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Sammanfattning
Cirka tre procent av den vuxna befolkningen 18 – 65 år har ett BMI över 35 och
uppfyller indikationerna för obesitaskirurgi. För Stockholms läns landsting skulle
det innebära att 38 000 medborgare skulle kunna vara aktuella för
obesitasoperation till en kostnad av drygt två miljarder. Detta är endast en
hypotetisk beräkning då inte alla förväntas söka eller vilja bli opererade.
Inom primärvården ingår det i husläkarmottagningarnas uppdrag att ansvara för
basal övervikts- och fetmabehandling samt vid behov tillägg av läkemedel. Vid
specialistklinik behandlas patienter som har svår fetma med hög
komplikationsrisk.
Inom Stockholms läns landsting utförs obesitasoperationer på alla akutsjukhus
samt på Ersta sjukhus. Under år 2009 utfördes drygt 1 000 obesitasoperationer på
uppdrag av Stockholms läns landsting. Kirurgisk behandling mot fetma har en
säkerställd viktreducerande effekt som består över lång tid (>10 år). Dessutom är
det helt klart att viktnedgång efter obesitasoperation leder till förbättring av
sjukdomstillstånd kopplade till fetma såsom diabetes. Reoperationer är oftast
tekniskt betydligt mer komplicerade, behäftade med större risker och
komplikationer än primäroperationer. Uppskattningsvis kommer drygt 30 procent
av de patienter som har genomgått obesitaskirurgi ha behov av bukplastik.
Samverkan mellan olika delar av hälso- och sjukvården måste ske för att
säkerställa att den som har det största behovet av vård för obesitas ges företräde
och att vården som ges ska vara jämlik och jämställd samt ges inom vårdgarantins
gränser.
I en beställarrevision av det föregående Handlingsprogrammet för övervikt och
fetma, föreslogs att vårdkedjan och ansvarfördelningen skulle tydliggöras, då den
inte blivit implementerad fullt ut. I denna rapport föreslås därför en enhetlig
tillämpning av befintliga riktlinjer. Förslag ges på hur vårdkedjan i
handlingsprogrammet kan konkretiseras i en vårdprocess för kirurgisk behandling
av fetma.

3 (33)

Innehållsförteckning
Sammanfattning................................................................................................................................................. 2
1 Uppdraget........................................................................................................................................................ 4
1.1 Avgränsning ......................................................................................................................................... 4
1.2 Metod ................................................................................................................................................... 4
2 Nuläge .............................................................................................................................................................. 5
2.1 Gällande vårdprogram och andra styrdokument................................................................................... 5
2.2 Förekomst av övervikt och fetma i Stockholms läns landsting ............................................................ 5
2.3 Jämlik och jämställd vård..................................................................................................................... 5
2.4 Väntetidsläget och vårdgaranti ............................................................................................................. 7
2.5 Vårdutbud av icke-kirurgisk behandling av obesitas............................................................................ 8
2.6 Vårdutbud kirurgisk behandling av obesitas inom SLL ....................................................................... 9
2.7 Övriga vårdgivare som utför obesitasoperationer utan avtal med landstinget .................................... 10
2.8 Exempel från Västra Götalandsregionen............................................................................................ 11
3 Översikt Obesitaskirurgi.............................................................................................................................. 12
3.1 Obesitaskirurgi ................................................................................................................................... 12
3.2 Revisionskirurgi ................................................................................................................................. 15
3.3 Bukplastik .......................................................................................................................................... 16
3.4 Krav och kvalitetsindikatorer ............................................................................................................. 16
3.5 Resultat av enkät till akutsjukhusen ................................................................................................... 18
3.6 Övriga synpunkter från enkäten ......................................................................................................... 19
4 Förslag till omhändertagande av obesitaspatienter ................................................................................... 21
4.1 Basal behandling av övervikt och fetma............................................................................................. 21
4.2 Remiss för obesitasbehandling ........................................................................................................... 22
4.3 Specialiserad överviktsbehandling ..................................................................................................... 22
Bild Vårdprocess...................................................................................................................................... 24
5 Förslag till Vårdprocess vid kirurgisk obesitasbehandling ....................................................................... 25
5.1 Information till patienten.................................................................................................................... 25
5.2 Bedömning inför operation ................................................................................................................ 25
5.3 Stöd och handledning till patienten .................................................................................................... 26
5.4 Beslut om operation ........................................................................................................................... 27
5.5 Förberedelse inför operation .............................................................................................................. 27
5.6 Obesitasoperation............................................................................................................................... 28
5.7 Efterkontroller/uppföljning efter operation ........................................................................................ 28
6 Referenser...................................................................................................................................................... 30

4 (33)

1 Uppdraget
•

Säkerställa att vården av obesitaspatienter i Stockholms läns landsting ges
efter hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf: den som har det största
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården

•

Säkerställa att vården av obesitaspatienter är jämlik och jämställd

•

Kartlägga aktuella och befintliga riktlinjer för specialiserad
obesitasbehandling

•

Föreslå enhetlig tillämpning av riktlinjer

•

Konkretisera vårdkedjan och ansvarsfördelningen i handlingsprogrammet

1.1 Avgränsning
Rapporten omfattar endast specialiserad fetmabehandling, medicinsk eller
kirurgisk, för vuxna invånare. Definition av övervikt är BMI ≥ 25, fetma BMI ≥ 30,
svår fetma BMI ≥ 35, extrem fetma BMI ≥40. BMI beräknas: vikten (kg)/längden
(meter)².

1.2 Metod
En arbetsgrupp på Avdelningen för Somatisk Specialistvård har på uppdrag av
Hälso- och sjukvårdsdirektören genomfört en översyn av tillämpningen av
vårdprogram och nationella riktlinjer. Utifrån detta lämnas förslag till
omhändertagande av patienter i behov av specialiserad behandling av fetma inom
Stockholms läns landsting. Samverkan har skett med övriga avdelningar inom
HSNf samt arbetsgrupp och styrgrupp för Handlingsprogrammet för övervikt och
fetma 2010-2013.
Synpunkter har inhämtats från representanter från verksamheter inom
Stockholms läns landsting som bedriver överviktmottagning och obesitaskirurgi.
Spesak i kirurgi Claes Johansson samt spesak i allmänmedicin Thomas Wohlin har
tillfrågats i relevanta delar. Ingmar Näslund, Universitetssjukhuset Örebro,
ansvarig för det nationella obesitasregistret SOReg samt Erik Näslund, Danderyds
sjukhus, har bidragit med fakta och synpunkter. Under oktober 2009 sändes en
enkät till de sjukhus som opererar obesitaspatienter på landstingets uppdrag och
svaren på den har använts som underlag i rapporten.
Vårdprogram, nationella riktlinjer och rapporter är i relevanta delar redovisade i
faktarutor som en grund för riktlinjerna och vårdprocessen.
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2 Nuläge
2.1 Gällande vårdprogram och andra styrdokument
En beställarrevision av implementeringen av Handlingsprogrammet för övervikt
och fetma utfördes på uppdrag av HSNf 2007. I revisionen föreslogs bland annat
att handlingsprogrammet ska konkretiseras avseende vårdkedja och
ansvarsfördelning.
Revisionen visar vidare att implementeringen bara har påbörjats, att vården i länet
avseende övervikt ser olika ut och inte kan sägas vara jämlik, att åtgärderna som
har vidtagits inte är tillräckliga för att nå målet 2008, att strategierna behöver ses
över och förbättras och att styrsystemets olika delar brister

