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Sammendrag 

Forfattere: Judita Johansen, Ingvild Alshus 

Tittel: Spiseatferd og psykisk helse hos fedmekirurgipasienter 

Veiledere: Ingela Lundin Kvalem, Deborah Lynn Reas 

______________________________________________________________________________ 

Bakgrunn: Denne hovedoppgaven tar for seg problematisk spiseatferd samt angst- og 

depresjonssymptomer blant fedmekirurgipasienter. Målet er å undersøke hvordan pasienter med 

spiseproblematikk skiller seg fra pasienter uten denne problematikken før og etter 

fedmeoperasjon. I tillegg ser oppgaven på forholdet mellom problematisk spiseatferd og psykiske 

symptomer på vektutfall tre år etter fedmekirurgi.  
Metode: Data er hentet fra prosjektet «Oslo Bariatric Surgery Study» (OBSS) som er en tiårig 

prospektiv samarbeidsstudie mellom Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Oslo 

Universitetssykehus (OUS). Før fedmekirurg besto utvalget av 223 kvinner og 58 menn med 

gjennomsnittsalder på 44 år. Deltagerne ble fordelt i to grupper basert på tilstedeværelse av 

overspising. Tre år etter operasjonen inkluderte utvalget 142 kvinner og 43 menn, som ble fordelt 

i fire grupper. Spiseatferd ble kartlagt med «Survey of Eating Disorders» (SEDs) og to spørsmål 

om småspising. Psykisk helse ble målt med «Hospital Anxiety and Depression Scale» (HADS). 

Vektdata ble hentet fra pasientenes medisinske journalnotater.  

Resultater: Gruppen med preoperativ overspisingsatferd hadde flere respondenter med mer enn 

12 års utdanning og høyere angstsymptomer, mens tre år etter operasjonen var de ulike med tanke 

på sykemeldingsstatus, angst, småspising, og vekt. Gruppene med postoperativ overspisingsatferd 

hadde signifikant lavere vektnedgang, mer angst og hyppigere småspising. I tillegg var 

postoperativ overspising assosiert med mindre prosentvis vektnedgang.  

Oppsummering: Perioden etter operasjonen viste flere positive endringer innad i gruppene, med 

reduksjon i psykiske symptomer samt signifikant vektnedgang. Derimot rapporterte ca. 36% av 

pasientene spiseproblematikk og disse pasientene rapporterte også høyere symptomtrykk av angst 

og depresjon samt hyppigere småspising og mindre vekttap. Resultatene indikerer at det 

foreligger et behov for lengre og mer tverrfaglig oppfølging av fedmekirurgipasienter i tillegg til 

flere longitudinelle studier som undersøker endringer og sammenhenger mellom postoperativ 

spiseatferd, psykisk helse og vekt etter fedmekirurgi. 

 



ii 

 

Abstract 

Background: This thesis focuses on problematic eating behaviors and mental health in bariatric 

patients before and after surgery. The aim is to describe the differences in sociodemographic and 

clinical characteristics in patients with and without binge eating behavior. In addition, this thesis 

aims to assess the relationship between problematic eating behaviors, mental health symptoms, 

and weight outcomes three years after the surgery.  
Methods: The data originate from the «Oslo Bariatric Surgery Study» (OBSS), which is a ten-

year prospective collaborative study between the Institute of Psychology at the University of Oslo 

and Oslo University Hospital (OUS). Preoperative (T1) data stem from 223 women and 58 men, 

with a mean age of 44 years, who were divided into two groups based on their self-reported 

presence or absence of binge eating behavior. Postoperative data at the 3-year follow-up (T3) was 

collected from 142 women and 43 men, who were classified into four groups. Binge eating was 

assessed with the «Survey of Eating Disorders» (SEDs) while snacking was measured by items 

about between-meal eating designed specifically for OBSS. Mental health symptoms were 

estimated with «Hospital Anxiety and Depression Scale» (HADS). Weight data was acquired 

from patients’ medical records.  

Results: Preoperatively, the groups differed with regard to their educational level and anxiety. 

The group with binge eating had more respondents with higher than 9-years education as well as 

higher levels of anxiety symptoms. Three years after the surgery, the groups differed concerning 

sick leave status, anxiety, snacking, and weight outcomes. Groups with postoperative binge 

eating, but not preoperative binge eating, reported significantly poorer weight loss outcome, 

higher anxiety, and more frequent snacking. In addition, postoperative binge eating behavior had 

a significant impact on poorer weight outcomes three years after the surgery 

Conclusions: Bariatric surgery resulted in several positive changes with regards to overall 

improvement in mental health as well as a significant weight loss. Nonetheless, around 36% of 

patients reported binge eating episodes postoperatively, which was related to higher levels of 

anxiety and depression, more frequent snacking, and less weight loss. Overall, the results 

indicated the necessity of long-term, personalized, and multifaceted follow-up interventions as 

well as the importance of longitudinal research studies to track the changes and associations 

between different types of eating behaviors, mental health and weight after bariatric surgery.  
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1. Innledning  

Vi mennesker har levd med underskudd av mat det meste av vår historie. Undervekt og 

underernæring har vært en av våre største helsemessige utfordringer (Caballero, 2007). I dag er 

overvekt og fedme en hovedutfordring for moderne medisin (Angrisani, Formisano, Santonicola, 

Hasani, & Vitiello, 2017). Verdens Helseorganisasjon (WHO) erklærte fedme en global epidemi 

allerede i 1997 (Caballero, 2007). 

Fedme er en risikofaktor for flere kroniske ikke-smittsomme sykdommer (Higa, Himpens, 

Welbourn, Dixon, Kinsman, & Walton, 2017; Martin-Rodriguez, Guillen-Grima, Martí, & 

Brugos-Larumbe, 2015). I tillegg medfører fedme ulike individuelle og samfunnsmessige 

negative konsekvenser, som for eksempel lavere livskvalitet (QoL), tap av inntekt, samt høyt 

forbruk av ressurser i helsesektoren (Giske, Lauvrik, Elvsaas, Hofmann, Håvelsrud, & Vang, 

2014). 

          Både ikke-kirurgiske og kirurgiske fedmebehandlingsmetoder har fokus på hvor mye en 

person spiser fordi en av de viktigste årsakene til fedme er å spise mer enn kroppen trenger. 

Fedmekirurgi begrenser kaloriinntak og øker metthetsfølelse ved å redusere magevolum og 

kaloriopptak (Rabkin, 2018). På verdensbasis blir ca. 580, 000 personer operert for fedme (2014), 

mens i Norge gjennomgår ca. 3000 personer fedmeoperasjon hvert år (Angrisani et al., 2017; 

Våge, Flølo, Heggernes, Hufthammer, & Bache-Mathiesen, 2016). 

Det er økende interesse for effekt av fedmekirurgi, fordi studier som har sett på 

langtidsutfall etter fedmeoperasjon har funnet at for noen pasienter har vekten begynt å øke to år 

etter operasjonen, selv om andre positive somatiske effekter har vist seg å vedvare (Herpertz et 

al., 2015; Kolotkin, Davidson, Crosby, Hunt, & Adams, 2012; Sarwer, Wadden, & Fabricatore, 

2005; White, Kalarchian, Masheb, Marcus, & Grilo, 2010). Resultater fra longitudinelle studier 

har også vist at opprettholdelse av vektnedgang ble påvirket av pasientenes spiseatferd etter 

operasjonen, etter som kirurgiske begrensninger av kaloriinntak dempes over tid og pasientene 

kunne gå tilbake til gamle spiseproblemer eller utvikle nye spisemønstre som hadde uheldig 

innvirkning på vektnedgangen deres (Conceição et al., 2017; Hsu et al., 1998; Marino et al., 

2012; Niego, Kofman, Weiss, & Geliebter, 2007; Sarwer et al., 2005; Wadden et al., 2011). I 

tillegg har forskere funnet at en del fedmekirurgipasienter opplevde psykososiale utfordringer 

over tid (Coulman, MacKichan, Blazeby, & Owen-Smith, 2017; Hsu et al., 1998; Sogg & 

Gorman, 2008; Guerdjikova, Mori, Casuto, & McElroy, 2017).   
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Overspisingslidelse (Binge-eating disorder, forkortet BED) er den mest prevalente 

spiseforstyrrelsen i dag (Guerdjikova et al., 2017). Lidelsen karakteriseres av gjentagende 

episoder med inntak av store mengder mat i løpet av en kort tidsperiode, hvor personen ofte 

opplever å miste kontroll over matinntaket (Kunkeova, 2016). Studier av fedmekirurgikandidater 

har funnet at om lag halvparten av fedmekirurgikandidatene rapporterte symptomer forenlig med 

BED diagnose (Brandal, 2012; Kessler et al., 2013; Niego et al., 2007; Parker & Brennan, 2015). 

BED har blitt anerkjent som en frittstående psykisk lidelse og har fått sine egne diagnostiske 

kriterier i DSM-5, og kommer til å bli inkludert i ICD-11 (Brownell & Walsh, 2017; Brandal, 

2012). Studier av fedmeoperasjonspasienter har vist at en del fortsatt opplevde symptomer på 

overspisingslidelse, mens flere pasienter rapporterte ulike former for problematisk spiseatferd, 

som inkluderte overspising, småspising (snacking), «grazing», og tap av kontroll over egen 

spiseatferd (Loss of control, LOC) (Conceição et al., 2017; Mustelin et al., 2017; Parker & 

Brennan, 2015). Det er også dokumentert at postoperative symptomer på BED og problematisk 

spiseatferd hadde negativ effekt på vektutfall (Conceição et al., 2017; Colles, Dixon, & O’Brien, 

2008; Kalarchian & Marcus, 2017; de Man Lapidoth & Norring, 2011; Marino et al., 2012). Til 

tross for høy forekomst, er kunnskap om problematisk spiseatferd blant fedmekirurgipasienter 

fortsatt begrenset på grunn av metodologiske utfordringer, mangel på langtidsstudier og 

manglende fokus på problematisk spiseatferd etter fedmeoperasjon (Guerdjikova et al., 2017; 

Kessler et al., 2013; Marino et al., 2012; Wadden et al., 2011).   

Denne hovedoppgaven tar for seg problematisk spiseatferd blant fedmekirurgipasienter – 

hvordan denne gruppens vektutfall etter fedmeoperasjon skiller seg fra opererte uten denne 

problematikken før og etter operasjonen. Den følgende litteraturgjennomgangen gir en kort 

oversikt over overvekt og fedme på verdensbasis og i Norge, samt presenterer et sammendrag av 

litteratur om kirurgisk og ikke- kirurgisk fedmebehandling, og oppfølging etter fedmekirurgi. 

Deretter følger en gjennomgang av litteratur som beskriver problematisk spiseatferd blant 

fedmekirurgipasienter, inkludert overspising. Funn fra studier som undersøker problematisk 

spiseatferd før kirurgi og ved kort tids oppfølging (1-2 år), samt ved lengre tids oppfølging (> 2 

år) vil bli oppsummert for å vise kontekst og rasjonale for oppgavens problemstilling. 
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1.1 Overvekt og fedme 

Fedme er en multifaktoriell, sammensatt og kronisk tilstand som involverer genetiske, 

fysiologiske, metabolske, atferdsmessige, psykologiske, samt sosiale og kulturelle komponenter 

(Bagchi & Preuss, 2007; Martin-Rodriguez et al., 2015). Fedme kategoriseres som regel ut fra 

kroppsmasseindeks (KMI). KMI viser forholdet mellom personens vekt og høyde og regnes ut 

ved å dele vekt på kvadratet av høyde (kg/m²) (WHO, 2000). I 1995 utarbeidet Verdens 

Helseorganisasjon vektkategorier basert på KMI som reflekterer grenser for økt risiko for 

mortalitet og vektrelaterte sykdommer (Nuttall, 2015; WHO, 1995). KMI på 30 og høyere har 

blitt internasjonalt akseptert som grenseverdi for fedme siden år 2000 (WHO, 2000). Tabell 1 gir 

en oversikt over kategoriene. 

 

Tabell 1. Vektkategorier og kroppsmasseindekser utarbeidet av Verdens helseorganisasjon 

Vektkategori Kroppsmasseindeks 

Undervekt < 18.49 

Normal vekt 18.5 - 24.9 

Overvekt 25 - 29.9 

Fedme grad I 30 - 34.9 

Fedme grad II 35 - 39.9 

Fedme grad III > 40 

  

KMI benyttes internasjonalt for å kunne måle og sammenligne helserisikoen ved for 

eksempel over- og undervekt, for å følge utviklingen av kroppsvekt i en befolkning over tid, og 

for å utvikle og evaluere forebyggende tiltak og behandlingstiltak ved fedme på individ- og 

samfunnsnivå (Martin-Rodriguez et al., 2015; WHO, 2000). Fedme er risikofaktor for flere 

kroniske ikke-smittsomme sykdommer som for eksempel diabetes type 2, hjerte- og 
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karsykdommer, høyt blodtrykk, enkelte kreftformer, søvnapné, samt ledd- og belastningsskader 

(Higa et al., 2017; Martin-Rodriguez et al., 2015; WHO, 2000). 

Verdens helseorganisasjon har rapportert økning av overvekt og fedmeforekomst på alle 

kontinenter (WHO, 2018). I følge International Federation for the Surgery of Obesity and 

Metabolic Disorders (IFSO), har fedme i USA økt fra ca. 15% på 1970-tallet til ca. 40% i 2014, 

mens i Canada, Mexico, og en rekke Europeiske land begynte fedmeforekomst å øke fra midten 

av 1980-tallet og er i dag mellom ca. 10% og 30% (Higa et al., 2017). 

Som i resten av verden er overvekt og fedme økende i Norge. Helsedirektoratet (2011) 

rapporterte at i 2011 var forekomst av fedme høyest i Finnmark og lavest i Oslo. Som i andre 

land har man funnet en klar sammenheng mellom overvekt og sosioøkonomiske forhold, spesielt 

for kvinner. Samtidig er overvekt og fedme generelt høyere blant menn enn blant kvinner 

(Helsedirektoratet, 2011). I følge Statistisk Sentralbyrå i 2016 hadde 28% av den norske 

befolkningen KMI på 27 eller høyere, som var en økning på fire prosentpoeng fra 2005 (SSB, 

2016). 

Osloundersøkelsen (Oslo I i 1972/73 og Oslo II i 2000) kartla risikofaktorer for hjerte- 

karsykdommer, blant annet endringer av KMI blant menn født i 1923–1952 bosatt i Oslo og 

Akershus. Studien fant en økning i vekt og KMI hos alle aldersgrupper, men den største økningen 

var blant unge respondenter (Folkehelseinstituttet, 2015). 

Undersøkelser fra Nord- Trøndelag (HUNT–studien) målte KMI og midjemål i periodene 

1984–1986, 1995–1997 og 2006–2008 blant 20 000–30 000 menn og kvinner for hver 

måleperiode. Resultatene viste at blant menn hadde forekomst av overvekt økt fra 49.8% i 1984– 

1986 til 74.5% i 2006–2008, mens for kvinner hadde forekomsten økt fra 43.2% til 60.8% 

respektivt (Midthjell et al., 2013). Antall mannlige respondenter med fedme økte fra 7.7% i 

1984–1986 til 22.1% i 2006–2008, mens antall kvinnelige respondenter med fedme økte fra 

13.3% til 23.1% respektivt (Midthjell et al., 2013). Forekomst av fedme grad II og III økte mest 

blant menn i alle aldersgrupper og hos de yngste kvinnene (Midthjell et al., 2013). 

