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Knepene
for varig
vektnedgang
Etter slankekuren kommer
gjerne kiloene snikende tilbake

KROPPEN "HUSKER": Etter en slankekur har midjemålet en tendens til å bli det gamle igjen etter en tid. Kroppen søker seg nemlig tilbake til sitt tidligere tyngste nivå, fremholder professor
Av HANS PETTER TREIDER

Har du gått ned i vekt, gjør
kroppen alt den kan for å
gå opp igjen. Og ikke bare
det: Mange ender opp med
å veie mer enn de gjorde
før slankekuren startet.
Hva skal til for å holde de
overlødige kiloene vekk?
Slankekuren som var årets nyttårsforsett,
er over. Prosjektet har vært svært vellykket.
De overlødige kiloene er vekk. Vi gleder
oss til 17. mai: bunaden som var for trang i
jor, vil passe perfekt i år. Og vi kan nesten

ikke vente til badesesongen ...
Men så begynner vekten plutselig å vise
mer enn den burde, til tross for at vi er superlinke og spiser sunt. Det må da være
feil? Vi går av – og på igjen. Med samme
nedslående resultat.
Vi sender en bekymringsmelding til Jøran
Hjelmesæth, leder av Senter for sykelig
overvekt ved Sykehuset i Vestfold, leder
i Nasjonalt råd for ernæring samt professor ved Institutt for klinisk medisin ved
Universitetet i Oslo:
– Hvorfor er det så vanskelig å holde vekten
etter at vi har gått ned?
– Det er både biologiske, psykologiske og
sosiologiske forklaringer til dette, redegjør
professoren.
– La oss starte med det biologiske.

– OK. Etter at du har gått ned de ønskede
kiloene, har også forbrenningen blitt redusert. Med lavere vekt har du en lavere
forbrenning. Det betyr at dersom du går
tilbake til kostholdet du hadde før vektnedgangen, vil resultatet være at du går opp
igjen. Dette er en felle svært mange går i.
– Men hva er løsningen?
– Å hente frem kalkulatoren. Er du i noenlunde fysisk aktivitet, bruker kroppen
din cirka 30 kilokalorier per kilo per dag.
La oss for enkelhets skyld si at du veier 100
kilo. Da forbruker du altså 3000 kilokalorier
daglig. Men så går du ned ti kilo, og veier
90 kilo. Da trenger du ikke mer enn cirka
2700 kilokalorier. Sannsynligvis enda litt
mindre, fordi kroppen er på en spareblussefekt fordi slankekuren har fått den til å

rasjonalisere på energien. Så kanskje du
bare må spise 2600 kilokalorier.

Når kroppen stritter imot
– Så det som overstiger 2600 kilokalorier
vil altså legge seg på magen og andre godt
synlige steder igjen?
– Ja, dessverre. Og ikke bare det: Kroppen
fungerer slik at den høyeste vekten den noen
gang har hatt, er den vekten den hele tiden
«ønsker» seg tilbake til. Dessuten: Har du
gått ned en del kilo, vil du også svært ofte
føle på en sult. Dette øker risikoen både
for å spise tidligere enn du trenger, og at
du fortsetter å spise etter at du burde kjent
deg mett.
– Og hva er de psykologiske årsakene til at
det er så lett å gå opp igjen?
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TRIST, MEN SANT: – Går man tilbake
til kostholdet man hadde før vektnedgangen, vil man gå opp igjen, advarer
professor Jøran Hjelmesæth. Foto:
RUSSEL A. JACOBSEN, SYKEHUSET I
VESTFOLD

Jøran Hjelmesæth. Foto: ISTOCK

– En ikke uvanlig årsak er det vi gjerne
kaller «dysfunksjonell spiseatferd» eller «følelsesregulert spising». Spesielt kvinner er
disponert for dette. Man spiser for å døyve
vonde følelser. Man kan være disiplinert
i en lang periode, gå ned mange kilo og
oppnå en betydelig helsegevinst, for så å
gå opp igjen når det kommer en periode
med vonde følelser. Og så er det ikke til å
komme bort fra at det å endre levevaner
i seg selv er fryktelig vanskelig. Gammel
vane er vond å vende, rett og slett.