2.2 Förekomst av övervikt och fetma i Stockholms läns
landsting
Prevalensen av kraftig övervikt (BMI>30) hos både män och kvinnor har ökat kontinuerligt
de sista 30 åren, i Sverige såväl som i övriga världen (1,2). År 2005 var prevalensen i den
svenska befolkningen av övervikt med BMI >30 10,1 % hos kvinnor och 10,4 % hos män (2).
Mellan åren 2000-2005 opererades ca 4400 patienter för övervikt i Sverige. Av de opererade var ca
75 % kvinnor. Ur ett strikt medicinskt hälsoperspektiv innebär detta att betydligt fler män än kvinnor
inte får tillgång till effektiv behandling för sin övervikt.
Sammanfattningsvis finns idag inget vetenskapligt stöd för könsspecifika indikationer för
överviktsoperation och inget tyder heller på att resultaten efter en överviktsoperation på något
avgörande sätt skiljer sig mellan könen. Dock bör noteras att andelen män som genomgår
överviktsoperation – ur ett strikt medicinskt hälsoperspektiv – borde öka. (NIOK 2007)

Mer än 3 % av den vuxna befolkningen 18 – 65 år har en kroppsvikt som gör dem till kandidater för
fetmakirurgi. (NOIK)

För Stockholms läns landsting skulle det innebära att 38 000 medborgare skulle
vara aktuella för obesitasoperation till en kostnad av drygt två miljarder. Detta är
endast en hypotetisk beräkning då inte alla förväntas söka eller vilja bli opererade.

2.3 Jämlik och jämställd vård
I Stockholms län är förekomsten av övervikt och fetma högst i Haninge, Nykvarn,
Nynäshamn, Norrtälje, Upplands Väsby och Skärholmen. Andel obesitasopererade
per 10 000 invånare är högst i Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Upplands Bro.
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Utförda obesitasoperationer stämmer ganska väl överens med förekomst av
övervikt och fetma i de olika delarna av länet. Ett observandum är att få eller inga
män blivit opererade i vissa områden

Andel med BMI>30 av total befolkning per kommun (18-64 år)
18,0%

16,0%

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

Andel Män

Bilden visar andel av befolkningen (18-64 år) med BMI>30 av total befolkning per kommun 2009.
Databasen Hur mår Stockholm? Folkhälsoguiden.se uppdaterad 2009.

Inom Stockholms läns landsting är övervikt och fetma något vanligare hos män än
hos kvinnor. Kvinnor söker och remitteras oftare för obesitaskirurgi än män. De
som opererades under år 2009 var 75 procent kvinnor, trots att fetma är vanligare
hos män än hos kvinnor.
Av antalet bukplastikoperationer i offentlig vård i Sverige mellan 1998 och 2005
utfördes endast 5-10 procent på män. Könsfördelningen var inom SLL avseende
bukplastik 93 procent kvinnor och 7 procent män 2009. Könsfördelningen är
ojämn såtillvida att andelen män som genomgått fetmakirurgi under samma
period varierade mellan 26 och 34 procent.

Totalt

Österåker

Älvsjö

Östermalm

Värmdö

Vaxholm

Vallentuna

Upplands-Väsby

Täby

Upplands-Bro

Tyresö

Södertälje

Södermalm

Sundbyberg

Solna

Spånga

Sollentuna

Skarpnäck

Skärholmen

Salem

Sigtuna

Rinkeby-Kista

Nykvarn

Nynäshamn

Norrtälje

Nacka

Norrmalm

Lidingö

Järfälla

Kungsholmen

Hässelby

Huddinge

Farsta

Haninge

Ekerö

Hägersten-Liljeholme

Andel kvinnor

Enskede-Årsta-Vantör

Bromma

Botkyrka

0,0%

Danderyd

2,0%
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Av de som väntat på obesitasoperation utöver vårdgarantins gräns är cirka 80
procent kvinnor.

Andel män och kvinnor av befolkning med BMI >30 och obesitasoperationer könsfördelat
100,0%

90,0%

24,5%

80,0%

54,2%
70,0%

60,0%
Män

50,0%

Kvinnor

40,0%

75,5%

30,0%

45,8%
20,0%

10,0%

0,0%
BMI>30 könsfördelat

Operationer könsfördelat

Bilden visar andel män och kvinnor av befolkningen med BMI>30 och obesitasoperationer könsfördelat
2009. Databasen Hur mår Stockholm? Folkhälsoguiden.se uppdaterad 2009 samt VAL SLU .

2.4 Väntetidsläget och vårdgaranti
I de flerårsavtal som tecknats med akutsjukhusen för åren 2009-2011 ingår ett
tillgänglighetsansvar. Sjukhusen har ett tillgänglighetsansvar i linje med
vårdgarantin för de specialiteter de har inom uppdraget, för de patienter som
kräver sjukhusets nivå av specialistkompetens. Sjukhusen fokuserar på att möta
detta genom omprioritering mellan sjukhusets olika verksamhetsområden. I de
fall patienter inte kan erbjudas vård inom vårdgarantin (hos mottagande sjukhus
eller annan vårdgivare) och patienten inte frivilligt väljer att kvarstå i sjukhusets
kö ska sjukhuset erbjuda kontakt med Vårdgarantikansliet. Får patienten vård hos
annan vårdgivare via Vårdgarantikansliet återförs kostnaden på sjukhusen.
I avtalet med Capio S:t Görans sjukhus för åren 2009-2010 ingår motsvarande
tillgänglighetsansvar förutom det ekonomiska åtagandet.
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Centrala väntetidsregistret 2009-12-31
Fetma/obesitas
Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm

Antal väntande

Antal >90 dagar

Andel >90 dagar

50

0

0%

Danderyds sjukhus, Stockholm

189

27

14%

Ersta sjukhus, Stockholm

101

0

0%

58

6

10%

Karolinska universitetssjukhuset
Norrtälje sjukhus
Södersjukhuset, Stockholm
Södertälje sjukhus
Summa

126

13

10%

54

19

35%

1

0

0%

579

65

11%

Väntande på kirurgmottagning och obesitasbehandling
Antal väntande på mottagningsbesök för bedömning inför obesitasoperation
uppskattas till cirka 1 200 enligt enkäten till sjukhusen, en stor del har troligen
väntat utöver vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår i rapporteringen
”väntande på besök till Kirurgmottagning” vid rapportering till Centrala
väntetidsregistret.
Vårdgaranti
2008: 224 nya patienter åberopade vårdgarantin (159 mottagningsbesök och
65operation) och av dem kunde Vårdgarantikansliet hjälpa ca 60 patienter till en
kostnad av ca 4 miljoner.
2009: 480 nya patienter åberopade vårdgarantin (350 mottaningsbesök/130
operation) och av dem har Vårdgarantikansliet kunnat hjälpa ca 150 patienter till
en kostnad av ca 12 miljoner.
På Vårdgarantikansliet (jan 2010) väntar 15 patienter på obesitasoperation och
224 patienter på mottagningsbesök. Drygt 90 % av mottagningsbesöken avseende
obesitas brukar leda till operation.
Ett antal patienter har med anledning av för lång väntetid till obesitasoperation
vänt sig till Patientnämnden under år 2009.

