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Kort om kirurgisk behandling av overvekt

Denne brosjyren er til deg som ønsker kirurgisk behandling for sykelig overvekt. Fedme og sykelig 
overvekt er ikke lengre bare et vestlig fenomen. Problemet strekker seg langt ut over den vestlige 
verden og har blitt et globalt fenomen som nå rammer alle kontinenter.

Også i Norge har overvekt og fedme blitt et økende problem. For å måle graden av fedme brukes 
begrepet BMI (bodymass index). Det er et tall som viser forholdet mellom vekt og høyde (kg/m²). 
Verdens  Helseorganisasjon (WHO) skiller mellom overvekt som er BMI over 25 og fedme som er 
BMI over  30. Halvparten av alle nordmenn er overvektige og hver femte nordmann havner i 
fedmekategorien. Sykelig overvekt er BMI mellom 35 og 40 med alvorlig følgesykdom eller BMI=40 
eller høyere med/uten følgesykdom.

Betegnelse BMI (kg/m²)

Undervekt < 18,5
Normalvekt 18,5-24,9                                                
Overvekt 25,0-29,9                                
Fedme grad 1 30,0-34,9
Fedme grad 2 35,0-39,9
Fedme grad 3 > 40,0

Du regner ut din BMI slik: Dersom du er 1,70 m høy og veier 165 kilo: 
165 delt på (1.70 x 1.70) = 57,1 BMI.

Overvekt gir økt risiko for sukkersyke, høyt blodtrykk, søvnapne (nattlig pustestopp) og hjertesyk-
dommer. Videre gir det økt risiko for utvikling av gallestein,muskel- og skjelettplager, ryggplager, 
nedsatt fruktbarhet, depresjon, enkelte kreftformer og nedsatt livskvalitet.

For å oppnå vektreduksjon er det nødvendig både med redusert energiinntak og økt fysisk aktivitet 
Et fåtall legemidler for behandling av fedme finnes i dag, og disse skal kun anvendes i kombinasjon 
med kostveiledning og oppfølging hos egen lege.

Et kirurgisk inngrep er bare en del av en helhet. Store omstillinger starter etter operasjonen. Det er 
avgjørende at du har forstått hva kirurgi kan og ikke kan gjøre for deg, og dermed at fedmekirurgi er 
hjelp til selvhjelp.

Operasjonsmetodene ved Oslo universitetssykehus, Aker består som oftest av en kombinasjon av to 
virkemåter:

• Mindre magesekk (redusere størrelse på magesekk).
• Mindre opptak av næring fra tarmen (forkorte/bypasse tarm).

Du kan ikke regne med å bli normalvektig som følge av operasjonen, men kan regne med å miste 
omtrent 70% av overvekten, avhengig av hvilken operasjonsmetode som velges.

Kirurgi skal være siste utvei for å gå ned i vekt. På fagspråket kalles fedmekirurgi for bariatrisk kirurgi 
For de fleste er det vanskelig å oppnå et vekttap på 50% av overvekten uten kirurgisk behandling. 
Utfordringen når vektnedgang er oppnådd er å beholde den nye vekten, noe som ikke alltid er like 
lett å mestre. Bariatrisk kirurgi krever at du endrer livsstil og matvaner. Kun da vil operasjon på sikt 
lykkes og du vil gå ned i vekt. En del av behandlingsopplegget vil derfor være obligatorisk adferds-
endringskurs (startkurs) ved LMS (lærings og mestringssenteret) for de pasienter som ikke har hatt 
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tilsvarende kurs ved sitt lokale sykehus. LMS har i samarbeid med Senter for sykelig overvekt (SSO) 
ansvaret for å planlegge og gjennomføre programmet i samarbeid med erfarne brukere og andre 
fagpersoner.

Formål:
• Bli kjent med ulike behandlingsmetoder for sykelig overvekt for å kunne ta et informativt behand-

lingsvalg.
• Styrke den enkelte deltagers ressurser gjennom økt bevisstgjøring rundt mat, følelser, kropp og 

bevegelse.
• Hvordan en selv kan etablere nye vaner og handlingsmønstre gjennom kognitiv tilnærming.
• Forberedes til å håndtere og bli kjent med eventuelle utfordringer som behandlingen kan inne-

bære for å kunne lykkes med en varig adferdsendring.
• Inkluderes i et støttende nettverk og bli kjent med andre i samme situasjon.

Hvem er aktuelle for operasjon?

Det er ikke alle som ønsker et kirurgisk inngrep som kan få det. 
Kriteriene for vurdering av fedmekirurgi er:

• Veiledende aldersgrense: 18-60 år. Individuell vurdering ut over dette.
• Fravær av alvorlig psykisk sykdom og/eller alkoholmisbruk.
• BMI over 40, med vesentlig redusert livskvalitet på grunn av overvekten.
• BMI er mellom 35 og 40 med alvorlig tilleggssykdom, eller såkalt komorbiditet. Komorbiditet de-

fineres som sykdom relatert til overvekten, og som i vesentlig grad kan bedres eller kureres med 
vektreduksjon.

• Selv om en pasient oppfyller krav til fedmeoperasjon er det ingen som kan kreve å bli operert. 
• Pasienten har kun krav på vurdering. Dersom pasienten er uenig i vurderingen ved Senter for sykelig 

overvekt kan han/hun kreve en ny vurdering ved et annet sykehus.