 Økende forekomst av fedme har ført til utvikling av ulike fedmebehandlingsmetoder. 

Videre presenteres en kort oversikt og sammenligning av kirurgiske og ikke- kirurgiske 

fedmebehandlingsmetoder. 
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 1.2 Fedmebehandling 

Fedmebehandling består av kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlingsmetoder. Ikke-

kirurgiske fedmebehandlingsmetoder inkluderer livsstilsendringer og medikamentell behandling. 

Disse to metodene brukes ofte i kombinasjon ved innledende behandling av fedme, som et 

førstevalg (Shubeck, Dimick, & Telem, 2018). Livsstilsendringer som fedmebehandling har blitt 

praktisert siden antikkens Hellas og forsøk på medikamentell fedmebehandling ble først utprøvd i 

1892, mens fedmekirurgi har blitt benyttet siden 1960-tallet (Bray, 2014; Faria, 2017; Foxcroft, 

2013). Selv om alle behandlingsmetodene innebærer fordeler og ulemper, har studier vist at 

fedmekirurgi er den mest effektive behandlingsmetoden for fedme og fedmerelaterte somatiske 

symptomer (Angrisani et al., 2017; Giske et al., 2014; Jacobsen et al., 2018; Kalarcian & Marcus, 

2017; Shubeck et al., 2018). 

 

1.2.1 Ikke-kirurgisk fedmebehandling 

Ikke-kirurgisk fedmebehandling i Norge foregår i regi av primærhelsetjenesten 

(Helsedirektoratet, 2011). Behandlingen innebærer en kombinasjon av livsstilsendringer der man 

reduserer energiinntak og øker fysisk aktivitet, psykologisk behandling i form av samtalegrupper 

eller kognitiv atferdsterapi, og/ eller medikamentell behandling (Helsedirektoratet, 2011; Meany, 

Conceição, & Mitchell, 2014). 

Tiltak som fremmer livsstilsendringer har vist en effektivitet på 5–15% vekttap i løpet av 

det første året. Det ser ut til at opprettholdelse av vekttap er krevende, og mange deltagere veier 

det samme tre og fem år etter intervensjonen, som de veide før intervensjon (Legenbauer, Petrak, 

de Zwaan, & Herpertz, 2011). Yanovski og Yanovski (2014) oppga vekttap på 7–10% det første 

året og at deltagerne deretter opplevde vektoppgang. I tillegg fant sammenligningsstudier at 

livsstilsendrende tiltak fungerte dårlig for personer med KMI høyere enn 40 (Legenbauer et al., 

2011). 

Når det gjelder medikamentell fedmebehandling i Norge er dette aktuelt for personer som 

har KMI på 30 eller høyere, og som ikke har oppnådd tilstrekkelig vektreduksjon med 

livsstilsendrende tiltak (Helsedirektoratet, 2011). På verdensbasis finnes det flere ulike 

medikamenter for fedmebehandling, men i Norge er Orlistat det eneste registrerte medikamentet 

(Bray, 2014; Helsedirektoratet, 2011). Orlistat påvirker opptak og omdannelse av fett i tarmen og 

brukes i kombinasjon med fettredusert kosthold (Helsedirektoratet, 2011). Metaanalyser av 
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utfallsstudier fant at fedmebehandling med Orlistat førte til mer enn 10% vekttap etter ett år hos 

om lag en tredjedel av pasientene, mens mellom 35–73% av pasienter oppnådde 5% vekttap 

(Yanovski & Yanovski, 2014). Vekttapet etter to år ble rapportert til ca. 3.3%, selv i kombinasjon 

med vekttaps- opprettholdende kostholdsplan (Yanovski & Yanovski, 2014). Derfor blir 

fedmekirurgi et alternativ for mange. 

  

1.2.2 Fedmekirurgi 

Formålet med alle fedmeoperasjonstyper er å redusere kaloriinntak samt øke 

metthetsfølelse (Rabkin, 2018). Norske sykehus begynte å utføre fedmeoperasjoner på slutten av 

1990-tallet. Antall fedmeoperasjoner økte fra 979 offentlig finansierte fedmeoperasjoner i 2008 

til om lag 3000 fedmeoperasjoner i 2015 der ⅔ av operasjonene var på offentlige sykehus, mens 

⅓ av operasjonene var på private sykehus (Thomassen, 2015; Våge et al., 2016). 

I Norge er vertikal ventrikkelreseksjon («sleeve») og gastrisk bypass de mest brukte 

kirurgiske metodene for fedmebehandling (Giske et al., 2014; Våge et al.,2016). «Sleeve» 

inngrep reduserer magevolumet til ca. 60–100 ml, mens et gastrisk bypass-inngrep omkobler 

tynntarmen på en atskilt øvre del av magesekken som også reduserer magevolumet, i tillegg til å 

redusere kaloriopptak (Hsu et al., 1998; Senter for sykelig overvekt, 2016). De veiledende 

kriteriene for vurdering av fedmekirurgi i Norge er at personen må være mellom 18 og 60 år 

gammel og enten ha KMI over 40 eller mellom 35 og 40 hvis det foreligger alvorlig komorbiditet 

(Senter for sykelig overvekt, 2016). Komorbiditet defineres som sykdom relatert til overvekten, 

og som i vesentlig grad kan bedres eller kureres med vektreduksjon (Giske et al., 2014). I tillegg 

er det krav om fravær av alvorlig psykisk sykdom og/ eller alkoholmisbruk, samt forsøk av et 

annet behandlingstiltak i minst seks måneder uten effekt (Giske et al., 2014; Senter for sykelig 

overvekt, 2016). 

Fedmekirurgi fører til signifikant vektnedgang og bedring av fedmerelaterte somatiske 

symptomer (Coulman et al., 2017; Jacobsen et al., 2018; Shubeck et al., 2018). En svensk studie 

(SOS-studien) som fulgte 4047 personer siden 1987 sammenlignet fedmekirurgipasienter med 

pasienter som fikk tradisjonell ikke- kirurgisk fedmebehandling i form av livsstilsendringer, 

atferdsmodifiserende tiltak eller ingen tiltak (Sjöström, 2012). Studieresultatene fant at 

fedmekirurgi reduserte prevalens og forebygget ny forekomst av diabetes, hjerte- og 

karsykdommer, samt kreft, i tillegg til langvarig vektnedgang på ca. 20 ± 11% for pasienter som 
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fikk gastrisk bypass eller «sleeve» inngrep (Sjöström, 2012). Sundbom et al. (2017) brukte også 

data fra SOS-studien og fant at fem år etter fedmeoperasjon lå totalt prosentvis vekttap på 27.7%. 

Dette antas å være et vellykket utfall selv om det forekom stor variasjon mellom pasientene, og 

noen av pasientene hadde også gått opp i vekt i perioden mellom 2 og 5 år etter operasjonen. 

Videre viste The Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery (LABS-studien), som 

undersøkte vektendring og endringer av ulike fedmerelaterte sykdommer blant 

fedmekirurgipasienter fra 10 sykehus i USA, et totalt prosentvis vekttap hos pasientene på 31.5% 

tre år etter operasjonen. Den største vektnedgangen skjedde i løpet av det første året etter 

fedmekirurgi (Courcoulas et al., 2013). Utah-studien fant også lignende resultater når det gjaldt 

vekttap (Adams et al., 2012). Fedmekirurgipasienter ble fulgt opp i seks år etter operasjonen og 

resultatene viste et totalt prosentvis vekttap på 27.7%, mens vekttapet etter to år var 34.5% 

(Adams et al., 2012).  Faulconbridge et al. (2013) rapporterte en vektnedgang på 22.1% blant 

fedmekirurgipasienter vs. 10.3% hos ikke- kirurgisk behandlingsgruppe ett år etter intervensjon. 

Buddeberg-Fischer et al. (2006) fant at 4.5 år etter fedmebehandling var gjennomsnittlig 

prosentvis forandring av kroppsmasseindeks etter fedmekirurgi på -21.0%, mens ved ikke- 

kirurgisk fedmebehandling var vektforandringen på -5.5%. Samtidig viste resultatene at et 

prosentvis tap av overvekt i forhold til idealvekt var på 42.2% (kirurgisk) vs. 11.5% (ikke- 

kirurgisk). Resultater fra SOS- studien viste at ikke-kirurgiske fedmebehandlingsmetoder førte til 

kortvarig vektnedgang og mindre reduksjon av risiko for sykdommer som er assosiert med fedme 

(Sjöström, 2012). 

Til tross for signifikant vektnedgang i løpet av det første året etter en fedmeoperasjon, 

forekommer det en stor variasjon i fedmekirurgieffekt over lengre tid. Flere forfattere har derfor 

hevdet at det trengs lengre og mer mangesidig oppfølging av fedmekirurgipasienter (Canetti, 

Bachar, & Bonne, 2016; Coulman et al., 2017; Helsedirektoratet, 2011; Kalarchian & Marcus, 

2017; Livhits et al., 2011; Marino et al., 2012; Mitchell et al., 2016; Sarwer et al., 2005). For 

eksempel fant en kvalitativ studie av Coulman et al. (2017) at livet etter fedmeoperasjon både var 

komplisert og ustabilt, og at det krevde daglig tilpasning. Canetti et al. (2016) fant at ti år etter 

fedmeoperasjon rapporterte pasienter å ha dårligere psykisk helse og en opplevelse av å ha 

mindre kontroll over eget liv enn de hadde tidligere. Dessuten viste resultater fra Utah-studien 

ingen signifikant bedring av pasientenes psykiske helse til tross for signifikant og vedvarende 

bedring av somatisk helse (Adams et al., 2012). 
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Generelt kan man si at kirurgiske fedmebehandlingsmetoder er mer effektive enn ikke- 

kirurgiske metoder, men resultatene varierer. Derfor anerkjennes både fordeler og ulemper ved 

begge typer metoder. Det neste avsnittet skal presenterer en kort oversikt over studier som 

sammenligner effekter av ulike fedmebehandlingsmetoder. 

  

1.2.3 Sammenligning av effekter etter kirurgisk og ikke- kirurgisk fedmebehandling 

Som nevnt i forrige avsnitt har flere studier sammenlignet effekt ved kirurgiske og ikke-

kirurgiske fedmebehandlingsmetoder i form av vektnedgang, samt endring i psykosomatiske 

symptomer. Både korttids- og langtidsoppfølgingsstudier samt tverrsnittundersøkelser har funnet 

at fedmekirurgi resulterte i størst vekttap og mest bedring når det gjaldt fedmerelaterte 

sykdommer (Adams et al., 2012; Buddeberg-Fischer et al., 2006; Faulconbridge et al., 2013; 

Herpertz et al., 2015; Moldovan & David, 2011). Resultater fra studien til Herpertz et al. (2015) 

viste størst vektnedgang for fedmekirurgipasienter fire og ni år etter operasjonen, og at 

pasientenes vekt begynte å øke fra omtrent to år etter operasjonen. Pasienter fra ikke- kirurgisk 

gruppe oppnådde et prosentvis vekttap på ca. 15% i løpet av det første året, men viste en tydelig 

tendens for å legge på seg igjen over tid, og vekten ved fire og ni års oppfølging var ikke 

forskjellig mellom ikke-kirurgisk gruppe og kontrollgruppen (Herpertz et al., 2015). Legenbauer 

et al. (2011) rapporterte lignende resultater, hvor fedmekirurgi førte til større vektnedgang ved ett 

og fire år etter operasjon (24.5% og 20.9% respektivt), mens ikke-kirurgisk behandling med 

begrenset kaloriinntak førte til 15% og 4.5% vektnedgang respektivt. 

Vedrørende psykosomatiske symptomer, har det blitt funnet mer variasjon i resultater enn 

når det gjelder vektendringer og somatisk helse (Giske et al., 2014). Eksempelvis rapporterte 

SOS-studien en reduksjon av angst- og depresjonssymptomer blant fedmekirurgipasienter to år 

etter operasjon, mens forekomst av symptomene ti år etter operasjonen økte for pasientene i 

begge gruppene (Sjöström, 2012). Resultater fra Herpertz et al. (2015) sin oppfølgingsstudie viste 

at forekomst av depresjon og angst, målt med HADS, var høyest for kirurgigruppen. Studien viste 

videre at forekomst av angst og depresjon ble lavere de første årene etter operasjonen, og at den 

deretter økte til preoperativt nivå ved oppfølging mellom fire og ni år etter behandling. Skårer for 

mental helse (Målt med SF- 36, Short- form health survey) viste samme tendens som HADS- 

kartleggingen, selv om prosentvis vekttap og innrapporterte forbedringer i somatisk helse viste 

seg å være større hos kirurgigruppen (Herpertz et al. (2015). Til sammenligning fant Kvalem et 
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al. (2016) ingen slike forskjeller mellom kirurgigruppe og gruppen som fikk konservativ 

fedmebehandling når det gjaldt forekomst av angst og depresjonsskårer, målt med HADS. 

For å oppsummere viser tendensen at fedme er et økende helseproblem som har 

sammenheng med mange somatiske og psykososiale komplikasjoner. Et bredt utvalg av ulike 

behandlingstilbud er tilgjengelig for pasienter med fedme, hvorav fedmekirurgi fremstår som det 

mest effektive alternativet. På lengre sikt virker det som om effekt av fedmeoperasjon avhenger 

av flere faktorer, hvorav spisevaner er en viktig ingrediens. Neste avsnitt handler om 

overspisingslidelse og andre typer problematisk spiseatferd som mulige hindre på vei mot 

vellykket opprettholdelse av vekttap etter fedmekirurgi. 

  

1.3 Overspisingslidelse og overspisingsatferd 

BED er en spiseforstyrrelse som kjennetegnes av overspisingsatferd og som korrelerer 

sterkt med fedme, psykisk ubehag, og stemningslidelser (de Zwaan, 2001; Hudson, Hiripi, Pope 

Jr., & Kessler, 2007; Mustelin, Bulik, Kaprio, & Keski-Rahkonen, 2017; Wadden et al., 2011). 

BED ble først beskrevet i 1959 og ble først anerkjent som en egen spiseforstyrrelse i DSM-5 i 

2013 (Brandal, 2012; Guerdjikova et al., 2017; Stunkard, 1959). Diagnostiske kriterier for BED 

er de følgende:  

«A. Gjentatte episoder med overspising, som er karakterisert ved: 

1. Inntak av en mengde mat innen en tidsavgrenset periode (f.eks. innenfor 2 timer), som 

er klart større enn det de fleste ville kunne spise innenfor en tilsvarende tidsperiode og 

under tilsvarende omstendigheter 

2. En følelse av kontrolltap i forhold til matinntaket (f.eks. en følelse av ikke å kunne 

kontrollere hva og hvor mye man spiser) 

B. Overspisingsepisodene skal være forbundet med minst 3 av følgende kjennetegn: 

1. Man spiser hurtigere enn normalt 

2. Spiser inntil man er ubehagelig mett 

3. Spiser store mengder mat uten å være fysisk sulten 

4. Spiser alene fordi man er flau over hvor mye man spiser 

5. Følelse av vemmelse, tristhet eller skyld etter overspising 

C. Overspisingsepisodene er forbundet med betydelig ubehag eller fortvilelse 

D. Overspisingsepisodene forekommer gjennomsnittlig minst 1 dag i uken over en 3- 
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måneders periode 

E. Overspisingen er ikke forbundet med regelmessig bruk av uhensiktsmessig 

kompensatorisk atferd (f.eks. oppkast, faste eller omfattende mosjon) og forekommer ikke 

utelukkende under et forløp med anoreksi eller bulimi» (Oversettelse av kriterier er hentet fra 

Kunkeova, 2016).» 

