vara 
känslig för, du får prova dig fram. Vatten är bästa drycken! Smaksätt gärna med 
citron, lime, gurka eller mynta.  
 
Sötningsmedel: Livsmedel sötade med sötningsmedel t ex aspartam, sucralose, 
stevia etc. bidrar inte med någon energi men vi rekommenderar att man undviker 
sötningsmedel i den dagliga kosten, då det bidrar med en söt smak. Använd istället 
livsmedel med naturlig sötma som frukt och bär. 
 

Nyckelhålet är en 
bra vägledning. 
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Alkohol: Undviks de första månaderna och intas med försiktighet under det första 
året. Tänk också på att alkohol i alla former är kaloririkt och att ett stort intag kan 
påverka ditt viktresultat.  
 
Livsmedel du bör vara mycket försiktig med efter operation: 
 

• Friterad och panerad mat. 
• Feta köttprodukter. 
• Grädde och glass. 
• Smör och olja. 
• Chips, godis och choklad. 
• Söta och feta kakor. 
• Feta såser såsom majonnäs, remoulad och bearnaisesås. 
• Soppa som innehåller mycket grädde och smör. 
• Läsk och saft. 
• Alkohol. 

 
Proteininnehåll i livsmedel: 

 
Näring efter överviktsoperation  
 
Matspjälkningskanalen består av mun, matstrupe, magsäck, tunntarm, tjocktarm och 
ändtarm. Varje del har en viktig funktion i näringsupptaget. Magsäcken är en 
reservoar som efter hand släpper ut föda i små portioner till tunntarmen efter att 
delvis ha brutit ned maten. I tunntarmen blandas maten med matspjälkningsvätskor, 
maten bryts ned ytterligare och näringsämnen tas upp av blodet för att kunna 
förbrukas av kroppen. Resterande innehåll i tunntarmen som inte används går i 

Livsmedel Mängd Protein (gram) 

Fiskbullar 100 g 5-6 
Fiskfilé 100 g 18-20 
Kalkonkött 1 skiva (15 g) 3 
Kvarg, lätt (1 %) 1 dl 13 
Keso 1 dl 12 
Kokt/rökt skinka 1 skiva (15 g) 3 
Korv (mager) 100 g 8-12 
Kycklingfilé 100 g 23 
Köttfärs, blandfärs 100 g 18-20 
Lättmjölk/fil/yoghurt 1 glas (1,5 dl) 5 

Makrill i tomatsås 100 g 12 
Nötkött 100 g 18-22 
Tonfisk i vatten 100 g 25 
Ägg 1 st 6 
Ärter, bönor, linser (kokta) 100 g 8-12 
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flytande form ner i tjocktarmen. I tjocktarmen sker i princip ingen spjälkning av 
näringsämnen, vatten tas däremot upp av kroppen och resterna förs ned i 
ändtarmen. 
 
Vid en överviktsoperation sker en stor förändring av matspjälkningskanalen så att en 
del ämnen i kosten inte används i samma utsträckning som tidigare. Mängden mat är 
också betydligt reducerad och det kan vara svårt att tillgodose sig behovet av viktiga 
näringsämnen enbart via kosten. Det är därför viktigt att ta extra tillskott av vissa 
vitaminer och mineraler (Information om detta finns i det medicinska häftet).  
 
Näringslära 
 
Näringsämnena i maten kommer från kolhydrater, fett, proteiner, vitaminer och 
mineraler. De energigivande näringsämnena är kolhydrater, fett, protein och alkohol. 
Alkohol är inget näringsämne som kroppen behöver. Hur mycket energi som 
kommer från de olika näringskällorna efter matsmältning och hur den används i 
kroppen varierar. Energi mäts i kilokalorier (kcal). 
 

Kolhydrater:  1 g ger 4 kcal 
Proteiner:  1 g ger 4 kcal 
Fett:  1g ger 9 kcal 
Alkohol:  1 g ger 7 kcal 

 
Människans energibehov varierar bland annat med ålder, längd, vikt, kön och fysisk 
aktivitet. Vanligt energibehov för en vuxen människa är 1800 - 2000 kcal per dygn för 
kvinnor och 2000-2500 kcal per dygn för män.   
 
Om du får i dig mer energi än kroppen förbränner omvandlas detta efter hand till fett. 
I dag är en ökning av kroppsvikten vanligare än förr, främst på grund av en ändrad 
livsstil med mindre motion och ett ökat matintag. Exempelvis innehåller 100 gram 
chips cirka 500 kcal och 1 liter Coca Cola innehåller 430 kcal. Tillsammans utgör 
detta 930 kcal, eller omräknat halva energibehovet för ett dygn.  
 