Eksempel på alvorlig komorbiditet er:
• Søvnapné (nattlige pustestopp på grunn av trange forhold i svelget).
• Høyt blodtrykk som er vanskelig å regulere medikamentelt.
• Hjertesykdom.
• Sukkersyke.
• Høyt nivå av fettstoffer i blodet.
• Polycystisk ovarialsyndrom (PCOS) med nedsatt fruktbarhet.

Forberedelser før operasjon

Det er mer risikabelt å operere overvektige personer enn å operere normalvektige. Overvektige er 
mer utsatt for komplikasjoner som sårinfeksjon, blødninger, lungebetennelse og blodpropp. Noe kan 
du selv forebygge ved å:

• Øke dine kunnskaper om riktig kosthold og ernæring, det vil si om kalorier, proteiner og vitaminer 
i forskjellige matvarer. Dette vil du få stor nytte av også etter operasjonen.

• I forkant av operasjonen skal alle ha deltatt på et forberedende kurs hos klinisk ernæringsfysiolog. 
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Kurset går over en halv dag og du vil da få detaljert informasjon om anbefalt kosthold før og et-
ter operasjonen.

• Øke kondisjonen ved f eks å gå turer, svømme eller sykle.
• Slutte å røyke minst 6 uker før og etter operasjonen.
• Gå ned i vekt før operasjonen. Som en forberedelse til inngrepet må du gjennomføre en lavkalori 

pulverkur eller diett i omtrent 3 uker før operasjonen.
• Du vil få beskjed av oss om tidspunkt for oppstart av dietten.

Hvorfor skal jeg ned i vekt før en operasjon?

Det er mange fordeler ved å gå ned i vekt før operasjonen. Det blir større muligheter for at 
inngrepet kan gjøres med kikkhullsteknikk (laparoskopi). Dette skyldes at leveren blir mindre og får 
et lavere fettinnhold når man går ned i vekt, og det blir da lettere å komme til inne i buken. En stor 
og fettrik lever kan føre til at operasjonen må avbrytes. Andre fordeler med å gå ned i vekt før 
operasjonen er blant annet at:

• Du kommer deg fortere på bena – og sykehusoppholdet blir kortere.
• Den totale vektnedgangen kommer til å bli større siden du allerede før operasjonen begynner å 

gå ned i vekt.
• Dersom du har tilleggssykdommer av typen høyt blodtrykk eller sukkersyke blir disse mer stabile 

ved vekttap. 

Behandlingen med lavkaloripulver fungerer godt også for diabetikere. Vær oppmerksom på at 
medisineringen kanskje må justeres.Tablett- og/eller insulinbehov kan minske kraftig under behand-
ling med lavkaloripulver Du kan velge mellom kurer som Nutrilett, Cambridge eller lignende -1000 
kcal per døgn fordelt på 4-6 måltider Alternativt kan vår ernæringsfysiolog lage en diett tilsvarende 
kalorimengden på lavkaloripulver. Erfaringsmessig er det lettere å gå på en sprekk med diett. Drikk 
2,5 liter kalorifri drikke per døgn utover pulverkuren.

De kirurgiske prosedyrer

På Oslo universitetssykehus, Aker gjøres flere typer fedmeoperasjoner De to mest vanlige er gastric 
bypass (GB) og gastric sleeve (GS). Noen pasienter med særlig høy BMI (vanligvis over 60) kan 
vurderes for duodenal switch (DS) eller distal gastric bypass der en større del av tynntarmen 
omkoples i forholdt til standard GB bypasss. Minibypass er en nyere metode som benyttes ved 
enkelte sykehus og som noen kirurger anser enklere enn gastrisk bypass. Det lages kun en tarmskjøt 
i stedet for to som ved vanlig bypass. Dermed blir det et sted mindre hvor tarmen kan sette seg fast 
(”indre brokk”). Vekttap etter minibypass er minst like bra som ved standard bypass. Vi vil vurdere 
denne metoden hos enkelte pasienter.

De ulike prosedyrene benevnes heretter med GB, GS og DS.
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Gastrisk bypass 
Beskrivelse av inngrepet
Dette inngrepet ble dominerende i USA i 1990 
årene, senere i Europa og Norden. I dag er 
dette den vanligste fedmeoperasjonen i Nor-
den. I 2012 var 75% av alle fedmeoperasjoner i 
Norge GB. 
Operasjonen kombinerer det med å minske 
magesekkens volum/størrelse med redusert 
opptak av næring fra tarmen.  Magesekkens 
øverste del (ca 30 ml) deles fra resten av ma-
gesekken som blir 
liggende igjen. Deretter deles tynntarmen, 
løftes opp og sys på den lille magelommen. 
Videre lages det en ny skjøt mellom denne 
delen av tynntarmen og resten av tynntarmen, 
vanligvis ca 150 cm lengre ned på tarmen. 
(fig.1). På denne måten lages det et løp for 
mat som kommer fra den lille magesekken (ali-
mentert løp) og et løp som drenerer utskjaltet 
magesekk i tillegg til at den tilfører safter fra 
bukspytttkjertel og galle (biliopankreatisk løp). 
Der disse to løpene møtes (felles løp), starter 
fordøyelsen og bringes videre til tykktarmen. 

