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Klassifikasjon av Body Mass Index 

BMI =(kg/m2) 

 

Klassifikasjon  BMI 

Overvekt 25-29.9 

Fedme l 30-34.9 

Fedme ll 35-39.9 

Fedme lll > 40 





Preoperativ utredning av pasienter 
henvist til senter for sykelig overvekt 

HSØ 
• Forskjellige henvisningsrutiner i forskjellige 

helseforetak 

– Det finnes nasjonale retningslinjer – 
prioriteringsveileder- utgitt av Hdi 

– frist for vurdering av henvisninger er nå 10 
virkedager 

– Frist for oppstart av behandling er 12 uker 



For pasienter med sykelig overvekt 
Henvisningsrutiner I HSØ 

• Behandling starter hos fastlege/primærlege 

• Primærhelsetjenesten kan henvise til lokale 
foretak, dersom ikke de kommer til målet 

• Pasienten skal vurderes innenfor gitte frister 
og behandling skal iverksettes dersom 
pasienten er rettighetspasient 

• Lokale heleseforetak kan henvise til tredje 
linjes tjeneste for ytterligere behandling ved 
behov  



Henvisninger til Senter for sykelig 
overvekt (SSO), OUS, Aker 

Følgende kriterier (1-3) må alle tilfredsstilles før 
en voksen pasient (≥18 år) kan henvises fra 
lokalsykehuset til videre diagnostikk og 
behandling ved senter for sykelig overvekt, 
regionalt tilbud. 



1. Sykelig overvektKroppsmasseindeks (KMI) ≥ 40 
kg/m2, eller KMI ≥ 35 kg/m2 med minst en 
fedmerelatert følgesykdom (eks. diabetes mellitus, 
hypertensjon, søvnapnè, respirasjonssvikt eller 
belastningsrelaterte skjelettsmerter). 
 2. Pasienten må selv ønske, samt ha 
psykisk helse og kognitiv kapasitet, til å 
gjennomføre et av våre tre 
behandlingsalternativ.  
2a Poliklinisk behandling av tverrfaglig 
 team.  
2b Rehabiliteringsopphold for varig 
 endring av livsstil (dagopphold  eller 
døgnopphold) 
2c Bariatrisk kirurgi (gastrisk bypass, 
mini  bypsss, vertikal gastrektomi/
 sleeve eller  duodenal switch 



3. Pasienten må ha gjennomført et seriøst 
behandlingsforsøk av minst seks 
måneders varighet 



Behandlingsforløp ved SSO, OUS, Aker 

• Informasjonskurs 

• LMS 36 timer, 9 ganger fire timer 

– Pasienten skal kunne ta selvstendig avgjørelse om 
behandlingsalternativer og vite hva som kreves for 
å gjennomføre disse 

– Styrke enkelte deltagers ressurser gjennom økt 
bevistgjøring rundt mat 

– Etablere selvhjelpsgrupper-støttende nettverk og 
bli bedre kjent med andre i samme situasjon 



Temaer på LMS 
Forelesning og gruppearbeid 

• Endring av vaner 

• Kropp og bevegelse 

• Psykologiske faktorer ved fedme 

• Selvbilde og relasjoner 

• Kostveiledning 

• Fysisk aktivitet 



• Viktig å være klar over at pasienten har krav 
på vurdering men ikke krav på behandling 

• Pasient kan kreve sek opinion på et annet 
behandlingssted dersom han/hun ikke får 
behandling  







Years of Life Lost (YLL) 
Tapt leveår 

• USA: 

 
– White 20 – 30 years with BMI > 45: 

• male:  YLL = 13 years 
• female:  YLL = 8 years 

 
– Black 20 – 30 years with BMI > 45: 

• male:  YLL = 20 years 
• female:  YLL = 5 years 

 
 

Fontaine KR, Redden DT, Wang C et al. Years of life lost due to obesity. 
     JAMA 2003; 289: 187 – 193. 
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Kandidater for fedmekirurgi 
IFSO guidlines 

• BMI > 40 

 

• BMI >35 med alvorlige tilleggssykdommer relatert til 
fedme 

 

• Siste utvei, alle andle behandlingsformer er forsøkt 

 

• Akseptabel operasjonsrisiko 

 

• Regner med at pasienten følger dine råd 



Misbruker 
Alkohol 
Medisiner 

Alvorlige psykiatriske lidelser 
Borderline personality disorder 
Schizophrenia 
Alvorlig depresjon 
Bing type eating disorder? 