I ICD-10 brukes diagnosen atypisk bulimi (WHO, 1992). Denne diagnosen brukes for 

personer som ikke oppfyller nøkkelkriterier for bulimi, men som opplever perioder med 

overspisingsepisoder etterfulgt av ulike måter å forbrenne kalorier, som for eksempel misbruk av 

avføringsmidler, overdreven trening, eller oppkast (Helsedirektoratet, 2017). Som nevnt i 

innledningen blir BED inkludert i ICD-11 som egen diagnose (Al-Adawi et al., 2013). 

Som anoreksi og bulimi anses også BED å være assosiert med dårlig livskvalitet og økt 

funksjonsnedsettelse, sykelighet og dødelighet (Guerdjikova et al., 2017). 

BED forekommer ofte med komorbide somatiske og psykiske lidelser, som diabetes, høyt 

blodtrykk, søvnapné, astma, affektive lidelser, angst, samt rusmisbruk både blant 

fedmekirurgikandidater og i befolkningen generelt (Dawes et al., 2016; de Zwaan et al., 2011; 

Guerdjikova et al., 2017; Hudson, Hiripi, Pope Jr., & Kessler, 2007; Ivezaj, White, & Grilo, 

2016; Jones-Corneille et al., 2010; Kessler et al., 2013; Mason & Lewis, 2014; Mitchell et al., 

2012; Mühlhans, Horbach, & de Zwaan, 2009). Grilo et al. (2009) fant at blant 404 personer med 

BED, oppfylte 43.1% av respondentene kriterier for minst en psykisk lidelse, der affektive 

lidelser og angstlidelser var mest prevalente. 

En undersøkelse av depressive symptomer blant 166 fedmekirurgikandidater fant at 

respondenter som overspiser ukentlig skåret signifikant høyere på Beck Depression Inventory, 

mens resultater på andre skalaer for psykiske symptomer derimot ikke var signifikant ulike. Dette 

kan tyde på at fedmekirurgikandidater med forskjellige former for problematisk spiseatferd 

opplever ganske likt symptomtrykk av komorbide psykiske lidelser (Powers et al., 1999). 

Kessler et al. (2013) skrev at BED underdiagnostiseres og underbehandles hos begge 

kjønn. Kvinner og menn med denne lidelsen har vist seg å være mer like enn ulike når det gjelder 

symptomer og behandlingsrespons. Ofte har pasienter holdt tilbake informasjon om lidelsen på 

grunn av skamfølelse og tabuer knyttet til overspisingsatferd. I tillegg har overspisingsatferd ofte 

blitt oversett i behandling og det har blitt fokusert mer på overvekten eller komorbide 
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emosjonelle utfordringer hos pasientene heller enn behandling av hovedproblemet, som er 

overspisingsatferden (Guerdjikova et al., 2017).   

  

1.3.1 Forekomst av overspisingslidelse generelt og hos fedmekirurgipasienter 

Allerede i 1959 skrev Stunkard at fedme er en komplisert multifaktoriell tilstand og at 

forståelse av fedme må inkludere undersøkelser av blant annet overspising. I dag er BED den 

vanligste spiseforstyrrelsen på verdensbasis (Guerdjikova et al., 2017; Kessler et al., 2013). 

Resultater fra Verdens helseorganisasjons Mental Health Survey undersøkelse blant over 24, 000 

voksne i 14 land og fire kontinenter, har estimert at en livstidsprevalens av BED er på 1.9% i 

befolkningen (Kessler et al., 2013). 

Det forekommer stor variasjon av BED prevalens og den varierer avhengig av målgruppe 

og måleinstrumenter. Prevalensen har vist seg å være om lag 30% høyere blant personer som 

søkte behandling for overvekt (Spitzer et al., 1993). Undersøkelser har estimert at blant 

fedmekirurgipasienter lå BED prevalens mellom 2 og 50% mens prevalensen i ikke-klinisk 

populasjon har vist en lavere spredning, mellom 0.7 og 4% (Brunault et al., 2016; Dahl et al., 

2010; Dawes et al., 2016; Hsu et al., 1998; Kalarchian et al., 2007; Mitchell et al., 2012; 

Mühlhans et al., 2009; Niego et al., 2007; Parker & Brennan, 2015; Powers et al., 1999). Selv om 

fedme ikke har vært et diagnosekriterium for BED, indikerte data fra National Comorbidity 

Survey Replication (NCS-R) at 42% av pasientene oppfylte DSM-IV kriterier for BED og kunne 

klassifiseres som overvektige (Hudson et al., 2007). Dermed kan BED relateres til høyere 

kroppsmasseindeks og fedmerelaterte tilleggslidelser, samt til komorbide psykiske problemer 

(Hudson et al., 2007; Kessler et al., 2013). 

Hudson et al. (2007) og Ivezaj et al. (2016) skrev at en assosiasjon mellom BED og 

utvikling av fedme er vel etablert. Likevel indikerte resultater fra flere studier at forskjeller i 

kropssmasseindeks mellom respondenter med eller uten BED forekom kun i befolkningen 

generelt og ikke blant fedmekirurgipasienter, som alle hadde en kroppsmasseindeks på over 35 

og ofte over 40 (Dahl et al., 2010; Jones-Corneille et al., 2010).    

Det er viktig å kartlegge flere ulike former for problematisk spiseatferd hos 

fedmekirurgikandidater, og ikke bare fullskala BED, fordi postoperativt klarer ikke pasientene å 

spise mat i større mengder, på grunn av fysiske begrensninger av magesekken. Likevel kan 

problematisk spiseatferd som opplevd tap av kontroll over spisingen (Loss of Control, LOC) eller 
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«grazing» fortsette som før operasjonen eller også oppstå som nytt fenomen hos den enkelte 

pasient. Neste avsnitt viser at problematisk spiseatferd har høyere prevalens blant 

fedmekirurgikandidater, og er en risikofaktor som er relatert til vektoppgang etter fedmekirurgi. I 

litteraturgjennomgangen som følger gjennomgås problematisk spiseatferd samt dens prevalens 

blant fedmekirurgipasienter før og etter inngrep.   

  

1.4 Andre typer problematisk spiseatferd 

Problematisk spiseatferd er en samlebetegnelse på flere ulike beslektede former for 

forstyrret spiseatferd, blant annet overspising, BED, småspising («snacking»), «grazing» og 

opplevelse av tap av kontroll over egen spiseatferd (Conceição et al., 2017; Mustelin et al., 2017; 

Parker & Brennan, 2015; Pizato, Botelho, Gonçalves, Dutra, & Carvalho, 2017). Fokus på ulike 

typer av problematisk spiseatferd er viktig fordi forekomst av slik atferd blant personer med 

fedme og fedmekirurgipasienter antas å være hyppigere enn BED, selv om estimering av 

prevalens har vært varierende grunnet blant annet manglende validering av måleinstrumenter for 

problematisk spiseatferd og variasjon i beskrivelser av problematisk spiseatferd (Mitchell et al., 

2015; Parker & Brennan, 2015). For eksempel fant Colles et al. (2008) at 31% av 129 

fedmekirurgikandidater hadde opplevd LOC, mens BED var rapportert av 14% av kandidatene. 

Sallet et al. (2007) opplyste om høyere prevalens av problematisk spiseatferd med 80% av 216 

respondenter som hadde eller hadde hatt overspisingsepisoder. Samlet sett, har forskning vist at 

problematisk spiseatferd er relativt vanlig hos kandidater for fedmekirurgi og at flere pasienter 

med sykelig overvekt har denne atferden enn dem som oppfyller kriterier for å kunne 

diagnostiseres med BED (Colles et al., 2008; Mitchell et al., 2015; Niego et al., 2007; Sallet et 

al., 2007). Problematisk spiseatferd har også blitt assosiert med fedme samt komorbide somatiske 

og psykiske symptomer ved fedme (Hsu et al., 1998; Verstuyf, Vansteenkiste, Soenens, & Boone, 

2013). I tillegg har personer med fedme som opplevde problematisk spiseatferd rapportert å ha 

flere komorbide symptomer eller større symptomtrykk sammenlignet med personer med fedme 

uten problematisk spiseatferd (Mason & Lewis, 2014). Videre fant oppfølgingsstudier etter 

fedmekirurgi at preoperativ BED var relatert til høyere risiko for problematisk spiseatferd 

postoperativt (Niego et al., 2007; Parker & Brennan, 2015). Dette har igjen blitt nært assosiert 

med dårligere operasjonsutfall, postoperative komplikasjoner, og psykisk ubehag (Kalarchian et 

al., 2002; Parker & Brennan, 2015). 
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Et økende antall studier har sett på problematisk spiseatferd hos fedmekirurgipasienter før 

og etter fedmeinngrep. Følgende avsnitt vil oppsummere litteratur om prevalens og prognostisk 

signifikans av problematisk spiseatferd før operasjon, samt problematisk spiseatferd ved kort og 

også ved lengre tids oppfølging etter inngrep. 

  

1.4.1 Problematisk spiseatferd hos fedmekirurgipasienter før operasjon 

           Undersøkelse av spiseproblematikk hos fedmekirurgikandidater før operasjon har vært 

vanlig praksis (Parker & Brennan, 2015). Prevalensen av problematisk spiseatferd (ekskludert 

BED) før fedmekirurgi har blitt antatt å være mellom 13 og 56% (Conceição et al., 2017; Meany 

et al., 2014; Mitchell et al., 2015). Flere studier som har undersøkt preoperativ problematisk 

spiseatferd som mulig påvirkningsfaktor for vektutfall etter fedmekirurgi har konkludert med at 

problematisk spiseatferd ikke hadde signifikant innvirkning på postoperativ vekt hos pasienten 

(Colles et al., 2008; Meany et al., 2014; Parker & Brennan, 2015; White et al., 2010). Preoperativ 

problematisk spiseatferd har derimot vært assosiert med økt risiko for utvikling av problematisk 

spiseatferd etter fedmekirurgi, som kan ha hatt negativ effekt på vektutfall, men studieresultatene 

har vært blandet (Colles et al., 2008; Conceição et al., 2017; Meany et al., 2014; Mitchell et al., 

2015; Niego et al., 2007; Parker & Brennan, 2015). I tillegg til risiko for nye tilfeller av 

problematisk spiseatferd, har man funnet at problematisk spiseatferd endres over tid, noe som 

styrker behovet for mer systematiske undersøkelser og oppfølging av spiseatferd etter 

fedmekirurgi (Colles et al., 2008; Conceição et al., 2017). 

Generelt heller tendensen i nyere litteratur mot å fokusere mer på problematisk spiseatferd 

etter fedmekirurgi, da preoperativ problematisk spiseatferd ikke virker å være konsistent med 

vektutfall etter kirurgi. 

  

1.4.2 Problematisk spiseatferd etter operasjon 

 Til tross for positiv effekt av fedmekirurgi på flere aspekter ved somatisk og psykisk 

helse, har resultater fra metaanalyser av overspising blant fedmekirurgipasienter vist at 

overspisingsproblematikk fortsatt forekom etter operasjonen (Caneição et al., 2016; Kalarchian et 

al., 2016; Kruseman, Leimgruber, Zumbach, & Golay, 2010; Marino et al., 2012; Meany et al., 

2014; Mühlhans et al., 2009; Niego et al., 2007; Sarwer et al., 2005; Wadden et al., 2011). 

Resultater fra oppfølgingsstudier av fedmekirurgipasienter har gitt varierende funn når det gjelder 
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effekt av preoperativ problematisk spiseatferd på utfall etter fedmekirurgien. 

Korttidsoppfølgingsstudier har som regel indikert positiv effekt av operasjonen når det gjaldt 

både vekt samt somatiske og psykiske symptomer. Derimot har resultater fra 

langtidsoppfølgingsstudier indikert at positiv effekt avtok om lag to år etter operasjonen (Canetti, 

Bachar, & Bonne, 2016). Som nevnt ovenfor rapporterer personer med fedme og 

fedmekirurgipasienter høy forekomst av BED og andre typer av problematisk spiseatferd. Men 

situasjonen etter fedmeoperasjon er annerledes, fordi fedmekirurgi endrer pasientens evne til å 

overspise ved at magevolum og kaloriopptak reduseres (Hsu et al., 1998; Senter for sykelig 

overvekt, 2016). Problematisk spiseatferd etter fedmeoperasjon er derfor ulik spiseatferd før 

operasjonen (Kalarchian et al., 2016; Meany et al., 2014). 

De siste årene har det kommet flere studier som har vist at problematisk spiseatferd har 

blitt endret etter fedmekirurgi og har hatt en negativ effekt på postoperativ vekt (Conceição et al., 

2017; Pizato et al., 2017). For eksempel kan opplevelse av LOC, «grazing» og ulike fysiologiske 

symptomer (for eksempel, «dumping»), ha vært indikasjon på forsøk på overspising (Conceição 

et al., 2017; Powers et al., 1999; Sarwer et al., 2005; White et al., 2010). LOC-begrepet er 

spesielt viktig å undersøke hos personer med fedmehistorikk fordi fedmeoperasjon hindrer inntak 

av større mengder mat, noe som betyr at man kan ikke bruke diagnostiske kriterier for BED og 

dermed ikke får oversikt over de personene som har spiseproblematikk etter fedmekirurgi 

(Kalarchian et al., 2016).   

Neste avsnitt handler om litteratur som ser på studieresultater når det gjelder problematisk 

spiseatferd fra korttids- og langtidsoppfølgingsstudier.  Det er en viktig grunn til at det i 

litteraturen skilles mellom oppfølging på kort og lang sikt. Funn tyder på at størst forandring når 

det gjelder vektutfall etter fedmekirurgi vises i løpet av de to første årene etter inngrepet. Denne 

perioden omtales ofte i litteraturen som «honeymoon»-fasen. 

  

1.5 Resultater fra korttidsoppfølging (1-2 år etter operasjon) 

Alle pasienter går ned i vekt i løpet av de første 18 månedene og opp til to år etter 

operasjonen. Deretter begynner vekttapet å avta og noen pasienter går opp i vekt (Buddeberg-

Fischer et al., 2006; Hsu et al., 2998; Kruseman et al., 2010; White et al., 2010). Buddeberg-

Fischer et al. (2006) beskrev perioden de første 12 – 18 månedene etter inngrepet som en 

«honeymoon»-fase, da fedmekirurgipasienter opplevde mest vektnedgang og størst bedring av 
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emosjonell fungering. Senere ble vekten hos pasientene stabilisert og forfatterne antydet at dette 

kunne forklare hvorfor deres emosjonelle og psykososiale fungering var lik som hos pasienter 

som fikk ikke-kirurgisk fedmebehandling. De hevdet også at fedmekirurgipasienter ofte vendte 

tilbake til kjente spisevaner (Buddeberg-Fischer et al., 2006). 