Forventet vekttap
Av de ulike fedmeoperasjonene er det GB som 
har gitt dokumentert størst og mest varig vekttap. 
Unntaket er (DS). Derfor har GB, både nasjonalt 
og internasjonalt; vært vurdert som gullstandard. 
Vektnedgangen stopper oftest opp 1-2 år etter operasjonen. Etter det er noe vektøkning vanlig. Stu-
dier har vist at pasienter operert med GB mister 60-70% av overvekten. (Overvekt = totalvekt minus 
idealvekt (normalvekt). Normalvekt er BMI ≤ 25.) De færreste som gjennomgår fedmereduserende 
kirurgi oppnår idealvekt (normalvekt.) Til tross for et betydelig vekttap vil de fleste pasienter ikke 
være normalvektige fem år etter operasjonen.

 
Fordeler og ulemper ved gastrisk bypass
Flere studier har vist at GB, i tillegg til stort vekttap, også har resultert i bedring, eventuelt opphør 
av fedmerelaterte sykdommer. Bortfall av sukkersyke (diabetes II) er større etter GB  enn etter (GS), 
men ikke så høy som etter (DS). En analyse av flere studier viste at omtrent 70% av sykelig over-
vektige pasienter med diabetes type II fikk komplett bortfall av sykdommen etter GB. Omtrent like 
mange fikk redusert sitt blodtrykk til normale verdier. Som ulemper kan nevnes at pasienter som 
velger fedmekirurgi uansett hvilken prosedyre må ta multivitaminer,  kalktabletter, jern og vitamin 
B12 sprøyter livet ut. En del pasienter har tendens til forstoppelse, eventuelt diarè.

Komplikasjoner knyttet til GB og symptomer på disse
Alvorlige komplikasjoner knyttet til selve inngrepet er først og fremst blødning og lekkasje fra skjøte-
ne. Ut over dette kan en se komplikasjoner som ved annen kirurgi på mage/tarm som for eksempel 
lungebetennelse, blodpropp og sårinfeksjon. Det er vanlig med flytende kost første uken etter GB, 
deretter moset mat i 2 uker før man gradvis går over til fast føde. Det er også her, som ved GS, 
særlig viktig at pasienten i denne overgangsfasen spiser sakte og tygger maten godt, ellers vil en 
kunne oppleve magesmerter og oppkast. De første ukene etter operasjonen vil det ikke være rom 
for ”normale”/reelle måltid og pasienten må ha fokus på å drikke hyppige små slurker med væske 
hele dagen for å sikre at han/hun får i seg den væskemengden kroppen trenger.    
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Figur: Gastric bypass  
Spiserør – Magesekk – Tolvfingertarm - Tykktarm- Alimenært løp – 
Biliopankreatisk løp – Felles løp  



Man bør unngå å drikke og spise samtidig.

Komplikasjoner knyttet til inngrepet kan oppstå  flere år etter operasjonen, og det er derfor viktig 
at primærhelsetjenesten har kunnskap om og kan identifisere disse. De vanligste komplikasjonene 
er dumping (uvelhet etter matinntak), malnutrisjon (mangelfull opptak av næringsstoffer), magesår, 
forsnervring av tarmskjøter, tarmslyng, gallesteinsplager og indre brokk som også er en litt spesiell 
form for tarmslyng. Dette forekommer hos 5-10% av de som blir operert med GB, særlig synes fore-
komsten å øke under svangerskap. Dumping gir seg til kjenne innen en halv time til få timer etter et 
måltid. Vanlige symptomer er at pasienten blir kvalm, slapp, uvel og svett. Malnutrisjon kan vise seg 
på forskjellig vis, alt etter hva slags mangeltilstand det dreier seg om. Tilstanden vil kunne avsløres 
på blodprøver. Felles for de øvrige komplikasjoner er at de som oftest vil gi seg til kjenne som ma-
gesmerter. Pasienter som har gjennomgått fedmekirurgi og som har nyoppståtte magesmerter, må 
derfor mistenkes å ha en komplikasjon knyttet til fedmeoperasjonen inntil det motsatte er bevist. 
Terskelen for å legge inn slike pasienter i sykehus som øyeblikkelig hjelp skal være lav. Tretti dagers 
dødelighet er 1 av 1000. Vanligste årsak til tidlig død er lungeemboli (blodpropp) og komplikasjoner 
forbundet med lekkasjer. 

Gastric sleeve (GS)

Beskrivelse av inngrepet

GS har blitt utført som 1. trinn av 2 trinns (seanser) 
ved prosedyren DS siden 1988. Etter hvert som en 
erfarte at inngrepet på magesekken i seg selv, uten å 
koble ut tarm, ga stort vekttap har flere helseforetak 
tatt i bruk denne metoden. Under operasjonen deles 
magesekken på langs slik at et smalt rør av magesekken 
står igjen. Den fradelte magesekken fjernes. Størrelsen 
på magesekken etter operasjonen er ofte rundt 100 
ml. Ved denne operasjonen kobles det ikke ut tarm. GS 
operasjon er nå i 2015 den mest vanlige fedmekirurgiske 
prosedyre i verden. Nummer 2 er GB og nummer 3 er 
mini GB.

Forventet vekttap
Siden denne operasjonsmetoden er relativt ny er det 
mindre dokumentasjon/fakta om vekttap  etter GS 
enn GB. Flere studier med inntil 5 års oppfølging viser 
imidlertid omtrent samme vekttap når man sammenlig-
ner de to prosedyrene. Riktignok viser noen studier noe 
mindre vekttap etter GS, men 
forskjellene er ikke store.        