Mange fristelser
– Og de sosiologiske forklaringene?
– Det er at vi lever i et samfunn der det er
fristelser overalt – både internt i familien,
og hvor enn vi ellers ferdes. Det skal en stor

porsjon
viljestyrke
til for å manøvrere seg igjennom denne
jungelen, forklarer professor Hjelmesæth.
– Dette er nedslående, da er det jo ingen
vits i å forsøke å gå ned i vekt når det er så
sterke krefter som stritter imot?
– Slett ikke, dette er håndterbart bare
man kjenner grepene, trøster professoren.

Her er knepene
Jøran Hjelmesæth mener at forebygging
av sult er viktig for et vellykket resultat.
Han har følgende forslag til hvordan dette

kan oppnås:
● Spis regelmessige måltider. Det skal ikke
gå for lang tid mellom hvert måltid. Unngå
småspising mellom måltidene.
● Føler du deg mett, spiser du mindre.
Derfor: Spis mat som tar plass i magen og
gir en så god metthetsfølelse som mulig.
Her er iberrik mat å foretrekke, som for
eksempler grønnsaker, frukt, og grove
kornprodukter som grovt brød og havregryn.
● Velg også proteinrik mat: både planteproteiner som man inner i belgfrukter og
en del grønnsaker, samt proteiner som man
inner i magert kjøtt, som for eksempel
kylling, er bra.
Professor Hjelmesæth mener også at vi må
lære oss å kjenne på sulten, uten at vi styrter

til kjøleskapet.
– Å øve seg på å utsette behovstilfredsstillelsen vil være nyttig for mange. Å føle sult
er i denne sammenheng ikke farlig, man
dør ikke av det, understreker Hjelmesæth.
– Vil sultfølelsen i en slik prosess være av
temporær art?
– For noen vil den det, mens for andre
vil følelsen av ikke å få nok mat være der
hele tiden. Noen omtaler det som et «sulthelvete».
– Hva med trening?
– I den fasen hvor man går ned i vekt,
betyr fysisk aktivitet lite. Men i vektstabiliseringsfasen, og for å forebygge vektøkning,
har fysisk aktivitet større betydning. Det
ideelle er én times rask gåtur hver
dag. Alternativt en halvtimes jogge-
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«Prøv å bytte ut noe av brød
middagsrester, mer frukt
tur, dersom man har kondisjon til det,
anbefaler Jøran Hjelmesæth.

OK med litt for mye
Selv fraråder han friske folk med overvekt
som bærer rundt på noen få overlødige
kilo, om å gå ned i vekt. Han ber de heller ha fokus på at de holder seg der de er
i dag, og ikke tar skrittet fra overvekt og
over til fedme.
– Det kan nemlig fort bli resultatet av en
slankekur: At overvektige som piner seg ned
noen kilo, ender opp med å slanke seg til
fedme – fordi man ofte legger på seg mer
enn man har gått ned. Når det er sagt: Det
aller beste er selvfølgelig å ha en kroppsvekt
innenfor «normalen». Men helserisikoen
med å bære rundt på noen kilo ekstra, er
liten.
– Når er det vi tar det farefulle skrittet
fra overvekt og over i fedme, da?
– Det er når kroppsmasseindeksen – den
såkalte BMI-en – passerer 30. BMI er lik
vekten delt på kvadratet av høyden. Det

Høyskolelektor
Eirik Garnås.
Foto: PRIVAT

innes en rekke BMI-kalkulatorer på nettet
som regner ut dette for oss. Holder man
seg på riktig side av denne streken, utgjør
ikke de ekstra kiloene noen stor helsefare.
– Avslutningsvis, professor Hjelmesæth:
Målet vårt er å ikke gå opp igjen de kiloene
vi har gått ned i løpet av vinteren. Kan vi da
skeie ut på lørdagskvelden dersom vi kniper
inn på kaloriene på søndag eller mandag?
– Absolutt, dette er matematikk. Dessuten
er det viktig å kose seg. Men kontrollregn
en ekstra gang, så du ikke lurer deg selv.