Kolhydrater får vi från bröd, pasta, ris, potatis, rotfrukter, frukt, grönsaker, mjölk, 
mejeriprodukter, godis och läsk. Spannmålsprodukter, frukt och grönsaker innehåller 
också mycket fibrer som är viktigt för matsmältningen. Det är mycket olämpligt att få 
i sig för mycket energi från läsk, godis och andra sötsaker eftersom de ger många 
kalorier men nästan inga vitaminer eller mineraler. De brukar kallas för tomma 
kalorier.  
 
Fett ger mycket energi per gram och rekommendationen är att minska mängden 
totalfett i kosten. Det är viktigt att välja rätt sorts fett, det vill säga att äta mindre 
mättat fett (feta mjölkprodukter, bakverk, chark m.m.) och istället välja omättat fett 
(veg.oljor, fisk m.m.) då detta är bättre för hjärt- och kärlsystemet. Fett finns i 
varierande grad i många matvaror men det är inte alltid synligt. Det är därför viktigt 
att titta på matens innehållsförteckning för att se vilket fettinnehåll produkten har. 
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Proteiner är nödvändiga för att bygga upp och förnya kroppen. Proteiner är 
livsviktiga för att producera byggstenar till bland annat muskulatur och hormoner.  
Efter en Gastric bypass-operation har kroppen lika stort behov av proteiner som 
tidigare. Detta innebär att man bör komma upp i ca 60-80 g protein per dag. På 
grund av att man kommer att äta små mängder de första veckorna kan det vara svårt 
att täcka sitt proteinbehov fullt ut. Däremot är det viktigt att man gör sitt bästa för att 
få i sig så mycket protein som möjligt. 
 
Vatten är mycket viktigt för kroppen och cirka 60 % av kroppen består av vatten. 
Vattnet transporterar näringsämnen och avfallsprodukter. Det är därför viktigt att få i 
sig tillräckligt med vatten. 
 
Vitaminer och mineraler 
Vitaminer, mineraler och spårämnen är livsviktiga ämnen som kroppen behöver 
tillföras dagligen. Dessa ämnen har olika roller och är viktiga för kroppens 
energiförbränning. Efter att ha genomgått en operation som gastric bypass bör du 
vara speciellt uppmärksam på vitamin B12, folat, järn och kalcium. 
 
Vitamin B12 är viktig för kroppens ämnesomsättning, den är bra för nervsystemet 
och deltar i uppbyggnaden av röda blodkroppar. Den bästa källan för vitamin B12 är 
från djurriket: kött, fisk, ägg, mjölk och mejeriprodukter. Efter operationen tas inte 
vitamin B12 upp av kroppen lika bra som innan. Det är därför nödvändigt att ta ett 
extra tillskott av detta vitamin som tablett eller i injektionsform. För lite vitamin B12 i 
kroppen kan på lång sikt orsaka sjukdomar.  
 
Folat/folsyra är viktig för proteinmetabolismen, växt och celldelning samt bildandet 
av röda blodkroppar. Folat finns i fullkornsprodukter, starkt färgade grönsaker, 
inälvsmat och ägg. Det är nödvändigt att ta tillskott av folat (multivitamintablett) för 
att täcka kroppens behov efter operationen. 
  
Järn är nödvändigt för bildandet av hemoglobin (som transporterar syre från 
lungorna ut i cellerna) och för att bilda myoglobin i musklerna. För lite järn orsakar 
blodbrist (anemi) som kan ge trötthet. Inälvsmat, rött kött, ägg, gröna grönsaker och 
fullkornsprodukter är exempel på järnrika matvaror. Det är viktigt att få i sig tillräckligt 
med järn efter operationen och vissa behöver ta järntillskott under lång tid, det gäller 
speciellt kvinnor som får järnbrist i samband med menstruation. 
 
Kalcium är nödvändigt för kroppen och då speciellt för skelett och tänder. Mineralet 
deltar dessutom i koagulationen av blodet, nervsignaler och muskelkontraktion. 
Kalciumrika matvaror är mjölk, mejeriprodukter och fiberrika spannmålsprodukter. Vi 
rekommenderar att du tar kalciumtabletter regelbundet efter operationen för att 
reducera risken för benskörhet senare i livet. 
 
 
Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta oss 
08-615 05 50 
obesitas@aleris.se 
www.alerisobesitasstockholm.se   
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