Fordeler og ulemper
Siden det ikke kobles om tynntarm ved GS unngår man de mulige komplikasjoner og bivirkninger 
som en omkobling kan forårsake. Eksempel på dette er at man unngår faren  for magesår i øvre 
tarmskjøt, tarmslyng samt dumping (uvel etter matinntak). Inngrepet har ingen konsekvenser for at 
man senere kan får utført undersøkelser som gastroskopi og ERCP (undersøkelse av magesekk/galle-
gang med et bøyelig instrument via munn). Dersom pasienten ikke oppnår tilstrekkelig vekttap eller 
kontroll/forbedring av fedmerelaterte sykdommer, for eksempel høyt blodtrykk eller diabetes etter 
GS, er det fortsatt mulig å utføre DS eller GB. Dette vurderes individuelt og det er ingen selvfølge at 

Figur: Gastric sleeve , Magesekk            
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en GS som ikke gir ønsket vekttap, automatisk fører til DS eller GB.

Etter GS kan en ikke spise store måltid og pasienten må spise sakte. Obstipasjon (forstoppelse) er en 
kjent bivirkning etter operasjonen. Halsbrann kan oppstå eller forverres og det utføres derfor ikke 
GS operasjon på pasienter som i utgangspunktet har slike plager. Dersom man blir mye plaget med 
halsbrann etter operasjonen kan en forsøke syrenøytraliserende tabletter. Noen blir så plaget at de 
må gjennomgå nok et inngrep og som ofte vil prosedyren gjøres om til gastrisk bypass. Siden en del av 
magesekken allerede er fjernet, kan prosedyren ikke reverseres (gjøres om). Hullet der magesekken 
tas ut lukkes med tåd. Det er vanlig å ha smerter i muskulatur og hud fra dette stedet i noen dager til 
uker etter operasjonen. Smertene øker ofte noe etter hjemkomst fordi pasienten beveger seg i større 
grad og dermed bruker musklene mer.

Faren for komplikasjoner og symptomer på disse
Alvorlige komplikasjoner knyttet til selve inngrepet er først og fremst blødning og lekkasje. Særlig kan 
lekkasje fra magesekken være vanskelig å håndtere. Ut over dette kan en se komplikasjoner som ved 
annen kirurgi på mage/tarm (lungebetennelse, blodpropp, sårinfeksjon). Det er vanlig med flytende 
kost etter GS, deretter moset mat i en uke og gradvis overgang til fast føde. Det er også her, som ved 
GB, særlig viktig at pasienten i denne overgangsfasen spiser sakte og tygger maten godt, eller vil en 
kunne få magesmerter og oppkast. De første ukene etter operasjonen vil det ikke være rom for nor-
male/reelle måltid og pasienten må ha fokus på å drikke hyppige små slurker med væske hele dagen 
for å sikre at han/hun får i seg den væskemengden kroppen trenger.

Det er ikke uvanlig at symptomer på lekkasje oppstår først etter hjemreise fra sykehuset. Symptomene 
kan være oppkast, magesmerter/eventuelt smerter nederst i brystet og feber. Blodprøver vil som of-
test vise forhøyede infeksjonsverdier. Ved feber etter operasjon må pasienten ta kontakt med sykehu-
set. Telefonnummeret til sykehusets akuttmottak bør følge pasienten ved utskrivelse. Trang passasje 
i det nye magerøret kan også gi oppkast, redusert matinntak og ofte sure oppstøt. Dumping (uvelhet 
etter matinntak) er sjelden ved GS. Pasienten må følges opp med blodprøver for å kunne følge opp 
behovet for vitamin og mineraltilskudd i årene etter operasjonen.

Duodenal switch (DS)

Dette er en operasjonsmetode hvor ca. 80% av tynntarmen kobles ut og 70-80% av magesekken fjer-
nes. Operasjonen er mer omfattende og ressurskrevende enn gastrisk bypass og har høyere forekomst 
av komplikasjoner. Ved DS deles magesekken loddrett til en smal tube (GS). Nedre magemunn (utfør-
selsgangen fra magesekk til tolvfingertarmen) beholdes, men deles like nedenfor og kobles til tynn-
tarmens siste 250 cm. Den resterende tarmenden festes lenger ned på tynntarmen. Tynntarmen får 
dermed to separate løp: et alimentært løp (som har med inntaket av føde å gjøre) og et biliopankrea-
tisk løp (for galle og bukspyttsekret). 100 cm før blindtarmen er disse to løpene koblet sammen til et 
felles løp.

DS prosedyren kan gjøres i 2 trinn (seanser). Først GS og senere omkobling av tynntarm. Pasienter 
med utpreget stor overvekt kan ha stivhet i bukvekken som gir redusert bevegelighet av instrumen-
tene og dermed vanskeliggjør operasjonen. Ved å dele inngrepet i 2 prosedyrer vil vekttapet ved trinn 
1 (GS) medføre reduksjon av fett inne i buken og gi mindre stiv bukvegg, noe som igjen vil bidra til å 
gjøre neste trinn teknisk enklere. Likeledes vil 2 trinns prosedyren gi en mer gradvis vektreduksjon før 
neste trinn som har med redusert næringsopptak i tarm å gjøre.  Oppholdet mellom trinn 1 og 2 gir et 
tryggere grunnlag for å vurdere om pasienten er egnet til DS og om trinn 2 skal gjennomføres.