 
Pasienter som nekter oppfølging 
 
Stor risiko forbundet med operasjon 
 
Alder? 
 
Gravide 

Kontraindikasjoner for  fedmekirurgi 



Morbidity and mortality after bariatric 
surgery 

 SOREG – Swedish register of bariatric surgery 



Gastrisk bypass 

• Dominerende i USA  

– Først laparoskopiske opersjonen i USA utført 1991 

– Åpne opersjoner fra ca 1966 

• Vektap ved ”nadir” er ca 17 BMI poeng (70%) 
av overvketen 





Gullstandard ? 

• Gasstrisk bypass vanligste prosedyren I mange 
år 

• Bør foretrekkes for sweat eaters pga dumping? 

• Dumping er viktig fordi det tvinger pasienter 
til å unngå sukker? 

• Store mengder langtidsdata ? 

 

 



Komplikasjoner 

• Tidlige 
– Dødsfall 0.1% 
– Blødning 4% 
– Anastomoselekasjer (lekasje fra skjøtene) 0.05% 
– Blodpropp 
– Lungebetennelse 

• Senkomplikasjoner 
– Magesmerter (10%) 
– Dumping, hypoglykemi 
– Tarmslyng (intern herniering 4-5%) 



Intern Herniering 
(Pettersons-space) 



Komplikasjoner 

• Senkomplikasjoner 

– Vitamnmangler  

– Jernmangler og anemi 

– Gallesten 

– Nyresten 



Sleeve 

• Første operasjon for ca 16 år siden 

– Mindre data en gastrisk bypass 



Hvordan virker sleeve ? 





Sleeve 

• Ikke bare restriksjon 

• Ikke interne hernier 

• Dårligere vekttap etter 5 år en gastrisk bypass 

• Kan konverteres til bypass eller DS 

• Mange plages av halsbrann etter operasjon 

• Vanskelig å håndtere lekasjer, og omtrent 
samme komplikasjonsrate (>30 dager) som 
etter GB 

 





Sleeve 

• Kan gjøre både gastroskopi og ERCP 

• Lekasjer fra stifterekke kan oppstå dager eller 
uker etter første operasjon og krever ofte lang 
sykehusinnleggelse. 

• Vi gir samme tilskudd etter operasjon som ved 
gastrisk bypass  



• Økende popularitet 
sammenlignet med gastrisk 
bypass 

• Litt større vekttap en 

• “standard gastric bypass” 

• Få studier med langtids  

• resultater 

• Risiko for gallereflux 

• Riskio for kreftutvikling? 

Mini gastric bypass 
 



Gastric bypass 



Først utført av Dr Rutledge in 1997 

• Reported in 2001: 

 Rutledge R. The mini-gastric bypass: 
 experience with the first 1274 cases. Obes 
 Surg 2001;11(3):276-80 



One RCT from Taiwan 

• Laparoscopic  RNY gastric bypass vs mini 
gastric bypassfor the treatment of morbid 
obesity 

– Prospective randomized controlled clinical trial 

• Wei-Jei Lee,MD,PhD, Po-Jui Yu,Md,RN, Weu Wang, MD, 
et al 

 

• Ann Surg 2005;242;1:20-28   



Lee et al… 

• 40 pasienter i hver arm 

• Oppfølging i 2 år 

• RYGBP complication rate 20% vs 7.5% for MGBP 

• Bedre vekttap ved MGB en RYGB EWL% >50 (95% 
vs 75%) 

• Marginal ulcers; MGBP 5% vs RYGB 3% 

• Bedring/forsvinning av tilleggssykdommer var 
den samme etter 2 år 



Duodenal switch 

• Mye langtidsdata 

• Beheftet med mest komplikasjoner 

– Intraoperativt  

– Postoperativt-større ernæringssvikt 

• Gir best vekttap 

– Ca 23 BMI poeng ved ”nadir” 

• Er bedre vekttap assosiert med ytterligere 
bedring av fedmerelaterte sykdommer? 