2.5 Vårdutbud av icke-kirurgisk behandling av obesitas
2.5.1 Primärvård
I husläkarmottagningarnas uppdrag ingår att följa gällande riktlinjer och policys
från Stockholms läns landstings. Vårdtjänsten omfattar även hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser samt uppföljning efter medicinsk och kirurgisk
fetmabehandling.
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I husläkarmottagningarnas uppdrag ingår därför att ansvara för den basala
överviktsbehandling innebärande livsstilsförändringar, kostråd, fysisk aktivitet
och vid behov tillägg av läkemedel. Inom Barnhälsovården och på vissa av
husläkarmottagningarna är Handlingsprogrammet för övervikt och fetma 2004
sedan tidigare implementerat.
2.5.2 Specialiserade överviktsmottagningar
Vid specialistklinik behandlas patienter som har svår fetma med hög
komplikationsrisk. Målgrupperna och uppdragen skiljer sig mellan enheterna.
I Stockholms län finns i dag tre mottagningar för specialistbehandling av fetma:
Motvikt, Danderyds Sjukhus
Målgrupp: MotVikt behandlar patienter med svår och extrem fetma med svåra
komplikationer eller mycket hög risk för komplikationer. Patienterna ska kunna
delta i gruppbehandling. Övriga patienter i målgruppen utreds och får individuell
rådgivning alternativt förslag på behandling som primärvården får ta ansvar för.
60 nya patienter samt 60 i uppföljande behandling under år 2009.
Överviktscentrum Norrtull, Karolinska Universitetssjukhuset
Målgrupp: Tillhandahålla specialistsjukvård för personer med BMI≥35. 450 vuxna
och 250 ungdomar var inskrivna i olika stadier i behandlingen vid årsskiftet. 372
kom till nybesök hos läkare under år 2009.
Metabol Riskmottagning M71, Karolinska Universitetssjukhuset
Den Metabola Riskmottagningen tar emot patienter med komplicerande metabol
sjukdom, i de flesta fall diabetes. Till mottagningen remitteras patienter med hög
metabol risk och behov av optimering av behandling av metabola riskfaktorer,
diabetes, hypertoni, dyslipidemi parallellt med viktreduktion. Patienter under
2009; metabol dagvård 100 patienter, viktreduktion i grupp 108 patienter,
dietistbesök ca 20 pat.

2.6 Vårdutbud kirurgisk behandling av obesitas inom SLL
Inom Stockholms läns landsting utförs obesitasoperationer på följande
akutsjukhus; Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Karolinska
Universitetssjukhuset, Södersjukhuset samt Södertälje sjukhus. Även Ersta
sjukhus utför obesitasoperationer på landstingets uppdrag. Norrtälje sjukhus utför
obesitasoperationer på uppdrag av TioHundranämnden.
Ersättning till akutsjukhusen för en obesitasoperation via DRG är cirka 52 500
kronor exklusive den fasta ersättning som utgår till akutsjukhusen. Därtill
kommer ersättning för läkar- och andra besök före och efter operation.
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Obesitasoperationer 2008 och 2009 per sjukhus
SLL/Utomlän

Sjukhus

SLL‐pat

Ersta sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
Södertälje sjukhus
S:t Görans Sjukhus AB
Danderyds Sjukhus AB
Södersjukhuset AB
TioHundra AB, Vård och omsorg i Norrtälje

Summa SLL
Utomlän

Karolinska Universitetssjukhuset
S:t Görans Sjukhus AB
Danderyds Sjukhus AB
Södersjukhuset AB
TioHundra AB, Vård och omsorg i Norrtälje

Summa Utomlän
Totalt

År 2008 År 2009
241
73
57
137
295
68
52

273
82
62
172
341
82
115

923

1 127

44
1
2

16
27
86
18
111

47
970

258
1 385

Källa: VAL-SLV 2008 och 2009.
Urval: Patienter utskrivna under 2008 respektive 2009 med DRG 288A

2.7 Övriga vårdgivare som utför obesitasoperationer utan
avtal med landstinget
Nedanstående vårdgivare utför obesitasoperationer åt privatbetalande patienter.
•
Cavalio CareLink på Ersta sjukhus
•
Aleris Överviktskliniken Sabbatsberg
•
Centrum för titthålskirurgi, Nacka Närsjukhus, Centrum för
titthålskirurgi (CFTK) har nu genomfört 400 fetmaoperationer sedan
kliniken grundades år 2006.
•
Bariatriccenter på Sophiahemmet
Fecit är Sveriges första EU-vårdmäklare och förmedlar sjukvård inom EU. Deras
verksamhet bygger på EU-direktiven, med ansökan om ersättning i efterhand.
Tillstånd från Försäkringskassa eller Landsting behövs ej. Enligt Fecit kan man i
Sverige komma ifråga för till exempel gastric bypass operation om BMI är över 35.
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Det finns ingen övre åldersgräns. Fecit förmedlar överviktsoperationer till
Tyskland med finansiering av Försäkringskassan.
Vid svåra komplikationer i samband med obesitasoperation kan patienterna ha
behov av intensivvård. Akutsjukhusen måste ta emot patienteerna trots att
kapaciteten av intensivvård inom SLL är knapp.

2.8 Exempel från Västra Götalandsregionen
En arbetsgrupp för framtagande av beslutsunderlag och riktlinjer för
obesitaskirurgi inom Västra Götalandsregionen har i en rapport föreslagit en
modell med ökad samverkan mellan kirurgisk och medicinsk vård i ett
Obesitascentrum. Patientens behov av operation bedöms i en Multidiciplinär
board.
Patientflödet framgår av nedanstående figur:

Figur 3. Patientflöde inom Obesitascentrum vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Patienterna utreds av den medicinska obesitasenheten
och operationsbeslut tas i en multidisciplinär board.
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3 Översikt Obesitaskirurgi
3.1 Obesitaskirurgi
För patienter med svår fetma leder kirurgisk behandling till större viktnedgång än i dag
tillgängliga icke-kirurgiska metoder.
Kirurgisk behandling av fetma har stor och väl dokumenterad långtidseffekt på vikt och
riskfaktorer hos individer med ett initialt BMI ≥40. Gastric bypass leder till bästa resultat
och är mest väldokumenterad av de olika kirurgiska metoderna. (SBU)

Icke-kirurgisk behandling ger vanligen ingen bestående viktreduktion på sikt
Kirurgisk behandling minskar bestående vikten med i genomsnitt 27 % upp till 5 år
efter tio år kvarstår en viktminskning om cirka 16-25 %. (Mini-HTA Västra Götaland)

Obesitaskirurgi är idag en av de vanligaste operationerna på de kirurgiska
klinikerna. Inom SLL har antalet operationer ökat de senaste åren. Under år 2009
utfördes cirka 1 120 operationer via avtal med SLL. Prognosen för i år är att drygt
1 100 obesitasoperationer kommer att utföras inom Flerårsavtalen. Därtill
tillkommer extrabeställningar på cirka 1000 operationer under år 2010.
Obesitaskirurgi är inte riskfri. Det är viktigt att verksamheterna följer sina
behandlingsresultat och komplikationer och rapporterar alla patienter till
kvalitetsregister. Ett skandinaviskt kvalitetsregister, SOReg, startades i slutet av år
2007. För de sjukhus som fått ut sina resultat, Danderyds sjukhus och Capio S:t
Görans sjukhus, är de bättre än riksgenomsnittet.
Kirurgisk behandling mot fetma har en säkerställd viktreducerande effekt som
består över lång tid (>10 år). Dessutom är det helt klart att obesitasoperation leder
till förbättring av sjukdomstillstånd kopplade till fetma såsom diabetes. Kirurgisk
behandling är dock inte lämpad för alla patienter med fetma och behandlingen
innebär stora förändringar i patientens liv.
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Indikationer för kirurgi
A gastric restrictive or bypass procedure should be considered only for well-informed
and motivated patients with acceptable operative risks. The patient should be able to
participate in treatment and long-term followup. Patients whose BMI exceeds 40 are
potential candidates for surgery if they strongly desire substantial weight loss,
because obesity severely impairs the quality of their lives. They must clearly and
realistically understand how their lives may change after operation. In certain
instances less severely obese patients (with BMI's between 35 and 40) also may be
considered for surgery. Included in this category are patients with high-risk comorbid
conditions such as life-threatening cardiopulmonary problems (e.g., severe sleep
apnea, Pickwickian syndrome, and obesity-related cardiomyopathy) or severe
diabetes mellitus. Other possible indications for patients with BMI's between 35 and
40 include obesity-induced physical problems interfering with lifestyle (e.g., joint
disease treatable but for the obesity, or body size problems precluding or severely
interfering with employment, family function, and ambulation). (National Institutes of
Health (NIH) 1991)