Forventet vekttap
DS gir et noe større vekttap enn GB. Studier har vist gjennomsnittlig vektreduksjon et år etter GB og 
DS på henholdsvis 30% og 41% av totalvekten.
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Figur: Spiserør, magesekk, tolvfin-
gertarm, tykktarm .
Alimentært løp, biliopankreatisk løp, 
felles løp

Fordeler og ulemper ved DS
Det er imidlertid usikkert om det ekstra vekttapet ved DS påvirker ytterligere bedring av fedmerela-
terte sykdommer. DS medfører også utilstrekkelig opptak av føde i tarmkanalen
og er derfor forbundet med risiko for underernæring. Vekttapet ved DS må derfor veies opp mot 
en større risiko for ernæringssvikt. Pasienter som opereres med DS må være svært pliktoppfyllende 
med å følge opp kosttilskudd og kontrollopplegg. Noen opplever hyppige bivirkninger  på mage/
tarm, som løs og illeluktende avføring.

Komplikasjoner knyttet til DS og symptomer på dette:
DS er en teknisk krevende prosedyre og få sykehus/senter utfører denne operasjonen med kikk-
hullskirurgi. Flere studier har vist at metoden har høy kompliksjonsrisiko og at det sansynligvis har 
sammenheng med høy BMI (svært stor overvekt). Komplikasjonsrisikoen ved BMI>65 er på 38%. 
Faren for reoperasjon er angitt  til 4,8% og dødelighet til 0,6%. Pasienter med betennelsesykdom i 
tarmen (Crohns sykdom og ulcerøs colitt) og mange avføringer/diarè-episoder per dag, bør ikke 
tilbys duodenal switch. Det samme gjelder pasienter som har store problemer med å holde på 
avføringen (inkontinensproblemer).

Generell komplikasjonsfare etter fedmekirurgi

Forekomsten av komplikasjoner og bivirkninger etter fedmekirurgi avhenger av hvilken operasjon   
som er utført. Valg av operasjonsmetode baseres på avveining av risiko for komplikasjoner til ope-
rasjonen og narkosen, samt risiko på grunn av eventuelle tilleggssykdommer som hjertesykdom, 
spisevaner osv. 

Enhver operasjon innebærer risiko for komplikasjoner. Studier rapporterer om komplikasjoner hos 
rundt 13% av pasientene den første tiden etter operasjonen avhengig av bla type operasjon som 
er utført. Dødeligheten de første 30 dager beskrives i enkelte store pasientmaterialer å forekomme 
sjeldnere enn 0,001% etter GB, men avhenger også av type operasjon.
 
Komplikasjoner etter kirurgisk behandling for sykelig fedme kan generelt deles i to hovedgrupper;
Komplikasjoner som kan oppstå i forbindelse med inngrepet og komplikasjoner som kan oppstå lang 
tid etter behandlingen.

7



En av de alvorligste komplikasjonene i forbindelse med inngrepet er lekkasje i sømmen på magesekk 
eller tarm. Dette medfører som oftest bukhinnebetennelse og reoperasjon. Blødning eller tarmslyng 
kan også føre til reoperasjon. Sårinfeksjon og blodpropp kan også være komplikasjoner. Lungeblod-
propp kan være alvorlig. Du vil derfor få antibiotika under operasjonen for å forebygge infeksjon, 
mens blodpropp kan forebygges ved at du er tidlig ute av sengen og i bevegelse. I tillegg vil du som 
oftest få blodfortynnende ( sprøyte) under oppholdet og i 10 dager hjemme. Lungebetennelse er en 
risikofaktor ved kirurgi hos overvektige. Du kan selv redusere risikoen ved å gjøre pusteøvelser som 
fysioterapeuten instruerer deg i. Røykeslutt er også viktig. En sjelden gang kan vanskeligheter under 
operasjonen gjøre at kikkhullsoperasjonen må gjøres om til åpen operasjon. 

Kikkehullskirurgi reduserer risikoen for å utvikle brokk i operasjonssåret i forhold til åpen kirurgi, 
men all kirurgi i buken kan føre til brokkutvikling. ”Indre brokk” er en form for tarmslyng som kan 
oppstå spesielt etter GB. Symptomene viser seg enten ved akutte intense smerter eller som smerter 
som kommer og går særlig etter matinntak. De kan tilkomme mange år etter operasjonen. Det er 
viktig ved akutte magesmerter å ta kontakt med lege og informere om operasjonen du har gjennom-
ført. Ved indre brokk kan det være nødvendig med akutt operasjon for å unngå tarmskade.

Gallesten forekommer hyppigere etter fedmekirurgi enn ellers, tilsvarende kan det også være noe 
øket risiko for nyresten. Det kan utvikles sår i tarmskjøtene – noe som vanligvis kan behandles med 
medisiner og røykestopp. En sjelden gang kan operasjon for slike sår bli aktuelt. Tranghet i tarmskjø-
tene eller i magesekken etter GS kan også medføre plager. Sure oppstøt kan spesielt være en kompli-
kasjon etter GS/DS.