«Honeymoon-fase»-fenomenet ble også funnet i Wadden et al. (2010) sin studie samt 

beskrevet i metaanalysen til Coulman et al. (2017). Wadden et al. (2010) fulgte opp 95 

fedmekirurgipasienter i ett år og fant at både vekt og fedmerelaterte symptomer samt forekomst 

av overspising ble redusert etter kirurgi. Likevel viste resultatene som gjaldt antall dager med 

overspising at gjennomsnittlig antall dager med overspising økte fra 0 ± 0.9 ved 6 måneder til 1.5 

± 1.3 dager ved 12 måneders oppfølging, selv om denne økningen ikke var statistisk signifikant 

(Wadden et al., 2010). Metaanalysen til Coulmans et al. (2017) ga en systematisk gjennomgang 

av kvalitativ forskning som omhandlet de mest prominente følgevirkningene etter fedmekirurgi. 

Resultatene pekte på at selv om de fleste pasientene opplevde mangesidig bedring etter 

operasjonen, opplevde noen av pasientene utfordringer, blant annet LOC, og at andelen av 

pasienter med utfordringer økte over tid (Coulman et al., 2017). 

Videre så Gorin et al. (2008) på problematisk spiseatferd etter fedmekirurgi blant 

pasienter med type 2 diabetes. Forfatterne fant at etter fedmekirurgi oppsto fire pasientgrupper: 

en gruppe som hverken hadde eller hadde hatt problematisk spiseatferd før eller etter 

operasjonen, en gruppe som mistet symptomer på problematisk spiseatferd, en gruppe som 

utviklet problematisk spiseatferd, og en gruppe som hadde problematisk spiseatferd både før og 

etter fedmekirurgi. Resultater fra sammenligning av gruppene viste at pasientene som fortsatte 

med problematisk spiseatferd og pasientene som utviklet postoperativ problematisk spiseatferd 

hadde dårligere vektnedgang enn de andre to gruppene, men forskjellene var små i løpet av det 

første året etter operasjonen (Gorin et al., 2008). 

Colles et al. (2008) kartla «grazing» og LOC i løpet av 12 måneder etter fedmeoperasjon 

blant 129 pasienter. Resultatene viste at problematisk spiseatferd fortsatte etter operasjonen og 

var assosiert med depresjonssymptomer, dårligere livskvalitet og flere gastrointestinale 

symptomer til tross for signifikant vektnedgang (Colles et al., 2008). I tillegg hadde spiseatferd 

enten endret seg eller fortsatt etter operasjonen. For eksempel rapporterte pasienter med 

preoperativ BED at de opplevde LOC eller «grazing» etter operasjonen (44% og 60% respektivt), 
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mens de med preoperativ LOC eller «grazing» hadde tendens til å fortsette med spiseatferden 

(38% og 22.5% respektivt) (Colles et al., 2008). 

Selv om effekten av problematisk spiseatferd og forskjellene mellom pasienter med og 

uten problematisk spiseatferd er små og statistisk ikke signifikante ett år etter fedmekirurgi, blir 

forskjellene tydeligere når det har gått to år etter inngrepet. For eksempel viste Sarwer et al. 

(2005) i en metaanalyse at om lag en tredjedel av pasientene rapporterte oppkast flere år etter 

operasjonen, men at hyppigheten gikk ned. Oppkast skjedde som regel etter overspising som har 

ført til «plugging» eller «frothing» der mat satt seg fast eller samlet seg i den øvre delen av 

fordøyelseskanalen. «Dumping» ble rapportert av ca. 50 til 70% av pasientene, spesielt tidlig 

etter operasjonen. «Dumping» innebærer flere symptomer som for eksempel utmattelse, kvalme, 

oppblåsthet eller løs mage, og oppstår vanligvis etter inntak av mat med høyt sukker- eller 

fettinnhold (Sarwer et al., 2005). Som nevnt ovenfor kan gastrointestinale symptomer som 

«plugging» og «dumping» tyde på at personen spiser mere mat enn hva den redusert magesekken 

kan håndtere. 

          White et al. (2010) testet flere hypoteser vedrørende LOC etter fedmekirurgi blant 361 

pasienter to år eller lengre etter operasjonen. Resultatene indikerte at preoperativ LOC var relatert 

til postoperativ LOC, som hadde negativ påvirkning på pasientenes vekt, psykiske helse og 

livskvalitet, samt førte til flere bekymringer om kropp og vekt. Dessuten økte påvirkning av LOC 

mellom 12 og 24 måneder etter operasjonen (White et al., 2010). Conceição et al. (2017) fulgte 

også opp fedmekirurgipasienter i to år og fant at 39.5% av pasientene utviklet ny problematisk 

spiseatferd etter operasjonen, mens 40% av pasientene mistet sine symptomer på problematisk 

spiseatferd postoperativt. I tillegg hadde flere av pasientene med preoperativ LOC utviklet nye 

former for problematisk spiseatferd etter operasjonen (Conceição et al., 2017). 

 I tillegg har flere metaanalyser av problematisk spiseatferd etter fedmekirurgi vist 

lignende resultater som beskrevet over. Resultatene har bekreftet at postoperativ LOC og andre 

typer av problematisk spiseatferd var assosiert med dårligere vektutfall etter operasjonen. 

Resultatene viste også at forekomst av LOC og andre typer problematisk spiseatferd økte over 

lengre tid etter operasjonen (Marino et al., 2012; Meany et al., 2014; Pizato et al., 2017). 

For å oppsummere litteraturen om effekter etter fedmekirurgi så omhandler det meste av 

litteraturen resultater ett til to år etter inngrepet. Det man i realiteten ser, er at positiv effekt på 

kroppsvekt og spisevaner etter operasjon når et platå, og i noen tilfeller også reverseres etter den 
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innledende «honeymoon»-fasen. Følgende avsnitt ser på resultater av lengre tids oppfølging, tre 

år eller mer. 

  

1.6 Resultater fra langtidsoppfølging (2- 10 år etter operasjon) 

 Som drøftet ovenfor, fant oppfølgingsstudier at positive korttidseffekter etter 

fedmekirurgi når et platå i løpet av to år etter inngrepet. I tillegg har det oppstått forskjeller 

mellom pasientene når det gjaldt vektutfall og psykisk helse, selv om de fleste pasientene 

opplevde vedvarende bedring av fedmerelaterte somatiske symptomer (White et al., 2010). 

Videre har det blitt hevdet i longitudinelle studier at suksess etter fedmebehandling ikke kunne 

estimeres bare ut fra vektendring (Buddeberg-Fischer et al., 2006; de Man Lapidoth, et al., 2011). 

Flere forfattere konstaterte derfor at det var hensiktsmessig å følge både fysiske og psykiske 

effekter etter fedmekirurgi over lengre tid (Buddeberg-Fischer et al., 2006; Canetti et al., 2016; 

de Man Lapidoth et al., 2011). 

Når det gjelder spiseatferd etter fedmekirurgi observeres mangel på studier og sprikende 

resultater. Noen studier viste nedgang i problematisk spiseatferd (Kalarchian et al., 2015). Andre 

studier avdekket problematisk spiseatferd som hadde fortsatt gjennom det første året etter kirurgi 

og også de påfølgende årene, mens i noen tilfeller ble det også funnet en økning i prevalens av 

problematisk spiseatferd hos pasienter etter inngrepet (Hsu et al., 1998; Kruseman et al., 2010; 

Meany et al., 2014). For eksempel fant de Man Lapidoth et al. (2011) at 28.4% av pasientene 

opplevde overspisingsepisoder tre år etter operasjonen i sammenlignet med 17.6% før 

operasjonen. I motsetning til dette rapporterte Meany et al. (2014) i sin metaanalyse en nedgang 

av antall pasienter med problematisk spiseatferd fra ca. 14–55% til ca. 3–50%. Kalarchian et al. 

(2016) rapporterte også reduksjon av problematisk spiseatferd fra 14.4% før operasjon til 6.2% 

etter tre år. 

Powers et al. (1999) fant at 5.5 år etter operasjonen hadde 79% av pasientene kastet opp 

og ca. en tredjedel rapporterte oppkast ukentlig, noe som i følge forfatterne tydet på at pasientene 

overspiste, da kun en person rapporterte å kaste opp i den hensikt å tømme seg. Men Kalarchian 

et al. (2017) fant at oppkast forekom sjeldnere etter tre år, da 1.2% av pasientene hadde hatt 

episoder med oppkast minst en gang per måned.   

Når det gjelder psykisk helse har det blitt funnet varierende resultater, men noen studier 

har vist nedgang i psykisk helse og livskvalitet hos pasienter og også i noen tilfeller at 
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alvorlighetsgrad av symptomer hos den enkelte har kunnet nå preoperativt nivå. (Canetti et al., 

2016; Sarwer et al., 2005). Eksempelvis fulgte Herpertz et al. (2005) fedmekirurgipasienter i over 

ni år. Resultatene viste en signifikant bedring av angst- og depresjonssymptomer de første årene, 

men bedringen avtok etter fire år (Herpertz et al., 2015). Ni år etter operasjonen hadde 

fedmekirurgipasienter de samme skårene på angst- og depresjonsmålinger som før operasjonen. 

Det viste seg også at deres skårer var høyere enn hos kontrollgruppen eller hos pasienter med 

ikke-kirurgisk vektbehandling (Herpertz et al., 2015). Forfatterne fant også at for respondenter 

som hadde gjennomført undersøkelsen både fire og ni år etter behandling, var endringene i 

kroppsmasseindeks ikke relatert til endringer av psykisk helse (Herpertz et al., 2015). 

Noen studier har undersøkt endringer i bruk av psykofarmaka etter fedmeoperasjon. SOS-

studien fant en signifikant økning i forbruk av antidepressive medikamenter fem år etter 

operasjonen (24.1% før og 27.5% etter) (Sundbom et al., 2017). En norsk studie som tok 

utgangspunkt i blant annet reseptregisterdata fant økt risiko for utvikling av medikamentelt 

behandlet depresjon etter fedmekirurgi (Jakobsen et al., 2018). 

Videre har det blitt funnet forskjeller mellom ulike psykiske symptomer, spesielt mellom 

angst- og depresjonssymptomer. For eksempel fulgte de Zwaan et al. (2011) endringer i angst- og 

depresjonssymptomer hos 107 fedmekirurgipasienter i tre år, og fant at andel pasienter med en 

depresjonsdiagnose ble lavere over tid, men fant ikke tilsvarende nedgang i angstsymptomer. 

Resultater fra Kalarchian et al. (2016) sin tre års oppfølgingsstudie indikerte nedgang i 

angstsprevalens fra 17.1% før operasjon til 8.2% etter tre år, mens andel pasienter med 

depresjonssymptomer hadde holdt seg stabil på 12.1% og 12.2% respektivt. Resultater fra 

Kruseman et al. (2010) sin åtte års oppfølgingsstudie viste ingen signifikant bedring av 

symptomer for psykisk helse i løpet av oppfølgingstiden, samtidig som det forekom endringer i 

gjennomsnittskårer. For eksempel var gjennomsnittsskåren for angst høyere åtte år etter 

operasjonen enn før operasjonen (8.3 vs. 8.8), mens gjennomsnittsskåre for depresjon gikk ned 

(6.4 vs. 5.5). 

For å oppsummere er ulike typer problematisk spiseatferd til stede både før og etter 

fedmeoperasjon og har en negativ innvirkning på vektutfall, og vil kunne føre til psykisk ubehag i 

tillegg til negative gastrointestinale symptomer for pasienten. Videre har studier som følger 

fedmekirurgipasienter på lengre sikt vist at art og prevalens av problematisk spiseatferd endres 

over tid. Likevel er det utfordrende å trekke konklusjoner ut fra denne forskningen på grunn av 
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manglende studier med fokus på sideeffekter hos denne pasientgruppen på lengre sikt. Dette 

innebærer at kartlegging av problematisk spiseatferd bør være en pågående praksis under 

oppfølging av fedmekirurgipasienter.   

  

1.7 Problemstillinger 

Tall fra forskning tyder på at overspising både er underrapportert og samtidig den mest 

prevalente spiseforstyrrelsen (Guerdjikova et al., 2017). Det er ikke sikkert at helsevesenet har 

nok kunnskap og ressurser til å behandle denne gruppen pasienter, når overspisingslidelse blir 

innført som ny diagnose i ICD 11. Det vil kunne forventes et oppsving av pasienter med denne 

lidelsen, som har krav på behandling ut over fedmekirurgi. Derfor er det svært viktig å ha fokus 

på overspisingslidelse og andre typer problematisk spiseatferd. 

Med bakgrunn i litteraturen, har denne hovedoppgaven to mål. Oppgaven fokuserer på 

forekomst av problematisk spiseatferd og psykiske helsesymptomer hos fedmekirurgipasienter 

før og etter fedmeoperasjon. Den første målsetningen er å beskrive ulikheter i sosiodemografiske 

og kliniske karakteristika hos pasienter med og uten overspisingsatferd. Den andre målsetningen 

er å måle innflytelsen av problematisk spiseatferd og psykiske helsesymptomer på vektutfall tre 

år etter fedmeoperasjon. Denne type undersøkelser, som representerer en av de få studiene til å 

inkludere lengre tids oppfølging (> 2 år) hos denne pasientgruppen, vil kunne være av betydning 

for klinisk oppfølging av fedmekirurgipasienter som vil hjelpe flere pasientene å oppnå positive 

langtidsutfall etter operasjonen.  
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2. Metode 

Data brukt i denne studien er hentet fra prosjektet «Oslo Bariatric Surgery Study» (OBSS) 

som er et samarbeid mellom Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Oslo 

Universitetssykehus (OUS). Prosjektleder er førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem. OBSS er 

en tiårig prospektiv studie som omfatter opplevelser og endringer i helseatferd og psykisk helse i 

to grupper, hvor den ene gruppen består av pasienter som har fått kirurgisk fedmebehandling og 

den andre gruppen som har vært gjennom et opplegg for livsstilsendring. Målet med OBSS-

studien er å identifisere psykososiale påvirkingsfaktorer for atferdsendring og opprettholdelse av 

vekttap. Deltagerne har fått spørreskjema før behandling (T1), og etter behandling ved ett, tre 

(T3), og fem år. I tillegg, har deltagerne møtt opp for kontroll av vektendringer. I denne 

oppgaven brukes data før, ett år (bare vektdata) og tre år etter fedmekirurgi. 

 

2.1 Utvalg og prosedyre 

Respondentene ble rekruttert mellom februar 2011 og september 2013 fra Seksjon for 

sykelig overvekt ved OUS. Pasienter aktuelle for kirurgi var mellom 18 og 60 år og hadde en 

kroppsmasseindeks over 40, eller over 35 kombinert med en eller flere fedmerelaterte 

sykdommer, og med tidligere mislykkede forsøk på opprettholdelse av varig vekttap (Schirmer & 

Schauer, 2010). I rekrutteringsperioden var 728 pasienter registrerte til kirurgi. Av alle opererte 

ble 222 pasienter ekskludert fra denne studien på grunn av deltagelse i andre studier. 506 

pasienter ble spurt om deltagelse i studien og 342 (67.6%) ga sitt samtykke. Av disse ble 12 ikke 

opererte og andre trakk seg fra studien eller manglet kontaktinformasjon. I alt fullførte 287 

pasienter (83.9% av de som samtykket) spørreskjema ved T1 og gjennomgikk fedmeoperasjon. I 

alt besvarte 191 respondenter spørreskjemaene på både T1 og T3. 