Indikationer för kirurgi
:• (BMI) ≥40 eller BMI ≥35 med samtidiga andra sjukdomar som diabetes,
ledsmärtor, hjärt-kärlsjukdom och sömnapné. • 18–60 års ålder (kirurgisk behandling
av växande barn och ungdomar bör ske inom ramen för kontrollerade studier
tillsammans med barnmedicinsk expertis). • Patienten ska ha gjort seriösa försök till
viktnedgång med konventionell behandling och även i kombination med farmaka. •
Patienten måste kunna ta till sig och förstå konsekvensen av den kirurgiska
behandlingen.• Missbruksanamnes och ätstörningar utgör kontraindikation till kirurgi.
(Handlingsprogrammet för övervikt och fetma 2004)

Indikationer för kirurgi: Personer med BMI > 40 samt individer med BMI
>35 med obesitas-relaterad comorbiditet, ska kunna bedömas för obesitaskirurgi.
Personer med BMI med 35 och uppåt uppfyller kriterier för att kunna övervägas att
opereras. Ålder 18-60 år. Hos patienter görs en individuell bedömning av
patienterna biologiska ålder. Kirurgisk behandling av barn och ungdomar bör ske
inom ramen för kontrollerade studier tillsammans med barnmedicinsk expertis.
Patienten ska ha gjort seriösa försök till viktnedgång med konventionell behandling
och helst även i kombination med farmaka. Patienten måste kunna ta till sig
information och förstå konsekvensen av den kirurgiska behandlingen.
Missbruksanamnes utgör en relativ kontraindikation till kirurgi. (NIOK 2007)

I en revidering av Nationella indikationer för obesitaskirurgi år 2009 gör
expertarbetsgruppen ställningstagandet att personer med BMI med 35 och uppåt
uppfyller kriterier för att kunna övervägas för kirurgi, d v s remitteras för
bedömning. Alla patienter måste genomgå en strikt individuell prövning inför
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beslut om eventuell operation. Före operation skall patienterna ha gjort seriösa
försök till viktnedgång med konservativa metoder.
De indikationer anses vara gällande är de som föreslagits av expertarbetsgruppen i
rapporten Nationella indikationer för obesitaskirurgi 2009.
I ”Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 – stöd för styrning och ledning”
framgår följande rekommendation till landstingen:
•

Hälso- och sjukvården bör erbjuda fetmakirurgi med strukturerad
uppföljning vid typ 2-diabetes med svår fetma (BMI över 40 kg/m2)
(prioritet 4)

•

Hälso- och sjukvården kan erbjuda fetmakirurgi med strukturerad
uppföljning vid typ 2-diabetes med fetma (BMI 35–40 kg/m2) och
svårigheter att uppnå glukos och riskfaktorkontroll (prioritet 7)

I Årsrapporten för SOReg 2008 redovisas att det preoperativa BMI i
hela registret var medel (+ S.D) för BMI 43,4 + 6,63 med medianvärde BMI 42,6.
Tillgängliga operationsmetoder
Den helt dominerande operationsmetoden i Stockholm och i Sverige är Gastric
Bypass (GBP). Karolinska Universitetssjukhuset använder, till skillnad från de
övriga sjukhusen i länet, operationsmetoden Adjustable Gastric Banding (AGB) i
vissa fall.
Både GBP och AGB utförs i allmänhet med laparoskopisk (titthål) teknik.
Vårdtiden efter laparoskopisk GBP operation är två till tre dagar och efter AGB en
till två dagar. Knappt fem procent av de operationer som påbörjas laparskopiskt
konverteras till öppen operation, oftast beroende på en stor vänster leverlob eller
sammanväxningar från tidigare bukingrepp, vilket försvårar laparoskopisk teknik.
Efter öppen operation är vårdtiden cirka fyra dagar.
Kirurgiska metoder - bestående viktnedgång i %
VBG
Vertical Banded Gastroplasty
GBP
Gastric Bypass
AGB
Adjustable Gastric Banding

18 %
27 %
13 %

Källa: (Mini-HTA VGR som refererar till SOS-studien, uppföljning efter 15 år)

Komplikationer
Vid 3,7 procent av operationerna (2008 SOReg) har någon form av oavsiktlig
komplikation uppstått som man kunnat konstatera och åtgärda under själva
operationen. Cirka 12 procent av patienterna får någon form av komplikation
tidigt postoperativt, under 0-30 dagar. Tre dödsfall relaterade till kirurgin har
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inträffat under år 2008 vilket motsvarar en mortalitet på 0,12 -0,14 procent vilket
är ett internationellt mycket bra resultat.
Obesitaskirurgi är en långtifrån riskfri medicinsk verksamhet som synes av siffrorna för
komplikationer.
Det är därför viktigt att tydliga uppföljningssystem etableras för alla patienter redan tidigt
postoperativt.
I princip är sjukhusets förmåga att säkerställa uppföljning på kort och lång sikt av denna
patientgrupp ett av de allra viktigaste legitimitetskrav som kan ställas på enheter som vill
bedriva obesitaskirurgisk verksamhet. (SOReg 2008)

Erfarna kirurger med stora operationsvolymer har låg komplikationsfrekvens. 1-2 % (Mini-HTA
VGR)

Om alla kliniker kunde operera lika effektivt som Danderyd (medeltid 69,7 min/op) skulle det
frigöra en operationstidsresurs motsvarande 1329 ytterligare operationer i landet. Dock är det
viktigt att komma ihåg att det kritiska är inte hur lång tid en operation tar utan hur dess resultat
och dess kvalitet blir.(SOReg 2008)

Enligt SOReg varierar hur många komplett registrerade operationer som olika
kliniker rapporterat in i registret för 2008. För Stockholms akutsjukhus varierar
det mellan 43-99 procent trots krav i avtalen att rapportera till relevanta
nationella kvalitetsregister.