Duodenal Switch Gir et mye bedre 

vekttap en  RYGB 

1) Prachand et al:  % EBWL greater at 12, 24 and 36 months. 84.2% vs 
59.3% had >50% EBWL at 3yrs (Ann Surg 2006) 

2) Laurenius et al: BMI 55 to 30 vs 58 to 40 (SOARD 2010) 
3) Prachand et al: Duodenal switch provides superior resolution of 

metabolic  comorbidies (J of Gastrointestinal Surg 2010) 
4) Sovik et al: Randomized clinical trial of laparoscopic gastric bypass 

versus laparoscopic duodenal switch for superobesity (Br J Surg 
2010) 

5) Wasserberg et al: Bowel habits after gastric bypass versus the 
duodenal switch operation* (Obes Surg 2008) 
 
 
 

*Difference not statistically significant 
Prachand VN et al. Duodenal Switch Provides Superior Weight Loss in The Super-Obese (BMI > or =50 Kg/M2) Compared with Gastric Bypass. Ann Surg. 2006 
Oct;244(4):611-9.  
Laurenius A et al. Laparoscopic Biliopancreatic Diversion/Duodenal Switch or Laparoscopic Roux-En-Y Gastric Bypass for Super-Obesity-Weight Loss versus Side 
Effects. Surg Obes Relat Dis. 2010 Jul-Aug;6(4):408-14.  
Prachand VN et al. Duodenal Switch Provides Superior Resolution of Metabolic Comorbidities Independent of Weight Loss in the Super-Obese (BMI > or = 50 kg/m2) 
Compared with Gastric Bypass. J Gastrointest Surg. 2010 Feb;14(2):211-20.  
Søvik TT et al. Randomized Clinical Trial of Laparoscopic Gastric Bypass versus Laparoscopic Duodenal Switch for Superobesity. Br J Surg. 2010 Feb;97(2):160-6.  
Wasserberg N et al. Bowel Habits after Gastric Bypass versus the Duodenal Switch Operation. Obes Surg. 2008 Dec;18(12):1563-6.  



Hva er beste operasjonen ? 

• Alle operasjoner har fordeler og ulemper 
– Vekttap 
– Quality of live 
– Frafall av tilleggssykdommer 

• Andre faktorer 
– Sikkerhet 
– Hvor lenge virker en prosedyre 
– Komplikasjoner under/etter operasjon 

• including long-term nutritional problems 

– Kostnader 
 





Hvilken operasjon ? 

• Pasienter med BMI 35-50 kg/m2 

– Metabolsk alvorlige syke pasienter (DMII) 

• Gastrisk bypass eller mini-bypass 

– Pasienter med halsbrann  

• Gastrisk bypass 

– Friske pasienter uten halsbrann 

• Sleeve 

 



Hvilken operasjon ? 

• Pasienter med BMI >60 kg/m2 

– Sleeve (kan muligens konverteres til MGB eller DS 
senere) 

•  Pasienter med BMI >50-60 kg/m2 

– Alle operasjoner, hør med pasienten, eller gjelder 
samme kriteria som ved BMI 35-50 kg/m2   
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Metaanalyse 
Bariatic Surgery, JAMA 2004 

Over 130 studies that included more than 22,000 weight loss surgery patients were reviewed. 



Bariatric surgery and long-term durability 
of weight loss 

JAMA Surg, published online August 31, 2016 
• 1787 patients undergoing RYGB, mean age 52.1 (8.5), BMI 

47.7 (2000-2011), male 73.1% 
• 5305 non surgical, mean age 52.2 (8.4), BMI 47.1, male 

73.7% 
• RYGB weight loss in average 21% more at baseline than 

their ns matches at 10 years 
– (39.7% of RYGB patients had 30% weight loss at 10 years and 

3.9% of ns matches 
– After RYGB 3.9% regained weight to within estimate of 5% of 

their baseline weight 

• Follow up 81.9% in surgical group and 67.4% in ns group  
   



Bariatric surgery and long-term 
durability of weight loss 

JAMA Surg, published online August 31, 2016 
• At four years after surgery 

– RYGB lost  27.5% 

– AGB lost  10.6% 

– Sleeve lost 17.8% 

• How many patients four years after surgery 
regained their weight within 5%  of baseline? 
– AGB  30.5% 

– SG  14.6% 

– RYGB 2.5%   
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 Sjöström L, Lindroos AK, Peltonen M et al. Lifestyle, diabetes and cardiovascular risk factors 
10 years after bariatric surgery. N Engl J Med 2004. 
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SOS dødlighetstall 
• 24% reduksjon I dødlighet I kirurgigruppen sammenlignet med konservativte 

gruppen 
 

• Reduksjon I dødlighet skylles 
– Hjerteinfarkt  
– Kreft 

 
  

Sjöström L, et al.  Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish Obesity Subjects. 

N Eng J Med 2007. 