Suget etter søtt
Eirik Garnås har en mastergrad i klinisk
ernæring og arbeider som høyskolelektor
ved Institutt for helsefag ved Oslo Nye Høyskole. Han inviterer med på en tur tilbake
til en jern fortid for å inne forklaringene
på hvorfor mange av oss spiser som vi gjør
– og med overvekt og fedme som resultat.
– Gjennom størstedelen av vår utvikling,
har utfordringen vært å få tak i nok mat.
I hundretusenvis av år har vi måttet klare
dette uten hjelp av Rema 1000 og 7-Eleven.
I løpet av svært kort tid er det blitt stikk
motsatt: I dag er utfordringen å begrense
matinntaket. Og ikke bare det: Mye av maten
vi kan fråtse i, har en helt annen næringsproil enn den som kroppen vår er vant til,
med langt større konsentrasjoner av sukker,
fett og salt – ofte i kunstige kombinasjoner.
Denne utviklingen har gått langt raskere
enn det kroppen vår har klart å henge med
på: Fortsatt bærer vi med oss trekk og reguleringsmekanismer som optimaliserer
dette med å få tak i kalorier, og å utnytte
dem på best mulig måte.
– Et av de tydeligste eksemplene på det,
er appetitten vi har for søt og kaloririk mat.
Denne preferansen var veldig nyttig i tidligere tider, men i dagens samfunn er den
blitt en byrde, forklarer Garnås, og viser
til at folkegrupper som ikke inntar denne
typen mat som mange av oss velger, heller
ikke har den overvekten og fedmen som
vi har i vår del av verden.
– Det er først når man går over til det vi
kan kalle et vestlig kosthold at dette blir et

SURE TALL: Hvis du går tilbake til ditt gamle kosthold, vil vekten raskt bli den du hadde før slankekuren. Foto: ISTOCK

problem, legger han til.

Vær obs på brødet
I tillegg til kostholdsrådene Jøran Hjelmesæth har kommet med, føyer høyskolelektor Eirik Garnås til:
● Sjømat, egg, frukt og bær.
● Noe sunt fett – for eksempel fra avokado,

nøtter og olivenolje.
– Men vær oppmerksom på at nøtter er
svært kaloririke, så ha fokus på mengden,
advarer Garnås. Han viser til studier med
deltagere som er blitt satt på et naturlig
og næringsrikt kosthold. Resultat: opptil
30 prosent redusert energiinntak – uten
at deltagerne telte kalorier eller hadde an-

dre begrensninger i forhold til hvor mye
de skulle spise.
– Og ikke bare bidrar den næringsrike
maten til at man både blir mett og legger
ned kniven og gafelen i tide: den er også
med på å rette opp i forstyrrelser i kroppen. Ved kraftig overvekt eller fedme har
man nemlig en endret tarmlora og kronisk
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det med for eksempel
og grønnsaker, eller egg.»
● Ikke tenk diett, tenk livsstilsendring.
● Ikke vær slavisk opptatt av å telle kalorier, vær mer opptatt av matvarevalg.
● Blir du veldig fysen på noe søtt, så velg
noe som er naturlig sukret, som for eksempel honning eller tørket frukt – fremfor
sjokolade.
● Vurder å legge om til periodisk faste, noe
som for eksempel kan innebære å hoppe
over frokosten og ha lunsj som første måltid.
Dette har vi nå mye forskning på at har positive efekter hos mange.
● Planlegg hverdagen, slik at du ikke stikker
innom kiosken på hjørnet fordi sulten river
og sliter i deg. Ta med matpakke, eller en
lunsjboks.
Eirik Garnås er enig med Jøran Hjelmesæth
i viktigheten av å få i seg nok protein.
– Vi ser det i en lang rekke studier – både
på mennesker og dyr – at ved et veldig lavt
proteininntak, vil kroppen streve etter å få
dekket inn dette underskuddet. Proteinene
er byggesteinene i kroppen, så gode doser
til hvert måltid er å anbefale. Å knipe inn
på proteinene er en klassisk feil mange som
skal ned i vekt gjør. For eksempel ved at de
lager seg en supersunn salat med masse bladgrønnsaker, men som ikke er mettende i det
hele tatt. Da ender man raskt opp som sulten
igjen, og med økt risiko for å gjøre dårlige
valg, understreker han.
Han anbefaler også å starte en kostholdsendring med å være streng mot seg selv, helst