3.2 Revisionskirurgi
Revisionskirurgi
Det kan diskuteras om det är rimligt att inte centralisera denna typ av operationer. De är oftast
tekniskt betydligt mer komplicerade, behäftade med större risker och komplikationer än
primäroperationer. Att 19 av 27 enheter utför planerad revisionskirurgi är knappast optimalt. På
sikt kommer detta behov dessutom, trots ökningen av totalantalet operationer, förmodligen att
minska eftersom restriktiv kirurgi nästan inte länge används. (SOReg)

Revisionsoperationer är oftast tekniskt betydligt mer komplicerade, behäftade
med större risker och komplikationer än primäroperationer. Behovet av
reoperationer bedöms minska då metoden AGB minskar. Av de 3736 patienter
som opererats för obesitas mellan åren 2004-2009 har 91 genomgått
revisionsoperation. Behovet av revisionskirurgi kommer förmodligen att minska
då restriktiv kirurgi, d v s Gastric Banding, minskar.
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3.3 Bukplastik
Uppskattningsvis kommer drygt 30 procent av de patienter som har genomgått
obesitaskirurgi ha kvarvarande ohälsa på grund av sitt vävnadsöverskott på buken.
De senaste åren har cirka 500 individer per år i Sverige genomgått bukplastik för
hängbuk inom den offentliga sjukvården. Under år 2009 genomfördes 89
bukplastikoperationer inom SLL. En bukplastikoperation ersätts med cirka 35 000
kronor.
Enligt Nationella Medicinska indikationer ”Bukplastik och liknande operationer”
bör den patient som har en så omfattande hängbuk att den förorsakar påtaglig
ohälsa övervägas för plastikoperation. Övriga ingrepp efter viktnedgång kan, om
det föreligger synnerliga fysiska besvär eller extrema avvikelse, ske inom
landstingets ram.
Trots att komplikationsfrekvensen är strax över 25 procent blir de flesta patienter
nöjda efter en bukplastik och ångrar inte ingreppet. Postoperativa komplikationer
är 2-3 gånger vanligare hos rökare.
Med uppskattningen att drygt 30 procent av de patienter som har genomgått
obesitaskirurgi har kvarvarande ohälsa på grund av sitt vävnadsöverskott,
kommer behovet att uppgå till drygt 3 000 bukplastiker per år i Sverige. I
normalfallet bör okomplicerade bukplastiker kunna utföras på kirurgisk klinik
med kompetens för denna kirurgi. Inom större landsting opereras dessa patienter
även inom plastikkirurgisk vård.

3.4 Krav och kvalitetsindikatorer
Expertarbetsgruppen ”Nationella indikationer för Obesitaskirurgi” har enats om
sju krav och kvalitetsindikationer för de institutioner som utför obesitaskirurgi
(förkortad version)

Indikatorer för strukturkvalitet
1. Intensivårdsavdelning och möjlighet till akut reoperation
Patientgruppen har en mycket hög ko-morbiditet och därför en mycket hög risk
för postoperativa komplikationer inklusive mortalitet. God postoperativ
övervakning med säkrad tillgång till intensivvård är den avgörande faktorn för att i
tid kunna upptäcka och behandla postoperativa komplikationer. Att utföra
obesitaskirurgi utan tillgång till intensivvård och möjlighet till säker akut
reoperation kan inte anses acceptabelt.
2. Säkerhetsanalys.
Varje institution som utför obesitaskirurgi ska göra en säkerhetsanalys av vilka
vikter sjukhuset klarar. I denna analys bör man undersöka maximivikterna för
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operationsbord, sängar, hissar, patientlyftar mm. I säkerhetsanalysen ingår även
att man säkrar kompetens för jourlinjer som har att vårda nyopererade patienter,
kompetens för uppföljningen etc. Varje enhet som utför obesitaskirurgi bör klart
definiera vilka patientgrupper som ska behandlas vid enheten, vilka
operationsmetoder enheten ska använda. Kliniker som utför elektiva
reoperationer i det sena postoperativa skedet liksom enheter som utför
operationer på extremt feta (BMI >60 kg/m² eller därutöver) skall försäkra sig om
att ha tillräcklig erfarenhet och kompetens för dessa patienter.
Indikatorer för processkvalitet
3. Genomtänkt program för att optimera inlärningsprocessen
Det är expertarbetsgruppens samlade erfarenhet och uppfattning att program av
det slag som omfattar i förväg genomtänkt och strukturerad inlärningsprocess bör
krävas. Utöver sådan träning av operatörerna måste även resten av
operationsteamet erhålla tillräcklig träning.
4. System för att optimera operatörsvolym.
Det bör klart definieras vilka operatörer som utför dessa operationer. I detta krav
gäller att man dokumenterar vilken utbildning och träning de skall ha. Kravet har
samband med kravet på ett minsta antal operationer per år.
5. Minimiantal operationer per år
Vid öppen restriktiv kirurgi har ett 20-tal operationer per år visat sig ge acceptabla
resultat. Vid laparoskopisk gastric bypass krävs väsentligt större
operationsvolymer. För start- och inlärningsprocess krävs uppskattningsvis ett
hundratal operationer utöver att ett systematiskt och strukturerat angrepps
sätt används. Därtill krävs ett större antal operationer för att upprätthålla
operatörernas och teamets skicklighet. Expertarbetsgruppen menar att en rimlig
operationsfrekvens på sjukhusnivå under förutsättning att operationerna
koncentreras till ett fåtal operatörer bör ligga på minst 50 operationer per
institution och år.
Indikatorer på resultatkvalitet
6. Öppen redovisning av resultat: Deltagande i kvalitetsregister.
Expertarbetsgruppen anser följande; obesitaskirurgi utförs på en grupp svårt sjuka
patienter, operationen sker med betydande risker och goda resultat har ett starkt
samband med god och säker kirurgisk teknik. Resultaten värderas vad gäller effekt
på vikt, effekt på annan sjuklighet kopplad till grundsjukdomen samt effekt på
livskvalitet. Utöver att värdera detta genom specifika vetenskapliga studier kan
resultaten bara följas genom att de kontinuerligt registreras i ett kvalitetsregister.
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Expertarbetsgruppen menar att det är ett absolut krav att varje institution som
utför obesitaskirurgi aktivt rapporterar och analyserar sina resultat och
komplikationer genom deltagande i detta kvalitetsregister.
7. System för långtidsuppföljning
Expertarbetsgruppen anser att obesitas är en kronisk sjukdom. Behandlingen
rymmer risk för långsiktiga biverkningar såsom till exempel vitamin och
mineralbrist. Varje institution måste därför ha ett genomtänkt system för
långsiktig uppföljning av patienterna.

3.5 Resultat av enkät till akutsjukhusen
Sjukhusen beskriver i enkäten varierande bedömningsrutiner och
förberedelsefaser för patienterna inför operation. I princip uppmanas samtliga
patienter att hålla sig till en lågkaloridiet två veckor före operation. Den mest
omfattande vårdprocessen redovisar Capio S:t Görans sjukhus.
Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Ersta sjukhus besvarade frågan:
”Antal operationer BMI 35 – 40, BMI 41 - 45 samt BMI över 46 (jan-juni 2008,
juli-dec 2008 samt jan-juni 2009)” vilket sammanställts i tabellen nedan.
De övriga sjukhusen har besvarat frågan på andra sätt vilket redovisas nedan.

BMI 35-40
BMI 40-45
BMI >46
Totalt

2008 jan-juni
119
143
109

2008 juli-dec
154
158
106

2009 jan-juni
167
176
123

371

418

466

Karolinska Universitetssjukhuset har hänvisat till SOReg.
Södersjukhuset svarar att under perioden januari 2008 – juni 2009 har 118
patienter opererats. Av dessa hade 53 st BMI 35-40, 38 st BMI 41-45 och
27 st BM I> 46.
Södertälje sjukhus svarar att BMI-data inte går att ta fram utan journalgenomgång
av opererade patienter varför den sannolika andelen här anges; 10 – 15 procent, 70
– 80 procent respektive 10 – 15 procent.
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Uppföljningen efter operation på kort och lång sikt varierar mellan sjukhusen. Den
mest omfattande uppföljningsplanering redovisas nedan:
1) 2 veckor
2) 6 veckor
3) 2-3 mån
4) 6 mån
5) 1 år
6) 2 år
7) 3år
8) 4 år
9) 5 år
10)

Sköterskebesök (såroml) och dietistbesök
Läkarbesök (enligt SOReg)
Dietistbesök
Sköterskebesök, kirurgmottagning
Läkarbesök (enligt SOReg) och dietistbesök
Läkarbesök (SOReg) Speciell remiss avgår till husläkare för årliga
återbesök inkluderande blodprovstagning och receptförnyelse.
Husläkare el annan läkare
Husläkare el annan läkare
Läkarbesök (enligt SOReg)
Årliga kontroller hos husläkare eller annan läkare

3.6 Övriga synpunkter från enkäten
•

Orimligt och inte ens önskvärt med vårdgaranti inför obesitaskirurgi.
Innan patienten genomgår ett sådant stort och livsavgörande ingrepp bör
de ha satt sig in i vad det innebär för den framtida livsföringen. Förstått att
operationen enbart är en hjälp att lägga om livsstilen och att behovet av
ändrade kost- och levnadsvanor är ett krav för att lyckas. Erfarenheten är
att beslutet ej ska hastas fram och att patienterna som är välmotiverade
och insatta har ett bättre utgångsläge att klara behandlingen.