Redusert størrelse på magesekken fører til at man spiser mindre og redusert lengde på tarmen fører 
til nedsatt opptak av enkelte næringsstoffer. Dette kan få ernæringsmessige konsekvenser:
 
Redusert størrelse på magesekken fører til at man spiser mindre kalorier og redusert lengde på tar-
men fører til nedsatt opptak av næringsstoffer. Dette kan få følgende ernæringsmessige konsekven-
ser: 

• Proteinmangel kan medføre redusert sårtilheling og muskelstyrke, og svekket immunforsvar.
• Mangel på B-vitaminer. Mangel på vitamin B-12 oppstår særlig etter GB.
• Jernmangel og lav blodprosent.
• Kalsiummangel og risiko for utvikling av benskjørhet.
• Mangel på vitamin A, D, E og K - særlig etter DS. Mangel på vitamin D forekommer etter  GB.
                                                                                                                                              
Andre bivirkninger er oppkast og kvalme, problemer med matinntak, ”dumping syndrom” (svetting, 
matthet og hjerteklapp ), symptomer på lavt blodsukker, luftplager og smerter fra magen, illeluk-
tende avføring, diaré, forstoppelse, håravfall og underernæring. 

Hva skjer på sykehuset?

Cirka 1 uke før inngrepet blir du kalt inn til en operasjonsforberedende dag. Der vil du få informa-
sjon om forberedelser før inngrepet, samtale med narkoselege, fysioterapeut og sykepleier. Innleg-
gelsesdagen vil du hilse på kirurgen som skal utføre operasjonen. Før operasjonen skal også alle ha 
gjennomgått et kurs hos klinisk ernæringsfysiolog. Selve operasjonen tar vanligvis omtrent 1 time 
for GB/GS og omtrent 3 ½ timer for DS. Etter inngrepet blir du liggende på oppvåkningsavdelingen til 
observasjon. Behovet for overvåking, smertelindring og antall dager på sykehuset varierer vanligvis 
mellom 1 og 2 dager. For å forebygge blodpropp og lungekomplikasjoner er det viktig at du raskt er 
tidlig ute av sengen og i bevegelse. Allerede en time etter operasjonen skal du opp av sengen. Du vil 
få hjelp til å gjøre pusteøvelser og du kan som oftest begynne å drikke.
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Hva skjer etterpå?

Som regel er man sykemeldt i 4 uker. Det er fint om du bruker sykemeldingstiden til å bygge opp 
kondisjonen ved å gå turer og så smått øke den fysiske aktiviteten .Planlegg hvordan du skal hånd-
tere ditt nye liv. På Senter for sykelig overvekt, der du var første gang til utredning hos sykepleier og 
ernæringsfysiolog, skal du etter hvert komme tilbake til jevnlige kontroller. Ernæringsfysiolog eller 
sykepleier tar kontrollene ved 6-8 uker, 6 måneder og 1 år etter operasjonen. Ekstra oppfølging vil 
bli gitt dersom det er behov for dette. På kontrollene vil klinisk ernæringsfysiolog eller sykepleier 
kartlegge matinntak, bruk av kosttilskudd og eventuelle bivirkninger man er plaget med. Man vil bli 
veiledet for optimalisering av kostholdet og for reduksjon av ernæringsrelaterte plager. Det vil bli 
tatt blodprøver i forkant av kontrollene og klinisk ernæringsfysiolog vil gi nødvendig tilbakemelding 
på vitamin- og mineralstatus ved behov for dette. Videre oppfølging ved 2,3-4 og 5 år er hos lege.

Hvilke tilskudd trenger jeg etter operasjonen?

Etter operasjonen trenger du tilskudd av multivitamin, jern, kalsium, D-vitamin og vitamin B12, som 
du får foreskrevet. I utgangspunktet må man regne med å ta disse resten av livet. Sprøyter med vita-
min B-12 settes hos fastlegen, og det fås på blå resept. Calcigran forte er på hvit resept. Multivitamin 
og jern kan kjøpes reseptfritt. Utgifter til Calcigran forte eller annet kalsiumtilskudd som overstiger 
1167 kr pr år (per 2013), kan refunderes med 90%. Andre reseptpliktige preparater kan også komme 
inn her. Man må da selv ta vare på kvitteringene og kontakte sitt lokale trygdekontor. Multivitamin 
og jern regnes som ”handelsvare” og dekkes ikke.

I tillegg til de tilskuddene nevnt over, anbefaler vi at pasienter operert med GB og duodenal switch 
bruker medikamentet Ursofalk de første 6 månedene for å forebygge gallesteinsanfall (gjelder ikke 
de som tidligere har fjernet galleblæren).

Prevensjon og graviditet

Prevensjon:
I forbindelse med vektnedgang etter overvektskirurgi øker risikoen for å bli gravid. Du bør ikke bli 
gravid på minst ett år etter operasjonen og det er derfor viktig å bruke prevensjon i denne perioden. 
Pga raskere passasje gjennom tarmen og dårligere opptak er effekten av p-piller noe usikker etter 
fedmekirurgi. P-sprøyte kan føre til nedsatt bentetthet og er ikke å anbefale da selve operasjonen 
kan ha samme effekt. Vi anbefaler hormonspiral. Eventuelt kan implantat under huden eller P-ring 
brukes.       
      