 

2.2 Variabler 

Overspisingsproblemer. Før fedmeoperasjon ble overspisingsproblemer målt med 

spørsmål fra «Survey for Eating Disorders» (SEDs) som ble utviklet av Götestam og Agras 

(1995) og modifisert av Ghaderi og Scott (2002). Spørsmålsbatteriet diskriminerer mellom 

personer med ingen, moderate og alvorlige overspisingssymptomer. SEDs skiller seg fra andre 

måleinstrumenter ved å gi informantene en tydelig definisjon av overspising (fra DSM-IV) før 
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selve spørsmålene, og ved at de fleste spørsmålene tar utgangspunkt i atferd (Ghaderi & Scott, 

2002). Introduksjonen er: «I flere av de følgende spørsmålene forekommer ordet «overspising». 

Med overspising menes at man i løpet av et begrenset tidsrom (f. eks. to timer) spiser en 

vesentlig større mengde mat enn hva de fleste mennesker ville spise normalt og at man samtidig 

opplever å ha mistet kontrollen over spisingen (f.eks. man føler at man ikke kan slutte å spise 

eller kontrollere hva eller hvor mye man spiser)», etterfulgt av spørsmålet:  «Har du noen ganger 

hatt perioder med overspising, dvs. anfall der du spiser store mengder mat i løpet av kort tid (et 

par timers varighet)?». Responskategoriene er: (1) Nei, (2) Ja, i løpet av de siste tre månedene, 

og (3) Ja, før de siste tre månedene. Med utgangspunkt i disse tre svarkategoriene ble utvalget før 

kirurgi delt inn i to grupper: (1) de som aldri hadde hatt overspisingsproblemer og (2) de som 

hadde eller hadde hatt overspisingsproblemer. 

Tre år etter operasjonen var formuleringen på spørsmålet om overspisingsproblemer (etter 

den innledende definisjonen) noe annerledes: «Har du i løpet av de siste seks (6) månedene hatt 

en eller flere perioder med overspising (gjentatte overspisingstilfeller/ overspisingsepisoder) i 

henhold til ovenstående definisjon?», med svaralternativene (1) Nei, og (2) Ja. Ved å kombinere 

svarene før og tre år etter operasjonen ble utvalget delt inn i fire nye grupper: (1) de som ikke 

hadde hatt overspisingsproblemer før og heller ikke etter operasjonen, (2) de som ikke hadde hatt 

overspisingsproblemer før operasjonen, men hadde utviklet det i løpet av de tre årene etter 

operasjonen, (3) de som hadde hatt overspisingsatferd før operasjonen, men ikke hadde det etter, 

og (4) de som hadde hatt overspisingsproblemer både før og etter operasjonen. 

% Total Weight Loss (%TWL). Prosentvis totalt vekttap er kalkulert med formelen 

[(Utgangsvekt) – (Postoperativ vekt)] / (Utgangsvekt) x 100 (Pereferrer et al., 2017). I følge 

Corcelles et al. (2018) er prosentvis totalt vekttap et foretrukket mål på vellykket vekttap etter 

fedmeoperasjon fordi den er mindre påvirket av preoperativ kroppsmasseindeks. 

Småspising. Spørsmål om småspising ble laget spesifikt for denne studien og ble basert på 

informasjon fra intervjuer med fedmekirurgipasienter. Intervjuene ble gjennomført i den 

retrospektive studien «Fedmekirurgi – motivasjon, vektregulering og psykososial effekt» 

(Johnsen, 2010). Fedmekirurgipasienter ble intervjuet med et livsverdenintervju fire år etter 

operasjonen. Spørsmålene dreide seg om ulike temaer, blant annet slankeforsøk, vaner, 

spiseforstyrrelser, forberedelse til- og bivirkninger av fedmeoperasjon (Johnsen, 2010). 
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Resultatene viste at småspising mellom måltider og spising av snacks/ sjokolade mellom 

måltidene var viktige utfordringer for pasienter etter fedmeoperasjonen (Johnsen, 2010). I denne 

studien brukes gjennomsnittsskårene fra de to spørsmålene: «Hvor ofte småspiser du mellom 

måltidene?» og «Hvor ofte spiser du snacks/ sjokolade mellom måltidene?».  Svarkategoriene 

varierte mellom 1 «aldri» til 5 «alltid». 

Angst- og depresjonssymptomer. Symptomene ble målt med «Hospital Anxiety & 

Depression Scale» (HADS) som er utviklet av Zigmond og Snaith (1983). HADS er et valid og 

pålitelig spørreskjema som måler grad av angst- og depresjonssymptomer blant personer med 

somatiske og kroniske sykdommer etter at de har blitt utskrevet fra sykehus (Zigmond & Snaith, 

1983). I følge Folkehelseinstituttet (2016) har den norske utgaven av HADS en relativt god 

validitet for estimering av angst- og depresjonssymptombelastning. Skalaene består av syv 

spørsmål for hver lidelse og svaralternativene er en semantisk differensialskala som indikerer 

grad av hyppighet (kategorisert som 0 – 3). Sumskårene på hver delskala varierer mellom 0 og 21 

der skårer mellom 8 – 10 antyder milde symptomer (mulig lidelse), fra 11 – 14 antyder moderate 

symptomer, og over 15 – 21 indikerer alvorlige symptomer (sannsynlig lidelse) 

(Folkehelseinstituttet, 2016). 

Sosiodemografiske variabler. I beskrivelse og sammenligning av respondenter, har det 

blitt brukt informasjon om deres kjønn, alder, sivilstatus, barn, utdannelsesnivå, jobb og 

sykemeldingsstatus. 

KMI. Kroppsmasseindeks viser balanse mellom personens vekt og høyde. Den regnes ut 

fra vekt delt på kvadratet av høyde (kg/m²) (Pereferrer et al., 2017). 

2.3 Etikk 

Alle deltagerne fikk skriftlig og muntlig informasjon om studien før de gav skriftlig 

samtykke. Studien er godkjent av regional etisk komité, REK Sør-Øst (2012/17028), og det er gitt 

tillatelse fra personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus HF og Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste, NSD. 
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2.4 Analyseplan 

Analyser er utført i IBM SPSS Statistics versjon 25. Respondenter ble delt inn i grupper 

ved å transformere variabler som målte tidligere eller nåværende overspisingsepisoder. 

Variablene har blitt kodet på nytt som variabler for gruppene før og tre år etter operasjonen. 

Resultatet er to grupper før operasjonen og fire grupper tre år etter operasjonen. Pasientene ble 

fordelt i grupper basert på overspisingsatferd, noe som resulterte i to grupper før operasjon 

(gruppe 1—ikke overspising før operasjon; gruppe 2—overspising før operasjon) og fire grupper 

etter operasjonen (gruppe 1—ikke overspising før og etter; gruppe 2—ikke overspising før men 

etter; gruppe 3—overspising før men ikke etter; og gruppe 4—overspising før og etter). 

Deskriptive analyser ble brukt for å undersøke forekomst og fordeling av sosiodemografiske 

variabler mellom gruppene før og tre år etter operasjonen. For å utforske forskjeller mellom 

gruppene før operasjonen, ble det brukt t-test analyser av sosiodemografiske variabler, 

kroppsmasseindeks, småspising, og psykisk helse. 

Tre år etter operasjonen ble forskjeller mellom gruppene testet med variansanalyse 

(ANOVA). Videre ble endringer i angst- og depresjonssymptomer samt småspising innad i hver 

gruppe fra før-operasjonen til tre år etter operasjonen testet med paired samples t-test analyse. I 

tillegg ble forskjeller (ANOVA) mellom gruppene testet når det gjaldt kroppsmasseindeks og 

prosentvis vekttap både ett og tre år etter operasjonen. Korrelasjonsanalyser med Pearsons 

koeffisient ble brukt for å avklare samvariasjon mellom prosentvis vekttap, psykiske helse 

variabler, småspising og tilstedeværelse av overspisingsepisoder. For å undersøke mulige 

påvirkningsfaktorer for vellykket vekttap, ble det utført multippel lineær regresjonsanalyse med 

prosentvis total vekttap (%TWL) tre år etter operasjonen som avhengig variabel og overspising, 

småspising samt angst- og depresjonssymptomer som uavhengige variabler. 

Det ble også gjort analyse av frafall fra T1 til T3 som viste ingen signifikante forskjeller i 

overspisingsproblemer, angst- og depresjonssymptomer, småspising og KMI ved T1 mellom 

gruppen som svarte på både T1 og T3 og de som falt fra etter T1. 
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3. Resultater 

3.1 Før operasjon 

Utvalget før operasjon, besto av 223 (79.4%) kvinner og 58 menn. Gjennomsnittsalder før 

operasjonen var 44 år, mer enn halvparten av respondentene var i et forhold (59.5%), og de fleste 

hadde barn (81.5%). I alt rapporterte 124 respondenter (40.7%) at de hadde eller hadde hatt 

overspisingsepisoder før operasjonen mens 157 respondenter (59.3%) svarte at de aldri hadde hatt 

slike symptomer.  Tabell 1 gir en oversikt og sammenligning av demografisk informasjon av 

gruppene før operasjonen.  

 Tabell 1. Frekvensfordeling av sosiodemografiske variabler i gruppene uten og med 

overspisingssymptomer før operasjon 

  Ikke overspising før 

operasjon  

Overspising 

før 

operasjon 

 

  

 n % n % x² p 

Kjønn       

      Kvinne 121 77.1 102 82.3   

       Mann 36 22.9 22 17.7   

Total 157 100 124 100 0.84 .36 

Sivil status       

Partner 76 59.4 65 59.6   

Singel 52 40.6 44 40.4   

Total 128 100 109 100 0.00 1 

Arbeid       

Jobber 105 68.6 85 71.4   

Jobber ikke 48 31.4 34 28.6   

Total 153 100 119 100 0.13 .71 

Utdanning       

Opptil 12 år 116 75.3 77 63.1   

Mer enn 12 år 38 24.7 45 36.9   

Total 154 100 122 100 4.26 .04 

Barn       

Ja 129 83.8 95 78.5   

Nei 25 16.2 26 21.5   

Total 154 100 121 100 0.92 .34 

Alder       

20-29 10 6.4 14 11.3   

30-39 44 28.0 34 27.4   

40-49 53 33.8 44 35.5   

50-59 43 27.4 27 21.8   

60-73 7 4.5 5 4.0   

Total 157 100 124 100 2.94 .57 
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 Resultatene indikerte at med unntak av utdanning (x² = 4.26, p = .039) var det ingen 

signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjaldt sosiodemografisk bakgrunn. Gruppen som 

ikke hadde hatt overspisingsatferd før operasjonen besto av flere respondenter med lavere 

utdanning (75.3%), sammenlignet med gruppen som hadde hatt overspisingsatferd (63.1%). Det 

var ingen signifikant forskjell i KMI mellom gruppen uten overspisingssymptomer (M = 45.0, SD 

= 6.2) og gruppen med overspisingssymptomer (M = 44.9, SD = 5.7; t(271) = .07, p = .95) på 

operasjonsdagen.  

 I tillegg til sammenligning av gruppenes sosiodemografiske status, ble det utført en t-test 

av forskjellene i gruppenes småspisingsvaner, samt angst og depresjonssymptomer før operasjon 

og tre år etter. Det ble også gjort en deskriptive analyse av forekomst av sannsynlig angst og 

depressiv lidelse i relasjon til overspisingsproblemer før operasjon. Tabell 2 viser gruppene før 

operasjonen.  

 Tabell 2. Forskjell i småspising og psykisk helse mellom gruppene før operasjon 

 Ikke overspising Overspising    

  

n 

 

M 

 

SD 

 

n 

 

M 

 

SD 

 

t 

 

p 

 

ηp2 

Småspising 156 2.84 0.90 122 3.05 0.92 -1.92 .056  

Angst  156 6.24 3.99 122 8.11 4.42 -3.68 .000 .05 

Depresjon 155 5.10 3.63 122 5.94 3.91 -1.86 .064  

 

Tabell 2 viser ingen signifikante forskjeller mellom gruppene med hensyn til småspising 

(p = .056). Vedrørende psykisk helse, rapporterte gruppen med overspisingsatferd signifikant mer 

angstsymptomer (p = .000, ηp2= .05), mens grad av depresjonssymptomer ikke var forskjellig 

mellom gruppene (p = .064). Når det gjaldt forekomst av psykiske lidelser, rapporterte 20.9% av 

pasientene med overspising angstsymptomer innen klinisk område, mens 12.3% hadde skårer 

innen område for depressiv lidelse.  

 

3.2 Tre år etter operasjon 

Utvalget tre år etter operasjonen besto av 142 kvinner (76.8%) og 43 menn som ble 

fordelt i fire grupper: (1) de som ikke hadde hatt overspisingsatferd før og heller ikke etter 

operasjonen (n = 73, 39.4%), (2) de som ikke hadde hatt overspisingsatferd før operasjonen, men 

utviklet det i løpet av de tre årene etter operasjonen (n = 31, 16.8%), (3) de som hadde hatt 
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overspisingsatferd før operasjonen, men ikke etter (n = 45, 24.3%), og (4) de som hadde hatt 

overspisingsproblemer både før og etter operasjonen (n = 36, 19.5%). Like mange respondenter i 

de fire gruppene svarte at de var gift eller hadde samboer. De fleste respondentene jobbet fulltid 

(44.9%) og en del jobbet deltid (20.7%). En fjerdedel var uføretrygdede eller arbeidsledige 

(25.2%). De øvrige var studenter, militære eller jobbet hjemmefra. Tabell 3 viser et sammendrag 

og sammenligning av sosiodemografisk informasjon for gruppene tre år etter operasjonen.  

 

Tabell 3. Frekvensfordeling av sosiodemografiske variabler i gruppene uten og med 

overspisingssymptomer 3 år etter operasjon 

 Ikke 

overspising 

før og etter 

Ikke 

overspising 

før men etter 

Overspising 

før men ikke 

etter 

Overspising 

før og etter 

  

 n % n % n % n % x² p 

Kjønn           

      Kvinne 53 72.6 21 67.7 37 82.2 31 86.1   

       Mann 20 27.4 10 32.3 8 17.8 5 13.9   

Total 73 100 31 100 45 100 36 100 4.64 .20 

Sivil status           

Partner 38 63.3 19 70.4 26 65.0 19 61.3   

Singel 22 36.7 10 29.6 14 35.0 12 38.7   

Total 60 100 29 100 40 100 31 100 0.52 .99 

Arbeid           

Jobber 47 74.6 25 83.3 23 65.7 26 83.9   

Er 

uføretrygd 

16 25.4 5 16.7 12 34.3 5 16.1   

Total 63 100 30 100 35 100 31 100 4.05 .26 

Sykemelding           

Sykemeldt 5 9.6 3 12.5 7 25.9 9 33.3   

Ikke 

sykemeldt 

47 90.4 21 87.5 20 74.1 18 66.7   

Total 52 100 24 100 27 100 27 100 8.24 .04 

 

Resultatene viste at gruppene tre år etter operasjonen var forskjellige kun når det gjaldt 

sykemeldingsstatus (x² = 2.84, p = .04). Antall sykemeldte var forholdsvis høyere blant 

respondenter med overspisingsproblematikk etter operasjonen, uavhengig av om de hadde det før 

eller ikke. Pasienter med overspisingsatferd før og etter operasjonen hadde den høyeste 

prevalensen av sykemelding, 33.3% vs. 9.6% sykemelding blant pasienter uten overspisingsatferd 

før og etter operasjonen.  
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 Videre ble forskjeller i småspisingsvaner samt angst- og depresjonssymptomer testet 

mellom gruppene. Tabell 4 viser gjennomsnittlig grad av småspising og symptomtrykk mellom 

gruppene.  