•

Patienter som remitteras för överviktskirurgi bör vara färdigutredda via
primärvården. Detta förutsätter ett väl fungerande vårdprogram
gemensamt för vårdcentral och sjukhus. Dessa program bör om möjligt
vara nationella. Sjukhusen och specialistkliniker har här ett ansvar att
förmedla och upprätthålla denna kunskap genom hela vårdkedjan.

•

När det gäller indikationer för överviktskirurgi bör patienter prioriteras
tydligare än vad som sker idag. Detta skulle även minska antalet väntande
för operation. Riktlinjer för prioriteringar av patienter bör tas fram inom
professionen då flödet av patienter är så stort.

•

När det gäller komplikationer bör en nationell sammanställning
genomföras och riktlinjer för hur dessa, delvis nya och
svårdiagnosticerade, komplikationer utifrån symtom bör utredas i akut och
elektivt skede. Detta för att möjliggöra snabb diagnos och behandling så att
patienternas lidande och komplikationernas svårighetsgrad minimeras.
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•

Tillgång till obesitasmedicinare gör att den preoperativa utredningen blir
optimal. Detta leder till att rätt patienter kommer till operation och att
patienterna är optimala inför operation och detta i sin tur minimerar
riskerna.

•

Inom professionen behövs riktlinjer för prioriteringar av patienter tas fram
då flödet är så stort.

•

Det skulle vara väldigt fördelaktigt om inremitterande läkare fick krav på
sig att bara skicka EN (1) remiss för bedömning om eventuell
överviktskirurgi.
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4 Förslag till omhändertagande av
obesitaspatienter
4.1 Basal behandling av övervikt och fetma
Riktlinjer
Primärvård utgör första nivån där patienten identifieras och behandlas. I vissa fall kan
andra vårdgivare utgöra första nivån, till exempel psykiatrisk mottagning eller
mödrahälsovård. Arbetet bör organiseras efter lokala förhållanden, se nedan. I vissa
områden finns inom vårdnivå ett även behandlingsteam som specialiserats på
gruppbehandling av fetma. Denna vårdnivå finns i dag inte generellt i länet men ska
utvecklas. Högspecialiserad behandling och kirurgi utgör vårdnivå två.

Vårdkedjan kring vuxna med
övervikt och fetma
HÖGSPECIALISERAD NIVÅ
Specialistenheter: Metabol
Riskmottagning Karolinska Huddinge,
Motvikt Danderyds sjukhus,
Överviktscentrum Norrrtull
Kirurgmottagningar: Danderyd, Ersta.
Karolinska Hudd o Solna, ST Göran,
Södersjukhuset o Norrtälje

Medicinsk specialistbehandling
och kirurgi
(Enl. särskilda remisskriterier)

BASNIVÅ
Husläkarmottagningar,
psykiatriska mottagningar,
barnmorskemottagningar mfl
Tvärprofessionella behandlingsteam på
husläkarmottagning alt. specialistenheter
tillgängliga i vissa geografiska områden
såsom:
Hälsoenheten Södertälje, Nacka Rehab,
Gustavsbergs VC mfl.

E
T

A
M

Primär- och sekundär
prevention Identifierar och
behandlar övervikt och
fetma (individ o grupp)
Multidisciplinära team med
kompetens i föreläsningar,grupp- o
individuell behandling av övervikt och
fetma

Vårdkedjan för vuxna
(Förslag till Handlingsprogram för övervikt och fetma 2010-2013)
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Förslag
Patienter ska inom primärvården erbjudas stöd för livsstilsförändring, fysisk
aktivitet, kostråd samt vid behov läkemedelsbehandling. Remiss till specialiserad
medicinsk överviktbehandling eller kirurgisk behandling kan övervägas i de fall
annan behandling inte lett till att behandlingsmålen uppnåtts. Vid komplicerade
fall kan patienten remitteras direkt till specialist.

4.2 Remiss för obesitasbehandling
Riktlinjer
Uppgifter som ska stå i remissen utöver sedvanliga:
Anledning till specialistbehandling
Vikt, längd, BMI
Tidigare behandlingsförsök inom sjukvården och resultatet
Tidigare seriöst viktreduktionsförsök utanför sjukvården och resultat
Följdsjukdomar, riskfaktorer, övriga sjukdomar
Aktuella läkemedel, särskilt ev vikthöjande preparat
(Förslag till Handlingsplan för övervikt och fetma 2010-2013)

Förslag
Remisser till obesitaskirurgi sänds huvudsakligen från primärvården men även
från andra specialiteter. Remissmallar med smärre skillnader sinsemellan
förekommer redan vid flera sjukhus. Riktlinjer för remittering bör
överenskommas och framgå i VISS (www.viss.nu)/ Uppdragsguiden. Tidigare
behandlingsförsök inom sjukvården och resultatet av dessa ska redovisas vid
remiss till specialistvård. Endast en remiss bör skickas i enlighet med riktlinjer för
remisshantering ”Remissens väg i vården” som framgår av Uppdragsguiden
(fr o m 2010-04-01).

4.3 Specialiserad överviktsbehandling
Riktlinjer
Steg 1 Kunskapsöverföring
Steg 2 Aktivt stöd till livsstilsförändring
Steg 3 Tillägg av läkemedel
Om patienten gått igenom steg 1 till och med 3 enligt Handlingsprogrammet för övervikt och fetma och
ändå inte uppnått behandlingsmålen bör remiss till specialistbehandling övervägas. I komplicerade fall,
där primärvården tvekar att behandla, kan patienter remitteras direkt till specialist för bedömning
och/eller behandling. För patienter som behöver multidisciplinärt omhändertagande krävs fortsatt
utveckling av samarbete mellan specialistkliniker (obesitasteam, psykiatri, smärtklinik,
rehabiliteringsklinik m.m.). Observera att patientens motivation och praktiska förutsättningar att delta i
ett omfattande viktreduktionsprogram alltid bör tas med i bedömningen inför remittering.
(Förslag till Handlingsprogram för övervikt och fetma 2010-2013)
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Behandling vid specialistklinik
Vid en specialistklinik bör det finnas obesitasteam med hög specifik kompetens för utredning och
behandling av övervikt och fetma. Teamet bör bestå av dietist, sjuksköterska, sjukgymnast, läkare samt
psykolog eller beteendeterapeut. Patienterna erbjuds intensifierad behandling i grupp och/eller enskilt.
Livsstilsintervention med kost, fysisk aktivitet och motivationsarbete med kognitiv inriktning är grund för
behandlingen. Läkemedel och lågkaloridiet används som komplement.
Teamet bör ha ett integrerat samarbete med kirurger för bedömning av patienter som är lämpliga för
fetmakirurgi. Även samverkan med andra specialister är nödvändig.
(Förslag till Handlingsprogram för övervikt och fetma 2009)