                                                 
Graviditet: 
Forskning har ikke vist økt forekomst av fosterskader eller problemer i svangerskapet etter over-
vektskirurgi. Du bør likevel unngå graviditet i minst ett år etter operasjonen fordi vekttapet kan føre 
til at fosteret ikke får nok næring. Dette regnes som et risikosvangerskap og krever spesiell opp-
følging. Svangerskap kort tid etter fedmeoperasjon kan også begrense ønsket vektnedgang. Under 
svangerskapet og i amme-perioden er det spesielt viktig å ta anbefalt kosttilskudd både av hensyn 
til mors og fosterets helse. I perioden før graviditet er det viktig med tillegg av Folinsyre. Ved nyopp-
ståtte magesmerter under svangerskap etter gastric-pypass operasjon bør du raskt oppsøke lege 
med tanke på komplikasjoner til overvektskirurgi, slik som indre brokk eller magesår. Glucosetole-
ranse test for å utrede evt svangerskapsdiabetes skal ikke gjøres etter gastroc-bypass operasjon  pga 
risiko for kraftige dumping-symptomer. 
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Oppfølging

Før operasjonen
For å oppnå varig vektreduksjon etter fedmekirurgi er det viktig å etablere varige livsstilsendringer. Å 
endre vaner tar tid. Det er derfor en fordel å starte livsstilsendring i forkant av operasjonen. Vektre-
duksjon i forkant av operasjonen er dessuten anbefalt for å redusere komplikasjonsrisiko i forbindel-
se med inngrepet som skal gjøres. De siste tre ukene før operasjon skal alle følge en 1000 kcal-diett 
for å sikre noe vektnedgang. Denne dietten  vil man lære mer om på ”Preoperativt kurs” med klinisk 
ernæringsfysiolog i forkant av operasjon. Kurset varer i 3 timer og finner sted på vårt Lærings- og 
mestringssenter. 

Etter operasjonen
Den første uken etter fedmeoperasjon skal det inntas flytende kost. De to neste ukene skal bestå av 
moset mat. Den fjerde uken starter man opp med såkalt normalkost. Normalkost betyr sunn mat 
som er anbefalt den generelle befolkningen, det vil si både normalvektige og overvektige, voksne og 
barn. Som fedmeoperert er det likevel noen tilleggsaspekter som inngår. Så lenge vektreduksjonen 
varer bør man være ekstra nøye med å innta nok protein. Dette er særlig viktig det første halve året 
etter operasjon, hvor vekttapet er størst. Videre må pasienter som fedmeopereres ta daglige kost-
tilskudd hver dag, normalt livet ut. All nødvendig informasjon om kosthold den første tiden etter 
operasjon vil bli nøye gjennomgått på ”Preoperativt kurs”. 

For å unngå bivirkninger etter operasjonen bør en spise lite og ofte, velge fiberrikt og prioritere pro-
teiner, samt unngå matvarer med for mye sukker og fett. Videre er det viktig å spise sakte og tygge 
maten godt. Drikke bør inntas utenom måltider den første tiden. I tillegg kan det være nødvendig å 
gjøre ytterligere tilpasninger i kostholdet grunnet eventuelle bivirkninger for bla. laktose, brød, pasta 
eller annet. Mange bivirkninger kan reduseres eller fjernes helt ved kosttilpasninger under veiled-
ning fra klinisk ernæringsfysiolog.

Fedmeoperasjon er hjelp til selvhjelp

For deg som pasient er det viktig å tenke på følgende:

• En operasjon vil hjelpe deg slik at du får sterke signaler fra magen hvis du ikke begrenser por-
sjonsstørrelsen. Men det er viktig å ikke ha urealistiske forventninger til hva et slikt inngrep kan 
gjøre med livet ditt.

• På sikt vil ikke kirurgi alene gi et varig vekttap. Det er påkrevet at man også endrer sine matvaner 
og sin livsstil.

Du behøver hjelp og støtte fra din familie eller dine nærmeste Hvis ikke omgivelsene aksepterer din 
nye livsstil vil du få problemer med å gå ned i vekt selv etter en operasjon Diskuter derfor med dine 
nærmeste om de er villige til å støtte og hjelpe deg. Du vil få muligheter til informasjonsmøter og 
kurs før inngrepet Da vil du få møte blant annet kirurg, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleier. Kunn-
skaper vil gjøre at du lettere håndterer din nye livssituasjon
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Psykososiale mulige konsekvenser av fedmekirurgi

”Det er få nervetråder i fett. Men det har blitt vårt mest følsomme vev” 
(Finn Skårderud, 2001)

De fysiske aspektene av fedme er potensielt svært negative. Mange blir alvorlig syke av sin fedme. Til 
tross for dette kan de mest smertefulle konsekvensene ved å veie for mye være de sosiale og følel-
sesmessige lidelsene overvekten skaper. Overvektige mennesker blir som gruppe utsatt for stigmati-
sering og nedvurdering på mange områder av livet, som på skole eller arbeidsplass, i media, i sosiale 
settinger, i butikker – og dessverre også noen ganger i helsevesenet og i sine egne familier. 

Den vedvarende stigmatiseringen av overvektige speiles i funn som viser at overvektige oftere enn 
normalvektige har dårlig selvbilde, økt krenkbarhet, ofte opplever skamfølelser, og oftere rammes 
av ulike typer av psykiske lidelser som sosial angst og depresjoner. Mange av våre pasienter kommer 
med et dårlig selvbilde, og misnøye over kroppens utseende. Mennesker som opplever sterk kropps-
misnøye, eller som føler at de ikke blir akseptert av andre når det gjelder utseende, er samtidig i 
risikosonen for å utvikle et uorganisert spisemønster. Den som skammer seg spiser ofte for å døyve 
skammen, og så blir både kroppen og skammen enda større – det blir en ond sirkel. Det er derfor 
ingen overraskelse at man finner økt forekomst av spiseforstyrrelser blant sykelig overvektige men-
nesker. Det er også økt forekomst av overgrep i barndommen blant sykelig overvektige.