Klinisk ernæringsfysiolog Tine
Sundfør. Foto:
ANITA SÆLØ

i 3–4 uker. Deretter kan man ta en vurdering
av situasjonen og inne ut hvor man eventuelt
kan myke litt opp.
– Da har man fått litt avstand til de gamle
vanene, og det er lettere å skifte kurs, konkluderer han.

Søt «nødproviant»

ANBEFALES: Kylling, noe sunt fett – for eksempel fra avokado, nøtter og olivenolje – og grønnsaker kan være et godt kostholdsråd for
å holde vekten. Foto: ISTOCK
betennelse gående. Vi ser også en nedsatt
sensitivitet til et par viktige hormoner, som
insulin og leptin. Sistnevnte skal virke som
et signal til hjernen om at vi ikke trenger
mer næring og at appetitten kan reduseres.
Men ved kraftig overvekt er hjernen resistent mot beskjedene fra dette hormonet,
det har ikke lenger den efekten på hjernen

som det hadde ved normalvekt, orienterer
Garnås.
Han vil også rette søkelyset på forbruket
vårt av brød.
– I Norge inntar vi enorme mengder. Enkelte av oss spiser brød til tre av ire måltider.
Er man veldig fysisk aktiv, trenger man en del
karbohydrater. Er man mindre fysisk aktiv,

er ikke behovet på langt nær så stort. Prøv
å bytte ut noe av brødet med for eksempel
middagsrester, mer frukt og grønnsaker,
eller egg, anbefaler Garnås.

Få avstand til vanene
Han har også følgende tips for en vellykket
omlegging:

La oss avslutte i det søte hjørnet, og på kjøkkenet til klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør.
Hun ser absolutt poenget i å ha «nødproviant»
tilgjengelig når søtsuget melder seg.
– Og da gjelder det å få tak i det raskt, eller
at det går fort å lage, forteller hun.
Hun understreker at forslagene hennes ikke
er ribbet for kalorier, men at det er lettere
og bedre alternativer enn det man vanligvis
tyr til når sukkeralarmen går:
● Fruktsalat med mager vaniljekesam,
gjerne toppet med litt nøtter og krønsj.
● Smoothie lagd med mye frukt og bær og
en mager yoghurt med lite sukker.
● Mos bananer med stavmikseren (gjerne
de som har ligget i overkant lenge på kjøkkenbenken og begynt å bli brune), og blant
mosen med havregryn, egg og melk. Stek
havrelapper. Topp dem gjerne med syltetøy
med lite sukker, cottage cheese eller skiver
med banan eller appelsin.
● Kjør bananer, bær og mager vaniljekesam
i foodprosessoren og sett det i fryseren. Det
blir deilig hjemmelagd is.
● Smelt mørk sjokolade i vannbad eller i
mikroen, og dypp biter av banan, jordbær
eller druer oppi.
– Det er ikke færre kalorier i mørk sjokolade
enn i lys, men de leste opplever at det er
lettere å begrense mengden fordi det er en
mer intens smak i den mørke sjokoladen,
forteller Tine Sundfør.