Förslag
Det bör vara tydligt, till exempel i VISS och via kunskapsutbyte, vilka patienter
som ska behandlas inom primärvården i första hand och vilka patientgrupper de
olika medicinska överviktsmottagningarna ska ansvara för att underlätta för
remittenterna.
En aktiv samverkan mellan de olika mottagningarna avseende fördelning av
patienter är önskvärd så att patienternas behov av vård tillgodoses på bästa sätt
och de patienter som är i störst behov av vård får det tillgodosett i första hand.
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Bild Vårdprocess

Vårdnivå

Primär-

Basal behandling av övervikt och fetma

vård

Fortsatt uppföljning (livslång) efter
- överviktsbehandling
- obesitasoperation

Specialistvård

Remiss

KIRURGISK BEHANDLING

SPECIALISERAD MEDICINSK
ÖVERVIKTSBEHANDLING

5.1 Information till
patienten

5.7 Efterkontroller
Uppföljning efter operation

5.2 Bedömning inför
operation

5.6 Obesitasoperation

5.3 Stöd och
handledning till
patienten

5.4 Beslut om
operation

5.5 Förberedelser inför
operation
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5 Förslag till Vårdprocess vid kirurgisk
obesitasbehandling

5.1 Information till patienten
Riktlinjer
Patienten måste vara medveten om att en obesitasoperation är potentiellt farlig (NIOK 2007)

Förslag
Patienten ska vara välinformerad för att kunna fatta ett beslut som medför
konsekvenser hela livet. Utredningen inför obesitasbehandling bör därför inledas
med ett informationsmöte med olika representanter från obesitasteamet; kirurg,
medicinare, dietist, sjukgymnast, sjuksköterska samt en patient som tidigare
genomgått Gastric Bypass alternativt annan operationsmetod. Information ska ges
om de olika operationsmetodernas effekter och konsekvenser. Information ska
även ges om alternativa behandlingsmetoder såsom medicinsk
överviktsbehandling.
Patienten bör också få skriftlig information. Patienten får därefter lämna en
intresseanmälan om han/hon fortfarande är intresserad av vidare bedömning
inför obesitasoperation.

5.2 Bedömning inför operation
Riktlinjer
Samtidigt som hälsorelaterad livskvalitet är en stark indikation för obesitaskirurgi så kan i
många fall olika psykiatriska och psykosociala tillstånd utgöra skäl till utredning och
individuella övervägande om det är rimligt att en operation ska utföras. (NIOK)

Förslag
För ställningstagande till operation bör patienten bedömas ur ett
obesitasmedicinskt perspektiv när det gäller ätbeteende, ätstörning, motivation,
compliance (vilken grad en patient följer medicinska råd), tidigare viktreduktion,
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depression/annan psykiatrisk sjukdom m m. Vid behov utreds patienten
preoperativt för t ex hjärt-kärl- sjukdom och sömnapné. Om patienterna är
godkänd medicinskt görs bedömning om eventuell operation är lämplig.
Vid kvarvarande tveksamhet kring patientens lämplighet att bli opererad tas
patienten upp för gemensam diskussion på en multidisciplinär obesitaskonferens
och fattar gemensamt beslut om vidare handläggning av patienten.

5.3 Stöd och handledning till patienten
Riktlinjer
Patienten ska ha gjort seriösa försök till viktnedgång med konventionell behandling och helst
även i kombination med farmaka. Patienten måste kunna ta till sig information och förstå
konsekvensen av den kirurgiska behandlingen. (Förslag till Handlingsprogram för övervikt
och fetma 2010-2013)

Förslag
Patienter bör få krav på sig att t ex gå ner i vikt alternativt visa att de kan följa
givna kostråd. Ett krav kan vara ingen ytterligare viktuppgång sker under
väntetiden (som ett mått på patientens förmåga att hantera sitt födointag).
Patienten får hjälp att sluta röka och även gå igenom medicinsk beteendeinriktad
obesitasbehandling innan operation blir aktuell.
Patientens psykologiska beredskap att mentalt anpassa sig till en ny
kroppsidentitet bör beaktas. Detta eftersom obesitaskirurgi ofta resulterar i en
kraftig viktminskning.
Det saknas evidens för att processen från remiss till operation ska ske så snabbt
som möjligt.
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5.4 Beslut om operation
Riktlinjer
Patienten måste förstå operationens konsekvenser och de risker som är förknippade
med ingreppet på kort och lång sikt. Ett aktivt eget engagemang i detta är viktigt och
underlättar omställningen efter operation. (NIOK 2007)

Förslag
När patienten har fått stöd och handledning under för patienten lämplig tid för att
förstå den omställning en operation innebär kan beslut om operation fattas.
Patienten ska vara införstådd med både operationens möjligheter men också dess
risker och begränsningar. Patienten bör ha tänkt igenom beslutet noga och satt sig
in i vad det innebär för den framtida livsföringen. Operationen är endast en hjälp
att lägga om livsstilen och behovet av att ändra kost- och levnadsvanor är ett krav
för att lyckas. Patienter som är välmotiverade och insatta har ett bättre
utgångsläge att klara behandlingen.
Om det råder tveksamhet om patientens lämplighet att bli opererad bör beslut om
operation tas upp för gemensam diskussion på en obesitaskonferens. Vid denna
konferens bör kirurger, obesitasmedicinare, dietist och sjuksköterska delta och
föreslå vidare handläggning av patienten.

5.5 Förberedelse inför operation
Riktlinjer
Rökstopp eller minskad rökning reducerar riskerna för lungkomplikationer vid operation samt
även risken för ärrbråck, sårbildning i den omkopplade tarmen vid gastric bypass och blodpropp.
Viktnedgång inför operation underlättar ingreppet. Studier har visat på både kortare operationstid
och minskad blodförlust vid operation. Operationstiden minskade med drygt 30 minuter hos de
patienter som lyckats reducera sin vikt med 5 % eller mer. Detta beror på att leverstorleken
minskar samt att mängden fett i bukhålan minskar. Bägge dessa faktorer underlättar det
operativa ingreppet, särskilt vid titthålskirurgi.
Man har också i mindre studier funnit att viktnedgång före operation ger bättre viktresultat vid tre
månader respektive ett år efter överviktskirurgin jämfört med patienter som ej bantats. Det finns
inga ökade operationsrisker vid bantning före operation rapporterade.
(NIOK 2007)
Alltfler kliniker använder metoden att med VLCD snabbt viktminska patienterna 2-4 veckor innan
operationen för att minska förfettningen och volymen av levern samt av det intraabdominella
fettet. (SOReg)
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Förslag
Det bör ingå i patienterna vårdplanering att få utförlig information, både muntligt
och skriftligt, angående förväntningar, bieffekter, risker, diet, sjukhusvård,
eftervård, fysisk aktivitet m m. Alla patienter uppmanas till rökstopp.
Samtliga patienter bör uppmanas att hålla sig till en lågkaloridiet, VCLD-diet, 2-4
veckor före operation. Syftet med lågkaloridieten är att minska på mängden fett
inne i bukhålan och minska leverns storlek vilket underlättar operationen
laparoskopiskt och minskar risken för konvertering till öppen kirurgi. Före
operationen får patienten information av obesitas-sjuksköterskor om tiden på
avdelningen och efter operation.