 Tabell 4. Forskjeller i småspising og psykisk helse mellom (ANOVA) og innad i gruppene 

(Paired samples t-test) 3 år etter operasjon 

 Ikke overspising  

før og etter 

Ikke overspising  

før men etter 

Overspising før  

men ikke etter 

Overspising før  

og etter 

   

  

n 

 

M 

 

SD 

 

n 

 

M 

 

SD 

 

n 

 

M 

 

SD 

 

n 

 

M 

 

SD 

 

F 

 

p 

 

ηp2 

Småspising - før 73 2.86 0.87 31 2.81 0.92 45 3.06 0.96 36 3.10 0.92 1.03 .38  

Småspising – 3 år 73 2.32 0.66 31 2.74 0.62 45 2.57 0.74 36 2.94 0.71 6.98 .000 .10 

        Paired t-test 5.29***  0.36 2.71** 1.33   

Angst - før 73 5.71 3.66 30 6.27 3.63 45 7.89 4.18 36 8.72 4.86 5.68 .001 .06 

Angst – 3 år 73 5.97 4.30 31 6.23 3.89 44 7.23 4.39 36 8.75 4.34 3.75 .012 .06 

        Paired t-test -0.66  0.15 1.07 -0.43  .10 

Depresjon - før 73 4.82 3.30 29 5.34 3.34 45 5.22 3.39 35 6.74 4.13 2-42 .07  

Depresjon – 3 år 73 3.13 3.36 31 3.79 3.53 44 3.84 3.39 36 4.61 3.67 1.53 .21  

        Paired t-test 4.03***   2.17* 2.34* 2.93**  .10 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001.  

 Ut fra Tabell 4 kan man se at gruppene ikke var forskjellige i hyppighet av småspising før 

operasjonen, men tre år etter operasjonen var gruppene forskjellige (p = .000). En Bonferroni post 

hoc-test viste at de to gruppene med overspisingsproblematikk etter operasjonen hadde 

signifikant hyppigere forekomst av småspising enn gruppene som aldri hadde opplevd 

overspisingsatferd. Gruppene som aldri hadde hatt, eller ikke lenger hadde, 

overspisingsproblematikk tre år etter operasjonen, hadde en signifikant reduksjon i småspising, 

spesielt tydelig var dette hos de som aldri hadde hatt overspisingsepisoder. Gruppene som enten 
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fortsatt hadde eller hadde utviklet overspisingsproblemer etter operasjonen hadde ikke redusert 

hyppigheten av småspising.  

 I forhold til angstsymptomer fant man også forskjeller mellom gruppene både før (p = 

.001) og tre år etter (p = .012) operasjonen. Gruppen med overspisingsatferd før og etter 

operasjonen rapporterte størst symptomtrykk ved begge tidspunkt (M =8.72, SD = 4.86 vs. M 

=8.75, SD = 4.34), mens gruppen uten overspisingsatferd både før og etter operasjonen 

rapporterte lavest symptomtrykk begge ganger (M = 5.71, SD = 3.81 før og M = 5.97, SD = 4.30, 

tre år etter). Den sistnevnte gruppen hadde i tillegg signifikant mindre angstsymptomer før 

operasjonen enn gruppen som hadde overspisingsepisoder men som bedret seg etter kirurgi. 

Ingen av gruppene hadde noen endring i rapporterte angstsymptomer tre år etter operasjonen 

sammenlignet med når de søkte om fedmekirurgi. Når det gjaldt depresjonssymptomer har det ble 

funnet at alle gruppene hadde en signifikant nedgang i depresjonssymptomer, men at det ikke var 

noen signifikant forskjell mellom gruppene verken før eller tre år etter operasjonen.  

For å undersøke vektendring etter operasjonen, ble det sett på kroppsmasseindeks før og 

tre år etter inngrepet samt prosentvis vekttap etter ett og tre år. Tabell 5 gir oversikt over 

utvikling av kroppsmasseindeks, samt prosentvis vekttap over tid for de fire gruppene etter 

operasjonen.  

 Tabell 5. Gruppeforskjeller i KMI før og 3 år etter operasjon, samt % vekttap 1 år og 3 år 

etter operasjon (ANOVA) etter operasjon (ANOVA)  

 Ikke overspising  

før og etter 

Ikke overspising  

før men etter 

Overspising før  

men ikke etter 

Overspising før  

og etter 

   

 

ηp2  n M SD n M SD n M SD n M SD F p 

KMI 

før  

73 43.5 5.8 31 46.7 6.5 45 44.3 6.5 36 44.5 5.3 2.08 .10  

%TWL 

1 år 

69 

 

29.9 7.7 30 27.8 9.3 40  30.5 7.3 32 28.8 8.2 0.79 .49  

KMI 3 

år etter 

72 29.2 5.0 31 32.8 7.6 45 30.2 5.6 36 31.4 6.0 3.08 .03 .05 

%TWL 

3 år 

71 

 

30.5 9.6 31 25.4 12.2 40  31.0 7.3 35 26.8 9.4 3.16 .03 .05 
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Tabell 5 viser at det var ingen forskjeller i kroppsmasseindeks mellom gruppene før 

operasjonen (p = .10). Første året etter operasjonen, fremkom det ingen gruppeforskjeller i 

prosentvis vektnedgang (p = .49), men etter tre år ble vektnedgangen signifikant forskjellig 

mellom de fire gruppene (p = .02). Gruppene som utviklet overspisingsatferd tre år etter 

operasjonen gikk ned 25.4% av vekten sin, mens gruppen med overspisingsatferd både før og 

etter operasjonen hadde en vektnedgang på 26.8%. Begge gruppene uten overspisingsatferd etter 

operasjonen hadde til sammenligning mistet litt over 30% av sin kroppsvekt etter tre år. En 

Bonferroni post hoc-test viste at gruppen som hadde utviklet overspisingsproblemer etter 

fedmeoperasjon hadde signifikant høyere KMI etter tre år enn de som aldri hadde hatt 

overspisingsproblemer.  

 Ut fra forskjeller mellom gruppene før og tre år etter operasjonen, ble det undersøkt 

samvariasjon mellom småspisingsvaner, overspisingsatferd og angst symptomer. Tabell 6 viser 

korrelasjons koeffisienter.  

 

Tabell 6. Korrelasjons koeffisienter mellom angstsymptomer, depresjonssymptomer, 

småspising, prosentvis vekttap og overspising tre år etter operasjonen 

 1 2 3 4 5 

1. Angst -     

2. Depresjon .65*** -    

3. Småspising .11 .06 -   

4.%  TWL -.05 -.14 -.13 -  

5. Overspising .13 ..10 .31** -.23** - 

 

 Korrelasjonsanalysen indikerte at forekomst av overspisings episoder tre år etter 

operasjonen var assosiert med mer småspising og lavere prosentvis vektnedgang. Videre ble alle 

de fem uavhengige variablene tre år etter fedmekirurgi inkludert i en lineær regresjonsanalyse 

med prosentvis vekttap etter tre år som avhengig variabel. Tabell 7 viser resultater fra 

regresjonsanalysen.  
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Tabell 7. Multippel lineær regresjonsanalyse med prosentvis total vekttap (%TWL) 3 år 

etter operasjon som avhengig variabel (n = 187) 

 

3 år 

 

B 

 

β 

 

p 

95% CI 

lower               upper 

 

Part. corr. 

Overspising -4.10 -.20 .008 -7.10 -1.09 -.20 

Småspising  -0.62 -.04 .56 -2.73 1.49 -.04 

Angst 0.17 07 .45 -.27 .60 .06 

Depresjon -0.45 -.16 .10 -.98 .09 -.12 

Note: Adj. R2 = .05 

 Regresjonsanalysen viste at det å ha overspisingsproblemer tre år etter operasjon hadde 

sammenheng med mindre prosentvis vektnedgang ved samme tidspunkt uavhengig av hyppighet 

av småspising og psykiske problemer. De fire uavhengige variablene kunne samlet sett forklare 

5% av varians når det gjaldt prosentvis total vektnedgang tre år etter operasjonen, som antas å ha 

liten forklaringsverdi. Angående postoperativ overspising, virket det som at 

overspisingproblemer estimerte ca. 4% lavere vektnedgang når de tre andre variablene ble holdt 

konstante.   
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4. Diskusjon 

4.1 Oppsummering av hovedfunn 

Målet for denne studien var å undersøke forskjeller mellom fedmekirurgipasienter som 

hadde overspisingsproblematikk og de som ikke hadde det, før og etter fedmeoperasjon når det 

gjaldt sosiodemografisk status, vekt, og psykisk helse. Det andre målet var å finne ut hvordan 

overspisingsproblematikk og psykisk helse påvirket vektutfall tre år etter fedmeoperasjon.  

Pasientene ble fordelt i grupper basert på overspisingsatferd, noe som resulterte i to 

grupper før operasjon (gruppe 1—ikke overspising før operasjon; gruppe 2—overspising før 

operasjon) og fire grupper etter operasjonen (gruppe 1—ikke overspising før og etter; gruppe 2—

ikke overspising før, men etter; gruppe 3—overspising før, men ikke etter; og gruppe 4—

overspising før og etter). Før fedmeoperasjon rapporterte 40.7% av fedmekirurgipasientene i 

OBSS å ha episoder med overspising. Tre år etter operasjonen rapporterte totalt 36.3% av 

pasientene overspisingsepisoder i løpet av de siste seks månedene. Delt inn i de fire gruppene 

finner vi at 19.5% fortsatt rapporterte overspisingsproblemer etter operasjonen. 24.3% av 

pasientene hadde opplevd en bedring av overspisingssymptomer. 16.8% av pasientene utviklet 

overspising etter operasjonen. 39.4% aldri hadde opplevd overspisingsproblemer. Gruppenes 

sosiodemografiske bakgrunn før operasjonen var forskjellig når det gjaldt utdanningsnivå der en 

noe høyere andel av de med overspisingsproblemer hadde høyskole- eller universitetsutdanning. 

Tre år etter operasjonen var ca. en tredjedel av de med overspisingsproblemer sykemeldt ved 

svartidspunktet sammenlignet med ca. 10% av de som aldri hadde hatt den typen problematikk. 

Vedrørende spiseatferd og psykisk helse før fedmeoperasjon, viste resultatene at gruppen 

med overspisingsproblematikk opplevde mer angstsymptomer enn gruppen uten 

overspisingsproblematikk. Det forekom ingen signifikante forskjeller hva angår småspising og 

depresjonssymptomer. Tre år etter operasjonen hadde pasienter med både preoperativ 

(vedvarende) og dem med nyutviklet overspisingsatferd signifikant mer angstsymptomer enn 

pasienter uten overspising. I tillegg rapporterte begge grupper med overspisingsproblematikk 

signifikant hyppigere forekomst av småspising enn gruppen som aldri hadde hatt slik 

problematikk. Det forekom ingen signifikante forskjeller når det gjaldt depresjonssymptomer. 

Videre viste resultatene at alle fire gruppene opplevde signifikant bedring av 

depresjonssymptomer, men ingen endring i angstsymptomer. De to gruppene uten 
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overspisingsproblematikk tre år etter fedmeoperasjon hadde en signifikant reduksjon i hyppighet 

av småspising. 

Angående vektreduksjon, hadde pasientene et vekttap på om lag 30% i løpet av det første 

året etter operasjonen, der gruppen som hadde utviklet overspisingsproblematikk etter operasjon 

(gruppe 2) hadde lavest vekttap (27.8%), mens gruppene uten overspising (gruppe 1 og 3) hadde 

vekttap på om lag 30.2%. Forskjellen mellom gruppene var ikke signifikant ulik. Tre år etter 

operasjonen var vektforskjellene mellom gruppene signifikant ulike, og gruppen med nyutviklet 

overspisingsproblem hadde fremdeles den minste vektnedgangen, med 25.4%, noe som indikerer 

at pasienter med postoperativ overspisingsatferd opplevde dårligere vektutfall. Gruppene uten 

overspisingsproblemer fortsatte å gå ned i vekt i løpet av den treårige perioden etter operasjonen. 

Postoperativ overspisingsatferd viste seg å ha en signifikant virkning på vektnedgang tre år etter 

fedmeoperasjon. 

 

4.2 Gruppene før fedmeoperasjon 

De to gruppene som enten hadde eller ikke hadde hatt overspisingsepisoder før operasjon 

var forskjellige kun når det gjaldt utdanningsnivå, der gruppen med overspisingsatferd hadde 

større andel respondenter med mer enn 12 års utdanning, mens i gruppen uten overspisingsatferd 

hadde de fleste opp til 12 år med utdanning. Utdanningsforskjellen var annerledes enn i tidligere 

studier, der det har blitt rapportert at det ikke var noen signifikante forskjeller mellom gruppene 

når det gjelder utdanningsnivå (Jones-Corneille et al., 2012; Dahl et al., 2010; Wadden et al., 

2011).  En indikasjon på forskjell i utdanningsnivå mellom gruppene er et spennende funn, men 

kan være tilfeldig, grunnet mange statistiske analyser brukt i studien. Ingen annen studie 

beskrevet i innledningen rapporterte signifikante forskjeller i utdanningsnivå mellom 

fedmekirurgipasienter med og uten overspisingsproblematikk. Flere studier behøves for å 

bekrefte dette funnet, og for å identifisere implikasjoner og betydning. 

Vedrørende andre sosiodemografiske variabler og kroppsmasseindeks, var gruppene like 

når det gjaldt kjønn, sivil status, arbeid, barn, samt kroppsmasseindeks. Dette samsvarte med 

resultater fra andre studier som heller ikke fant noen signifikante sosiodemografiske forskjeller 

eller forskjeller i kroppsmasseindeks mellom fedmekirurgipasienter med og uten 

overspisingsproblematikk før operasjon (Dahl et al., 2010; de Man Lapidoth et al., 2011; Wadden 

et al., 2011). 
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      For å oppsummere hadde fedmekirurgipasienter i denne studien relativt lik sosiodemografisk 

bakgrunn og kroppsmasseindeks, slik det har blitt funnet i tidligere studier om fedmekirurgi. 

 

4.2.1 Problematisk spiseatferd 

          I studien ble problematisk spiseatferd beskrevet som overspising og småspising. Gruppen 

uten overspisingsepisoder før operasjon var større enn gruppen som hadde hatt 

overspisingsepisoder. Prevalens av overspising (40.7%) samsvarte med prevalensen funnet i 

andre studier (Dahl et al., 2010; Sarwer et al., 2005). Når det gjaldt småspising fant man ingen 

signifikante forskjeller mellom gruppene. Dette tyder på at pasienter med og uten 

overspisingsatferd rapporterte omtrent like hyppig småspising mellom måltider. Dette kan være 

et tegn på at overspising og småspising er to ulike variasjoner av problematisk spiseatferd, som er 

en dynamisk og mangesidig tilstand. I denne studien var småspising målt med spørsmål om hvor 

ofte man småspiste mellom måltider, mens spørsmålet om overspising dreide seg om spising av 

vesentlig større mengde mat enn hva de fleste mennesker normalt ville spist i løpet av et 

begrenset tidsrom (for eksempel to timer), og at man samtidig opplevde å ha mistet kontrollen 

over spisingen (for eksempel at man følte man ikke kunne slutte å spise eller kontrollere hva eller 

hvor mye man spiste). Ut fra spørsmålene, kan det tenkes at overspising kan ha sterkere 

påvirkningseffekt en småspising fordi overspisingsatferd innebærer LOC, som ble funnet til å 

være relatert til dårlig vektutfall samt psykososial ubehag og dysfunksjonelle holdninger om 

kropp og vekt hos fedmekirurgipasienter (Meany et al., 2014). Postoperativ LOC ble også funnet 

å ha innvirkning på utvikling av postoperative spiseproblemer, depresjon, og lavere livskvalitet 

ett og to år etter operasjon (White et al., 2010).  

 

4.2.2 Angst- og depresjonssymptomer 

I denne studien ble angst- og depresjonssymptomer brukt for å beskrive psykisk helse 

blant fedmekirurgipasienter fordi tidligere studier har vist at affektive- og angstlidelser, i tillegg 

til spiseforstyrrelser og rusmisbruk, har vært de mest utbredte komorbide tilstander blant 

fedmekirurgikandidater (Cox & Brode, 2018; Dawes et al., 2016; de Zwaan et al., 2011; 

Faulconbridge et al., 2013; Kalarchian et al., 2007; Welbourn et al., 2018). Preoperative resultater 

viste at gruppen med overspisingsatferd rapporterte signifikant mer angstsymptomtrykk (20.9% 

hadde sumskårer over normalområdet) enn gruppen uten overspisingsproblematikk. Begge 
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gruppene svarte relativt likt når det gjaldt depresjonssymptomer, der de fleste svarte med 

sumskårer innen normalområdet. 12.3% av pasientene med overspising hadde sumskårer over 

normalområdet. Tidligere studier rapporterte lignende resultater. For eksempel fant Colles et al. 

(2008) og Faulconbridge et al. (2013) relativt likt depresjonssymptomtrykk mellom pasientene 

med og uten overspising før fedmeoperasjon. de Man Lapidoth et al. (2011) fant heller ingen 

signifikante forskjeller mellom pasientene. 

Selv om flere studier rapporterte lignende funn, er det hensiktsmessig å være forsiktig 

med å generalisere resultatene når det gjelder preoperativ forekomst av angst- og 

depresjonssymptomer blant fedmekirurgipasienter. For eksempel fant Jones-Corneille et al. 

(2012) en signifikant høyere prevalens av angst og depresjon blant kirurgikandidater med 

overspisingsatferd enn blant kandidater uten overspising (27.3% vs. 8.2% og 27.3% vs. 4.9% 

respektivt).   

          For å konkludere, lignet prevalensen av spiseproblematikk samt angst- og 

depresjonssymptomer i utvalget på funn i tidligere studier. Likevel ble det funnet i noen studier at 

fedmekirurgikandidater som overspiser rapporterte høyere symptomtrykk på angst- og 

depresjonsymptomer. I tillegg brukte ulike studier forskjellige måleinstrumenter i kartlegging av 

symptomene, noe som kan føre til lavere generaliserbarhet. 

 

4.3 Gruppene tre år etter fedmeoperasjon 

          Tre år etter operasjonen ble utvalget fordelt i fire grupper. Gruppene uten postoperativ 

overspisingsatferd var større (63.7%) enn gruppene med postoperativ overspising, noe som 

samsvarer med resultater fra tidligere studier der overspisingsprevalens har vært lavere etter 

fedmekirurgi. 

          Vedrørende sosiodemografisk bakgrunn var gruppene forskjellige kun når det gjaldt 

sykemeldingsstatus. Gruppen med overspising før og etter operasjonen hadde høyest andel 

sykemeldte pasienter (33.3%). Høyere sykemeldingsrate kan forklares ved at overspising har blitt 

assosiert med flere somatiske og psykiske helseplager (Kalarchian et al., 2017; Mason & Lewis, 

2014). I tillegg kan overspising etter fedmekirurgi øke hyppighet og grad av bivirkninger etter 

kirurgi, som «dumping», «plugging» eller oppkast (Powers et al., 1999; Sarwer et al., 2011; 

White et al., 2010). Det fantes dessverre ikke data på andel sykemeldte før operasjon slik at det 

var umulig å undersøke endringer i sykemeldingsforekomst.  
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          Når det gjaldt småspising og psykisk helse var gruppene mer forskjellige etter tre år, enn 

før operasjonen. Småspising var signifikant hyppigere og angstsymptomer var signifikant mer 

prominente blant respondenter med overspisingsatferd, uavhengig om de hadde denne typen 

problematikk før operasjonen eller ikke. I tillegg fremkom forskjeller mellom gruppene når det 

gjaldt vekt, der pasienter uten overspising før og etter operasjon hadde lavere kroppsmasseindeks 

og større prosentvis vekttap enn de tre andre gruppene. Gruppen med overspising både før og 

etter hadde høyest kroppsmasseindeks og lavest vekttap. 

          For å oppsummere var det større forskjeller blant fedmekirurgipasienter med og uten 

overspisingsatferd tre år etter operasjon enn det var før operasjonen. Det var forskjeller i 

sosiodemografisk bakgrunn kun når det gjaldt sykemelding, og det forekom signifikante 

forskjeller hva angår småspising, vektendringer, og angstsymptomer. 

 

4.3.1 Problematisk spiseatferd 

Prevalens av overspising var lavere tre år etter operasjonen, slik som i flere tidligere 

studier (Dawes et al., 2016; de Man Lapidoth et al., 2011; Meany et al., 2014). Småspising var 

også signifikant sjeldnere for gruppene uten postoperativ overspisingsatferd, men også de andre 

gruppene rapporterte noe lavere forekomst av småspising, selv om det ikke var signifikant. Det er 

imidlertid usikkert om hvorvidt forekomsten av spiseproblematikk har blitt lavere, fordi 

problematisk spiseatferd er et dynamisk fenomen som endres over tid (Conceição et al., 2017; 

Hsu et al., 1998). For eksempel mener Niego et al. (2007) at noen pasienter lærer seg teknikker 

som fører til overspising etter operasjonen, som å småspise og/eller spise kaloririk most mat eller 

drikke. 

          I alt kan man konkludere med at etter operasjonen var det færre pasienter som opplevde 

overspisings- og småspisingsepisoder enn før operasjonen, men forekomsten vurderes fortsatt 

som høy og bør adresseres på grunn av en assosiasjon mellom postoperativ problematisk 

spiseatferd og dårligere kirurgiutfall. 

 

4.3.2 Angst- og depresjonssymptomer 

          Resultatene viste at det ikke var en signifikant nedgang i angstsymptomer for noen av de 

fire gruppene tre år etter operasjonen. I tillegg var gruppene fortsatt ulike når det gjaldt 

symptomtrykk, der gruppene med overspisingsatferd hadde signifikant høyere symptomtrykk enn 
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gruppene uten. Tidligere studier har vist lignende funn. For eksempel fant Buddeberg-Fischer et 

al. (2006) lavere angstskårer etter kirurgi, men nedgangen var ikke signifikant. de Zwaan et al. 

(2011) og Kruseman et al. (2010) fant heller ingen signifikante endringer når det gjaldt 

angstsymptomer, men Kalarchian et al. (2016) rapporterte en signifikant reduksjon av 

angstsymptomer og ingen bedring av depresjon. Det kan ha vært flere grunner til at 

angstreduksjon ikke var signifikant. Eksempelvis kan det tenkes at postoperativ kropp og andre 

endringer kan ha vært opprettholdende for angst. I følge Coulman et al. (2017) sin artikkel, 

opplevde noen pasienter ambivalens når det gjaldt endringer etter operasjon fordi endringene 

krevde kontinuerlig tilpasning, førte til nye erfaringer og oppmerksomhet som kunne oppleves 

vanskelige å håndtere, samt fremkalte eksistensielle spørsmål og negative emosjoner. 

Når det gjaldt depresjonssymptomer, var reduksjon av symptomtrykk signifikant lavere 

tre år etter operasjonen enn preoperativt for alle gruppene, og gruppen uten overspisingsatferd 

hadde lavest skårer. Resultatene samsvarte med tidligere funn som indikerte betydelig reduksjon 

av depresjonssymptomer eller forbruk av antidepressive medikamenter (Buddeberg-Fischer et al., 

2006; Dawes et al., 2016; Dixon et al., 2015; Faulconbridge et al., 2013; Welbourn et al., 2018). I 

motsetning viste nordiske studier til økt medikamentbruk (Jacobsen et al. 2018; Sundbom et al., 

2017). Videre har studier med lengre enn tre års oppfølging funnet forverring av psykisk helse 

selv om de fleste pasienter rapporterte bedring i løpet av de første årene etter operasjon (Canetti 

et al., 2016; Herpertz et al., 2015). 

Det kan være flere grunner til lavere depresjonsskårer etter operasjon. For eksempel kan 

depresjonssymptomer minke som følge av korrelasjonen mellom depresjon, overspising og 

overvekt, som tyder på at det å miste en betydelig del av overvekten etter fedmekirurgi kan føre 

til lavere andel depressive symptomer (Cox & Brode, 2018; Dawes et al., 2016; de Zwaan et al., 

2011; Mason & Lewis, 2014). På den andre siden foreligger det en assosiasjon mellom depresjon 

og angst hvor behandling av angstsymptomer også kan føre til bedring av depresjon (Berge & 

Repål, 2011; Faulconbridge et al., 2013).  Det kan derfor tenkes at reduksjon av vekt og/eller 

angstsymptomer, selv om ikke signifikante, kan føre til signifikant forbedring av depresjon. 

 

4.3.3 Vektendringer 

Det forekom ingen signifikante forskjeller mellom respondentenes kroppsmasseindeks før 

operasjonen, til tross for at over 40% rapporterte overspising. De fleste studier av 
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fedmekirurgikandidater fant de samme resultatene (Dahl et al., 2010; Jones-Corneille et al., 2012; 

Kalarchian et al., 2002). Relativt lik kroppsmasseindeks blant kirurgikandidater kan delvis 

forklares med operasjonskrav som krever KMI på over 40 eller på over 35 i tillegg til en eller 

flere fedmerelaterte følgetilstander (Senter for sykelig overvekt, 2016). Videre kan det tenkes at 

relativt lik KMI kan være relatert til relativt lik sosiodemografisk status hos 

fedmekirurgikandidatene i denne studien, i tråd med flere studier som har vist en tydelig 

assosiasjon mellom KMI og sosiodemografisk status blant generell befolkning (Ball & Crawford, 

2005; Lahman, Lissner, Gullberg, & Berglund, 2000). 

Det første året etter operasjon har blitt beskrevet som en «Honeymoon»-  fase med flere 

signifikante og positive endringer både i somatisk og psykisk helse, samt vektnedgang (Coulman 

et al., 2017). I denne studien rapporterte pasienter vektnedgang på rundt 30%, og det forekom 

ingen signifikante forskjeller mellom gruppene med eller uten postoperative overspisingsepisoder 

et år etter operasjonen. Det er overraskende at overspisingsatferd ikke påvirket vektforskjeller 

mellom gruppene. Det kan tyde på at i denne fasen vistes fremdeles sterk effekt av kirurgi—

pasientene kunne ikke overspise på grunn av det kirurgiske inngrepet. Det kan tenkes at studier 

som har funnet postoperativ overspising sannsynligvis rapporterte subjektiv overspising eller 

LOC. LOC ble ikke målt i denne studien, men forfattere i flere studier har beskrevet at LOC kan 

indikere overspising etter fedmekirurgi (Colles et al., 2008; Marino et al., 2012; Meany et al., 

2014). Gjennomsnittsverdier av prosentvis total vekttap viste at pasienter som sluttet å overspise 

etter operasjonen opplevde større vekttap, men forskjellene er ikke signifikante. Dette samsvarer 

med funn fra tidligere studier (Colles et al., 2008; Kalarchian et al., 2002; Mitchell et al., 2016). 

          Tre år etter operasjonen begynte man å se forskjeller mellom pasienter når det gjelder 

vektnedgang (Meany et al., 2010). Forskjellene oppsto også mellom pasientene i denne studien, 

selv om effekt størrelsene var små. Gruppen som hverken hadde overspising før eller etter 

operasjonen (gruppe 1) opplevde den største vektnedgangen, etterfulgt av gruppen som sluttet å 

overspise etter operasjonen (gruppe 3), mens gruppene som enten fortsatte (gruppe 4) eller 

utviklet postoperativ overspising (gruppe 2) opplevde minst vektnedgang. Dette bekreftet 

tidligere resultater hvor funne antydet at vektnedgang avtok over lengre tid etter fedmeoperasjon 

og i noen tilfeller hadde den gått opp (Conceição et al., 2017; Courcoulas et al., 2013). 

I tillegg til vektendringer over tid, verifiserte resultatene fra denne studien at 

overspisingsatferd kan ha spilt en signifikant rolle når det gjaldt vektendringer over lengre tid 
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etter fedmeoperasjon (Hsu et al., 1998; Conceição et al., 2017; Kalarchian et al., 2016; Sallet et 

al., 2007; White et al., 2010). Gruppene med postoperativ overspisingsproblematikk viste lavest 

vektnedgang. Videre viste sammenligning av gruppene at det fantes gruppeforskjeller når det 

gjaldt småspising og angstsymptomer. Det kan derfor virke hensiktsmessig å undersøke om 

småspising, angstsymptomer og overspising kan estimere vektforskjeller mellom 

fedmeoperasjonspasienter tre år etter operasjonen. 

 

4.4 Påvirkningsfaktorer 

Som nevnt i innledningen, fremstår fedmekirurgi som den mest effektive behandlingen av 

fedme og fedmerelaterte sykdommer, men i likhet med andre typer kirurgi medfølger 

risikofaktorer og bivirkninger i tillegg til faktiske kostnader relatert til utførelse av inngrepet og 

postoperativ oppfølging av pasientene (Senter for sykelig overvekt, 2016; Thomassen, 2015). 

Kortsiktig evaluering av utfall etter kirurgi er godt dokumentert, men utfall på lengre sikt har vist 

bred variasjon når det gjelder ønskede resultater. Derfor omhandler et økende antall studier 

faktorer som kan påvirke utfall av vekttap.  Denne studien undersøkte innflytelse av overspising, 

småspising og angstsymptomer på vektforskjeller tre år etter operasjonen. 

 

4.4.1 Innflytelse av spiseatferd 

De fleste studier som har adressert påvirkning av preoperativ og/ eller postoperativ 

overspising har funnet at postoperativ overspising hadde negativ effekt på vekttap (Conceição et 

al., 2017; Cox & Brode, 2018; Meany et al., 2014; Niego et al., 2007; Pizato et al., 2017). 

Analysene fra denne studien har bekreftet tidligere funn, noe som kan indikere at overspising tre 

år etter operasjon kan være assosiert med mindre prosentvis vektnedgang ved samme tidspunkt, 

uavhengig av småspising og psykisk helse. 

 

4.4.2 Innflytelse av psykisk helse 

Resultatene i denne studien kan tyde på at psykisk helse ikke har et unikt bidrag for å 

estimere vektnedgang relatert til småspising og overspising, selv om psykisk helse er en viktig 

faktor som kan påvirke vektutfall i følge andre studier. de Zwaan et al. (2011) rapporterte at 

hverken preoperative eller postoperative angstsymptomer var relatert til vektutfall. Postoperative 

depresjonssymptomer var derimot relatert til mindre vekttap etter tre år, men ikke to år etter 
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operasjon. Legenbauer et al. (2011) fant også en assosiasjon mellom depresjonssymptomer og 

vekttap fire år etter operasjonen. Andre studier har rapportert at hverken depresjons- eller 

angstsymptomer alene kunne brukes som estimeringsfaktorer for vektnedgang etter fedmekirurgi 

(Faulconbridge et al., 2013; Herpertz et al., 2015; Kalarchian et al., 2016). 