Fedmekirurgi Norge 2015 

• Omtrent 3000 operasjoner 

• 2000 ofentlig sykehus, 1000 privat 

• Fedmekirurgi er omtrent likt fordelt mellom 
sleeve og bypass 

• Nasjonalt register startet I 2016-SOREG  



 
 
 
 
 
 
 

 

•Alle pasienter ble anbefalt multivitaminer og B12 
sprøyte hver 3.måned etter kirurgi. 
•Jern til menstruerende kvinner, ellers ved behov 
•Calcigran forte 250 mg, 1 tablett 2 ganger daglig 
•Ursodeoxycholic acid(Ursofalc) var forskrevet alle   
pasienter i 6 måneder etter kirurgi. (Med unntak av 
pasienter som var cholecystektomert) 
 

Substitusjonsbehandling etter Gastrisk 
bypass og sleeve  



Baricol.se 
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Type 2 diabetes og metabolsk syndrom etter 136 
primære gastrisk bypassoperasjoner 
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Type 2-diabetes og metabolsk syndrom etter 
gastrisk bypasskirurgi 

Definisjon type 2-diabetes: 
-kjent diagnose, 
-fastende p-glukose  7,0 mmol/l 
eller 
-HbA1c  6,5 % 
 

Definisjon metabolsk syndrom: 
National Cholesterol Education 
Program Expert Panel (NCEP) 

 

 
 

Søvik TT, Irandoust B, Birkeland KI, Aasheim ET, Schou CF, Kristinsson J, Mala T. Tidsskriftet 2010. 



Aktivitet ved SSO 
Årstall Henvisninger Operasjoner Poliklinikke 

konsultasjoner 

2004 323 20 52 

2005 460 83 886 

2006 940 120 1429 

2007 1281 171 2344 

2008 1691 240 3389 

2009 1962 255 4661 

2010 1900 200 5000 

2011 
2012 

2200 
1156 

300 
308 

5600 
6300 

2013 1050 306 7000 

2014 990 312 7200 

2015 880 260 7100 
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Komplikasjoner og reoperasjoner 
Søvik TT et al, upubliserte data 

     Dødsfall      0                    0                   0                   0                    0                    1 
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VEKTUTVIKLING OG KOMORBIDITET  
5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS 

Aftab H, Risstad H, Søvik TT, Hewitt S, 
Kristinsson J, Mala T.  
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Oslo universitetssykehus Aker 

 

Universitetet i Oslo 

 

 





Pasientkarakteristika (n=184) 

• Alder (år)*    38 ± 9,4 

• Andel kvinner   76% 

• BMI (kg/m2)    47 ± 4,9 

• Andel pasienter BMI > 50 62(31%) 

• Vekt (kg)*                                   137(22)  

* Gjennomsnittlig (SD) 



Weight loss five years after Gastric bypass at OUS, Aker 



•56 (51%) av totalt 110 pasienter, ble kvitt diabetes 5 år 
postoperativt. 
 
• Tallet er noe lavere enn 2 år postoperativt(TT.Søvik tidsskriftet) 
pga residiv. 



Livskvalitet 5 år etter RYGB 
SF-36 score 

PF RP BP GH VT SF RE MH

Preoperativt 48,9 46,8 36,9 34,3 25,2 48,4 60,0 57,2

5 år 80,2 74,1 56,5 65,0 44,7 76,2 80,1 69,7
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                                        6mnd         1år                     2år                           5år 

Takk for oppmerksomheten! 
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Behandlingsintensitet 

Gastric 
pacemaker 

Ballong 
Justerbart 

bånd 

Livstils 
intervensjon 

Gastric 
bypass Duodenal 

switch 

Medisiner 

Lavkalorie 
diett 

 

Sleeve 

Mini gastric 
bypass 
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Resultater etter fedmekirurgi: morbidity 

• Kirurgiske komplikasjoner:   10 % alvorlige, 13 % mindre1 

 

• Lekasje (GB/DS):    ca. 1-2 %2 

 

 

 

 

• 1O’Rourke RW, Andrus J, Diggs BS et al. Perioperative morbidity associated with bariatric 
surgery: an academic center experience. Arch Surg 2006; 141: 262-8. 

• 2Maggard MA, Shugarman LR, Suttorp M et al. Meta-analysis: surgical treatment of obesity. 
Ann Intern Med 2005; 142: 547-59. 





Temaer på LMS 
Forelesning og gruppearbeid 

• Endring av vaner 

• Kropp og bevegelse 

• Psykologiske faktorer ved fedme 

• Selvbilde og relasjoner 

• Kostveiledning 

• Fysisk aktivitet 






