5.6 Obesitasoperation
Riktlinjer
I princip är sjukhusets förmåga att säkerställa uppföljning på kort och lång sikt av denna
patientgrupp ett av de allra viktigaste legitimitetskrav som kan ställas på enheter som vill
bedriva obesitaskirurgisk verksamhet. (NIOK 2007)

Förslag
Följsamhet till Expertarbetsgruppens ”Nationella indikationer för Obesitaskirurgi”
sju krav och kvalitetsindikationer är obligatoriskt för de institutioner som utför
obesitaskirurgi. Kraven och indikationer redovisas i förkortad version i kapitel
Krav och kvalitetsindikatorer, sid 16.

5.7 Efterkontroller/uppföljning efter operation
Riktlinjer
Obesitas är en kronisk sjukdom. Behandlingen rymmer risk för långsiktiga biverkningar såsom
t.ex vitamin och mineralbrist. Varje institution måste därför ha ett genomtänkt system för
långsiktig uppföljning av patienterna.
Det är viktigt att delta i den livslånga uppföljningen efter operation. (NIOK 2007)

Oavsett om vikten minskat genom beteendeterapi, fysisk aktivitet, läkemedel eller på annat sätt
bör viktstabilitet efter viktminskning få en betydligt mer framskjuten plats än den har idag. Det är
av central betydelse att långtidsstrategier utvecklas i samarbete mellan patient, primärvård och
specialistvård.
Primärvården har i många fall kontakt med en stor del av sina listade patienter varje år. Den
kontakten kan användas i arbetet med att uppmärksamma, initiera och motivera till
viktminskning och även utnyttjas för att följa patienter i viktstabilitetsfasen. Vårdgivaren bör
hjälpa varje enskild patient som behöver det att kartlägga vad som hindrar och vad som
underlättar dennes strävan att vidmakthålla en lägre viktnivå. Patienten vidtar på egen hand de
åtgärder som lagts in i en viktstabilitetsplan. Om patienten återfaller till tidigare vanor ska han
eller hon snabbt kunna återknyta till vårdgivaren för att få hjälp. (Förslag till Handlingsprogram
för övervikt och fetma 2009)
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Under behandlingens gång planeras aktivt för uppföljning av patienten i primärvården eller hos
annan vårdgivare. Enstaka patienter kan ha behov av långtidsbehandling på
specialistmottagning. (Förslag till Handlingsprogram för övervikt och fetma 2010-2013)

Förslag
Uppföljningen efter obesitasoperation ska inledas på den opererande kliniken.
Varje sjukhus ska ha ett genomtänkt system för långsiktig uppföljning av
patienterna.
Nedan följer ett exempel på en uppföljningsmall från ett sjukhus som opererar
obesitaspatienter.
1) 2 veckor
2) 6 veckor
3) 2-3 mån
4) 6 mån
5) 1 år
6) 2 år
7) 3år
8) 4 år
9) 5 år
10)

Sköterskebesök (såroml) och dietistbesök
Läkarbesök (enligt SOReg)
Dietistbesök
Sköterskebesök, kirurgmottagning
Läkarbesök (enligt SOReg) och dietistbesök
Läkarbesök (SOReg) Speciell remiss avgår till husläkare för årliga
återbesök inkluderande blodprovstagning och receptförnyelse.
Husläkare el annan läkare
Husläkare el annan läkare
Läkarbesök (enligt SOReg)
Årliga kontroller hos husläkare eller annan läkare

Patienterna ska erbjudas träning med sjukgymnaster sex veckor efter operation
och tre månader framåt.
Vid behov ska patienten även få besök hos kurator och dietist. Om
senkomplikationer efter operationen uppkommer samt om patienten åter börjar
gå upp i vikt kan obesitasmedicinsk behandling för att förhindra ytterligare
viktuppgång behövas.
Livslång uppföljning inom primärvården måste säkerställas. Patienten
återremitteras till sin husläkarmottagning för sin sjukdom obesitas samt för
riskerna av långsiktiga biverkningar såsom vitamin- och mineralbrist. Varje
vårdgivare måste därför ha ett genomtänkt system för långsiktig uppföljning av
patienterna.
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Bilaga 1: Tabell över förekomst av fetma i Stockholms län 2009 totalt per kommun samt fördelat kvinnor
och män. SLL Uppföljningsportal

Fetma : BMI>30

Botkyrka
Bromma
Danderyd
Ekerö
Enskede-Årsta-Vantör
Farsta
Haninge
Huddinge
Hägersten-Liljeholme
Hässelby
Järfälla
Kungsholmen
Lidingö
Nacka
Norrmalm
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Rinkeby-Kista
Salem
Sigtuna
Skarpnäck
Skärholmen
Sollentuna
Solna
Spånga
Sundbyberg
Södermalm
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands-Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Älvsjö
Östermalm
Österåker
Totalt

Antal Kvinnor Antal Män Totalt
Andel kvinnor Andel Män Andel totalt
2 749
2 578
5 326
10,9%
9,9%
10,4%
1 728
1 503
3 231
8,3%
7,3%
7,8%
326
546
872
3,7%
6,5%
5,1%
658
874
1 532
8,9%
11,9%
10,4%
3 016
2 613
5 629
10,4%
8,8%
9,6%
1 832
1 860
3 692
12,1%
12,1%
12,1%
2 415
4 032
6 447
10,2%
16,7%
13,5%
2 646
4 144
6 790
8,9%
13,6%
11,2%
1 859
2 000
3 859
7,7%
8,3%
8,0%
1 456
2 142
3 598
7,5%
10,8%
9,2%
2 269
1 614
3 883
11,5%
8,1%
9,8%
1 088
1 072
2 160
5,1%
5,1%
5,1%
1 045
855
1 900
8,2%
7,1%
7,7%
1 252
2 484
3 737
4,6%
9,4%
7,0%
747
1 667
2 413
3,2%
7,0%
5,1%
2 410
2 638
5 049
14,9%
15,9%
15,4%
361
341
703
13,2%
12,2%
12,7%
1 035
1 160
2 195
13,5%
14,6%
14,1%
2 199
1 821
4 021
15,1%
11,4%
13,2%
537
731
1 268
12,1%
16,6%
14,3%
1 665
1 503
3 168
13,8%
12,3%
13,0%
1 270
998
2 268
8,5%
6,9%
7,7%
1 215
1 288
2 502
11,8%
12,7%
12,2%
1 830
1 752
3 582
9,7%
9,4%
9,6%
1 022
2 060
3 082
4,5%
8,9%
6,8%
1 124
1 338
2 461
10,0%
11,7%
10,9%
1 349
1 248
2 596
10,7%
9,6%
10,1%
1 864
2 385
4 249
4,4%
5,7%
5,0%
2 695
4 368
7 064
10,4%
15,8%
13,2%
1 202
1 736
2 938
9,4%
13,6%
11,5%
1 097
1 093
2 190
5,9%
6,1%
6,0%
957
850
1 806
13,2%
11,7%
12,4%
1 458
1 732
3 190
12,1%
14,2%
13,1%
1 026
1 213
2 240
11,7%
13,7%
12,7%
185
368
553
5,7%
11,6%
8,6%
1 062
1 420
2 482
9,3%
12,1%
10,7%
507
929
1 436
6,8%
12,3%
9,6%
777
913
1 689
3,6%
4,3%
3,9%
1 211
1 468
2 679
10,4%
12,6%
11,5%
55 144
65 335
120 480
8,6%
10,1%
9,4%
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Bilaga 2. Bild över förekomst av fetma i Stockholms län 2009 totalt per kommun samt fördelat kvinnor
och män. SLL Uppföljningsportal

Andel kvinnor och män av befolkning med BMI >30 per kommun
2009
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Bilaga 3: Bild över obesitasoperationer 2009 fördelat kvinnor och
män. VAL SLU 2009

Obesitasoperationer fördelat kvinnor och män per kommun
2009
Totalt
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