 

4.5 Metodologiske betraktninger 

Denne studien er et viktig bidrag som kan belyse overspisingsproblematikk samt psykisk 

helse og vektendring hos pasienter etter fedmeoperasjon. En styrke ved studien er at utvalget 

besto av pasienter med relativt lik sosiodemografisk bakgrunn og vekt, og som fikk 

fedmeoperasjon ved det samme sykehuset i Norge. I tillegg så studien på betydning av psykisk 

helse og spiseatferd for utfall av fedmekirurgi etter at «Honeymoon»-fasen var over. Videre 

anvendte studien validerte måleinstrumenter som ofte har blitt brukt i andre studier, noe som 

muliggjør sammenligning av resultater på tvers av studier. 

Studien har imidlertid noen begrensninger. Som beskrevet videre er metodologiske 

begrensninger relatert til validitet og pålitelighet av måleinstrumenter samt skjevheter som kan 

stamme fra seleksjon og rapportering. For eksempel ble informasjonen innsamlet ved bruk av 

selvrapportering, som har blitt påvist å mangle validitet og/ eller reliabilitet når det gjelder 

undersøkelse av spiseatferd fordi det forekommer både over- og underrapportering (Dahl et al., 

2010). Overspisingsepisoder ble heller ikke registrert ett år etter fedmeoperasjon slik at det ikke 

har vært mulig å vurdere om slik problematikk har minket under «honeymoon»-fasen, for deretter 

å ha returnert hos noen pasienter. Videre brukte studien spørsmål om småspising som har blitt 

utviklet spesielt for studien, og dermed mangler validering. I tillegg er det ukjent hvorvidt og på 

hvilke måter pasientene som valgte å delta i studien var annerledes fra de som ikke valgte 

deltakelse. 

De påfølgende avsnittene skal drøfte validitet av måleinstrumenter for spiseatferd samt 

statistiske skjevheter når det gjelder utvalg og rapportering. 

     

4.5.1 Validitet av måleinstrumenter 

Overspisingsatferd omfattes av kriteriene for BED som beskrevet i innledningen, men 

problematikken hos den enkelte oppfylte ikke kriteriene for en diagnose på grunn av blant annet 

stor variasjon av begrepsbeskrivelser og måleinstrumenter brukt i ulike studier (Dahl et al., 2010; 
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Marino et al., 2012; Wadden et al., 2011). I tillegg var de fleste måleinstrumentene 

selvrapporteringsskjemaer og det kan tenkes at ulike respondenter har tolket overspising 

forskjellig, noe som har kunnet føre til under- eller overrapportering. Eksempelvis har Parker og 

Brennan (2015) sett på måleinstrumenter som ble brukt til å identifisere patologisk spiseatferd 

hos fedmeoperasjonspasienter. De fant en stor variasjon av måleinstrumenter som sannsynligvis 

bidro til stor variasjon i prevalensstatistikk og i definisjon av problematisk spiseatferd. I følge 

forfatterne ble kriterier for BED brukt til å identifisere overspisingsatferd uten at det hadde blitt 

satt en BED diagnose (Parker & Brennan, 2015). Videre rapporterte flere respondenter med en 

type patologisk spiseatferd at de også hadde symptomer fra andre typer spiseatferd. For eksempel 

svarte en person med «grazing» at de også opplevde LOC (Colles et al., 2008). 

  I denne studien ble «Survey for Eating Disorders» (SED) brukt for kartlegging av 

overspising, og spesielt konstruerte spørsmål ble brukt for å undersøke småspising. Som nevnt i 

metodedelen er SED et valid og pålitelig måleinstrument for spiseforstyrrelser hos både kliniske 

og ikke-kliniske populasjoner (Ghaderi & Scott, 2002). I tillegg har SED blitt evaluert ved å 

sammenligne med «The Eating Disorder Examination», som anses som det mest valide og 

reliable kartleggingsverktøyet for spiseforstyrrelser (Ghaderi & Scott, 2002). Denne studien så 

derimot på en bredere beskrivelse av spiseproblematikk enn diagnostiserbare spiseforstyrrelser. 

Det kan tenkes at man trenger måleinstrumenter som adresserer ulike typer spiseproblematikk, 

også typer som ligger under klinisk signifikant nivå fordi selv om symptomene ligger under 

klinisk nivå kan de likevel føre til betydelig psykiske plager. Derfor inkluderer studien spørsmål 

om småspising. 

Vedrørende kartlegging av småspising var spørsmålene utviklet basert på intervju med 

fedmeoperasjonspasienter fire år postoperativt, etter undersøkelser av deres utfordringer med 

spiseatferd etter operasjonen. Spørsmålene dreide seg om forekomst av småspising generelt, og 

småspising av sjokolade/ “snacks” med svarkategorier fra (1) aldri til (5) alltid. Det kan tenkes at 

en mer presis definisjon av forekomst- kategorier vill gitt bedre beskrivelser av 

småspisingsatferd. Eksempelvis kunne en forekomst fra (1) aldri til (5) daglig, kunne ha vært 

hensiktsmessig. I tillegg kunne det ha vært det vært nyttig å ha skilt mellom ulike typer 

mellommåltider, som for eksempel frukt, nøtter, potetgull, osv.  samt å ha undersøkt om 

respondenter opplevde LOC i forbindelse med mellommåltidene sine.   
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Når det gjaldt kartlegging av postoperativ overspising og småspising, brukte studien den 

samme metoden. Det kan tenkes at denne metoden mangler sensitivitet og har feilet med å 

identifisere personer med postoperativ spiseproblematikk fordi overspising etter fedmekirurgi er 

annerledes enn før kirurgien (Kalarchian et al., 2016; Meany et al., 2014). I tillegg har flere 

studier som undersøkte overspising blant fedmekirurgipasienter brukt LOC-begrepet for å 

beskrive overspisingsfenomenet etter fedmekirurgi (Meany et al., 2014; Mitchell et al., 2012; 

White et al., 2010). Resultatene tydet på at personer som rapporterte LOC så ut til å erfare den 

samme psykopatologien, med elementer av forstyrret spiseatferd og psykisk ubehag. Disse 

opplevelsene har blitt ansett å være typiske for personer som har denne typen spiseforstyrrelse, 

selv om de ikke spiser store mengder mat, objektivt sett (Meany et al., 2014; Pizato et al., 2017). 

Det kan derfor tenkes at bruk av den samme undersøkelsesmetode pre- og postoperativt overser 

de pasientene som opplever spiseproblemer. 

 

4.5.2 Seleksjonsbias 

Seleksjonsbias refererer til skjevheter når det gjelder hvem som velger å delta i en studie. 

Det kan tenkes at fedmekirurgikandidater som meldte seg til studien hadde en spesiell interesse 

for forskning eller temaer i studien. Videre kan det tenkes at pasienter som fikk dårlige 

vektresultater etter operasjonen og /eller opplevde omfattende spiseutfordringer valgte å droppe 

ut av studien. For eksempel fant Colles et al. (2008) at pasienter som ikke ville delta i 

undersøkelse ett år etter fedmeoperasjon, rapporterte preoperativ BED, hadde hatt mindre vekttap 

og møtte opp til færre oppfølgingstimer ved klinikken. I denne studien, var det ingen signifikante 

forskjeller på noen av studievariablene mellom pasientene som deltok i undersøkelsen både før 

og tre år etter operasjon og de som deltok kun før operasjonen. Det er dog mulig at de som falt fra 

var forskjellige fra de som responderte ved tre år i forhold til grad av vektnedgang.  

 

4.5.3 Potensiell rapporteringsbias 

Som nevnt ovenfor måles psykiske symptomer og spiseatferd med 

selvrapporteringsskjemaer. Svarene kan derfor bli påvirket av potensiell rapporteringsbias, fordi 

informasjon fra selvrapportering kan inneholde under- eller overrapportering. Når det gjelder 

rapportering av psykiske symptomer, finner valideringsstudier underrapportering av symptomer. 

Det kan være flere grunner til feilrapportering, blant annet at respondenter oppfatter symptomer 
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som stigmatiserende eller at spørsmål er vanskelig å forstå (Leiknes, Dalsbø, & Siqveland, 2016). 

For å unngå underrapporteringer, er HADS spørsmål formulert uten eksplisitte referanser til 

psykiske lidelser (Leiknes et al., 2016). 

Når det gjelder rapportering av spiseproblematikk har overspising blitt assosiert med 

stigma og dette kan føre til underrapportering (Guerdjikova et al., 2017). Videre kan det tenkes at 

overspising etter fedmekirurgi kan være forbundet med et større stigma fordi fedmekirurgi 

medfører omfattende fysiologiske begrensninger på hvor mye mat det er mulig å spise. Det er 

derfor viktig at spiseproblematikk undersøkes med flere eller mer nyanserte verktøy. 

 

4.6 Kliniske implikasjoner og videre forskning 

I samsvar med funn fra tidligere studier, støtter resultatene fra denne studien anbefalinger 

om lengre oppfølging. Flere år etter fedmeoperasjon fremkom det en signifikant variasjon når det 

gjaldt spiseatferd, psykisk helse og vektendringer, noe som indikerer at fedmekirurgi ikke er en 

kur mot fedme men heller en del av en behandlingsprosess på vei mot minsket overvekt. Fedme 

er en kronisk lidelse, og funn fra de fleste studier har vist at fedmekirurgi har hatt større effekt på 

somatiske symptomer enn på psykososiale symptomer over lengre tid (Dixon et al., 2015).  Flere 

forfattere har derfor hevdet at det nåværende oppfølgingstilbudet for fedmekirurgipasienter er 

utilstrekkelig og at denne gruppen trenger skreddersydd oppfølging (Coulman et al., 2017; 

Kalarchian & Marcus, 2017). 

På bakgrunn av retningslinjer fra internasjonale foreninger samt systematisk 

litteraturgjennomgang, har en nordisk arbeidsgruppe for fedmekirurgi utarbeidet retningslinjer 

der livslang oppfølging etter fedmekirurgi anbefales (Sandvik et. al., 2018). I følge 

retningslinjene, har oppfølgingen fokus på faste kontroller av somatisk helse og vekt, men fokus 

på psykisk helse og spiseatferd ser ut til å være opp til den enkelte fastlege eller pasient å ta tak i. 

Vedrørende preoperativt kurs, hadde Senter for sykelig overvekt ved OUS et obligatorisk 36 

timers kurs for pasientene i dette utvalget med fokus på ernæring, spiseproblemer og andre 

psykiske vansker (Kvalem et al., 2016). Det er uvisst om innholdet i et slikt kurs har blitt 

kvalitetssikret med tanke på hva kursdeltagerne har fått i utbytte, når det gjelder å adressere 

overspisingsproblematikk. 

Generelt sett kan det tenkes at skreddersydd oppfølging i forkant og etterkant av 

operasjon potensielt ville kunne sikre bedre somatiske og psykiske utfall etter fedmekirurgi, og 
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spare helsevesenet og den enkelte for store tap, selv om det kan virke som et fordyrende ledd på 

kort sikt. Cox og Brode (2018) rapporterte at 9% av fedmekirurgipasienter ikke klarte å nå mer 

enn 5% av deres preoperativ vekt ti år etter operasjon. Det er imidlertid mangel på studier som 

ser på hva som er mest effektivt når det gjelder lengde og innhold for preoperative kurs, og også 

postoperativ oppfølging av fedmekirurgipasienter. Videre har flere studier konkludert med at 

utredning av spisevaner pre- og postoperativt, samt livslang oppfølging og behandling for 

eventuelle spiseforstyrrelser burde iverksettes parallelt med andre tiltak, fordi 

fedmekirurgipasienter er en gruppe som er sårbar for å utvikle problematiske spisevaner i løpet 

av livet (Colles et al., 2008; Coulman et al., 2017; Marney et al., 2010; Wadden et al., 2011). 

I tillegg har det vist seg at symptomer på overspising og andre typer spiseproblematikk 

kan være vanskelig å kartlegge, da mange med fedmeproblematikk som opplevde overspising 

skammet seg over sin spiseatferd og derfor unnlot å opplyse om symptomene og dermed ikke 

mottok behandling for komorbide problemer (Guerdjikova et al., 2017; Kessler et al., 

2013).  Dermed vil det være viktig med opplysningsarbeid slik at det er lettere for pasientene å 

være åpne om sine spiseproblemer. I og med at ICD 11 kommer til å inkludere en egen diagnose 

for BED, vil det være naturlig med økt fokus på dens symptomatologi, forekomst og behandling. 

BED blant fedmekirurgipasienter og i befolkningen generelt har vist seg å være en 

spiseforstyrrelse med varierende alvorlighetsgrad og har ofte blitt knyttet til andre psykiske 

lidelser samt dårligere vektutfall etter fedmekirurgi (Conceição et al., 2017; Kessler et al., 2013). 

Derfor vil kartlegging preoperativt og tidlige behandlingsintervensjoner være av betydning for å 

kunne oppnå optimal effekt av fedmekirurgi. For eksempel foreslo Kalarchian og Marcus (2017) 

å tilby individuelt tilrettelagt tverrfaglig langtidsoppfølging med livsstilsendringer, behandling av 

spiseproblematikk og rusmisbruk, medikamentell fedmebehandling samt eventuelt ny 

fedmeoperasjon hvis nødvendig.   

Når det gjelder fremtidig forskning, etterspørres det longitudinell forskning med fokus på 

ulike variasjoner av problematisk spiseatferd, i tillegg til endringer av BED over tid. Videre er det 

viktig å fortsette å validere eksisterende måleinstrumenter samt utvikle kartleggingsverktøy som 

fanger opp subjektive spiseproblemer som ligger under terskel av diagnostiserbare 

spiseforstyrrelser. Det kan tenkes at ulike typer og grad av spiseproblematikk kan ha forskjellige 

kliniske og kirurgiske implikasjoner. 
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5. Oppsummering 

Denne studien er en av de første norske studiene som undersøkte forekomst og 

forbindelser for problematisk spiseatferd samt angst- og depresjonssymptomer blant 

fedmekirurgipasienter før og etter fedmeoperasjon. Før operasjon var grupper med og uten 

overspisingsatferd forskjellige kun når det gjaldt utdanning og angstsymptomer. Tre år etter 

operasjonen, ble pasientene delt i fire grupper som skilte seg fra hverandre når det gjaldt 

sykemeldingsstatus, småspising, angstsymptomer, samt vekttap i tillegg til overspising. Perioden 

etter operasjonen førte til flere positive endringer innad i gruppene, noe som samsvarte med funn 

fra andre studier hvor fedmekirurgi reduserte både somatiske og psykiske symptomer i tillegg til 

signifikant vektnedgang. Studieresultatene tydet derimot på at problematisk spiseatferd var 

assosiert med dårlig psykisk helse både før og etter fedmeoperasjon, samt at postoperativ 

overspisingsatferd var relatert til lavere vektnedgang tre år etter operasjonen. Resultatene 

indikerer også at det foreligger et behov for lengre og mer tverrfaglig oppfølging av 

fedmekirurgipasienter, i tillegg til flere longitudinelle studier som undersøker spiseatferd og 

psykisk helse etter fedmekirurgi.  
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