Mange overvektige mennesker har ingen psykiske vansker, og får det heller ikke etter en fedmeope-
rasjon. Mange pasienter får det psykisk bedre etter en operasjon, og storparten av de opererte rap-
porterer om bedre livskvalitet. De forteller at livet generelt blir bedre å leve med en lettere kropp og 
med bedre helse. Dessverre blir ikke alle kvitt sine psykiske problemer etter fedmekirurgi, og noen 
får det også verre. Vi regner med at opp mot 10 % av pasientene sliter psykisk etter operasjonen. 

Det pasienter oppgir at kan bli vanskelig etter operasjonen er eksempelvis sorg, depresjon og sterk 
engstelse rundt det å måte endre vaner. Matsorg kan vi kalle det. Noen blir skuffet fordi de ikke blir 
normalvektige. De fleste blir ikke normalvektige etter fedmekirurgi. Gjennomsnittlig ligger vekttapet 
på cirka 70 % av overvekten. En del får vansker med å akseptere og bli glad i den nye kroppen. Noen 
føler tap av identitet og kjenner seg ikke igjen. Vi ser at mange pasienter sliter med sin overskudds-
hud. Etter fedmekirurgi blir man slankere, men en del opplever at de ikke blir slankere på den måten 
de hadde tenkt. 

For noen pasienter, der mat og følelser var sterkt koblet sammen før operasjonen, ser vi et bytte av 
misbruk etter operasjonen ved at noen bytter fra matmisbruk til alkohol- og/eller pillemisbruk. Van-
sker med relasjoner, som venneforhold og parforhold, er det også en del som opplever etter opera-
sjonen. Man kan oppleve at det er vanskelig å endre vaner hvis de rundt en ikke ønsker det samme, 
at andre blir misunnelige på vektnedgangen, at man får endret selvbilde og dermed ønsker seg en 
annen partner, etc. 

En stor andel pasienter lykkes med å gå ned mye i vekt etter operasjonen, og med å holde seg nede 
i vekt. Det er bra! Det som kjennetegner dem som lykkes er ofte at de virkelig tar tak i årsakene til 
egen overvekt. De stiller seg spørsmålet: ”Hvorfor ble jeg så overvektig?” og prøver å finne hjelp og 
løsninger for å skape nye og bedre måter å mestre følelser, hendelser og situasjoner på. Vi ser også 
at de som lykkes både tenker og handler ut fra en oppfatning om at de har stor påvirkningskraft på 
resultatet. 

De som lykkes dårligere forventer oftere at operasjonen skal løse vektproblemet for dem, uten at de 
trenger å gjøre noe særlig selv. Sannheten er at stor egeninnsats må til for å lykkes. En operasjon er 
bare et verktøy. En del pasienter (rundt 30 %) går dessverre mye opp igjen i vekt etter fedmekirurgi. 
Dette er ofte knyttet til følelsesspising – å spise når man er sint, glad, lei seg, stresset etc. 
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Dersom man etter operasjonen ikke finner andre mestringsmåter der man før brukte mat, er det for 
de fleste mulig å gå opp alle sine kilo igjen på sikt. Hvis du selv vet at du har sterke koblinger mellom 
mat og følelser, er det lurt å begynne å jobbe med dette før operasjonen. Hvis du vet at du har andre 
ting du sliter med psykisk før operasjonen kan det også være lurt å be om psykologisk hjelp før du 
legger deg under kniven. Flere av de som sliter psykisk etter operasjonen sier de skulle ønske at ”de 
hadde ryddet opp i hodet først” – før de lot seg operere. 

Føler du at det er noe du trenger hjelp med, så ikke vær redd for å ta kontakt. Vi er her for å hjelpe 
deg. 

En av våre pasienter sier det aller best, fire år etter operasjonen: 

”Det er en billett, men det er ikke hele reisen. Det er en gave, men du må selv passe på den. Det er 
ikke en løsning. Det er ikke fasit. Du får operasjonen som et skikkelig spark, eller en gave, og så må 
du gjøre resten selv. Så må du endre kostholdet, så må du endre treningsvaner. Og hvis ikke du klarer 
å gjøre den biten selv, så trenger du kanskje hjelp. Jeg tror nok man skulle hatt mye større fokus på 
den biten.”

12



Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner.
Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. 

Sentralbord: 02770

www.oslo-universitetssykehus.no

Målgruppe: Pasienter som ønsker informasjon om operasjon for sykelig overvekt
Fagansvarlig: Sykepleier Ann Steen og ernæringsfysiolog Sigrun Henjum samt 

kirurgene Jon Kristinsson og Carl Fredrik Schou i 2005 

Revidert: 2007 av sykepleier Ann Steen og Iner Eribe
Revidert: 2008 av lege Erlend T . Aasheim

Revidert: 2015/ 2016 av teamet ved Senter for sykelig overvekt

Senter for sykelig overvekt
Oslo Universitetssykehus, avd Aker
Besøksadresse: Tronheimsveien 235. Bygg 6, 4. etg

Postadresse: Oslo Universitetssykehus HF, P.B. 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Telefon: 22 89 48 68 Hverdager mellom kl 09.00 - 11.00 og 12.00- 14.00
Du finner mer informasjon påvåre hjemmesider: www.oslouniversitetssykehus.no

Du kan kontakte oss:


