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Sammanfattning  

 

Introduktion: Övervikt och fetma är ett globalt växande folkhälsoproblem vilket leder till 

enorma ekonomiska samhällskostnader. Fetmakirurgi, bland annat Reglerbart gastriskt band 

(Adjustable Gastric Banding, AGB), har visat långsiktiga effekter på viktminskning, medan 

icke-kirurgisk fetmabehandling har visat mindre tydliga effekter. Detta har lett till att 

fetmakirurgin ökat dramatiskt. Trots detta har vissa kirurgipatienter svårigheter i att 

upprätthålla viktminskning över tid. Fetmakirurgi kan även leda till senkomplikationer och 

biverkningar. Flertalet experter argumenterar för att långtidsbehandling är väsentlig för 

vidmakthållande av beteendeförändring. Dagvårdsbehandling anses vara värd att överväga för 

patienter med fetma. Den har använts brett inom diabetesvård men ej lika mycket inom 

fetmabehandling. Syfte: Att strukturera och undersöka population och datamaterial från en 

redan genomförd men opublicerad, tre år lång interventionsstudie, med tre uppföljningar, om 

viktminskning och ätbeteende hos patienter med fetma, efter behandling med: Adjustable 

Gastric Banding, Dagvård alternativt en kombination av de båda behandlingarna. Metod: 

Datamaterial i 30 pärmar, från patienter (baseline: n= 212) i en redan genomförd men 

opublicerad interventionsstudie, lästes igenom och strukturerades in i ett index i Microsoft 

Words. Därefter skapades en databas i Microsoft Excel. I databasen räknades de patienter 

samman som visat angivna mått på viktminskning (BMI) och ätbeteende (TFEQ) vid något, 

några eller samtliga av de totalt tre uppföljningstillfällena i studien. Resultat: Efter 

strukturering och undersökning av datamaterialet framgick att enbart (n=10) av (n=212) 

fullföljt studien genom uppvisade mått på BMI samt TFEQ vid samtliga av studiens tre 

uppföljningstillfällen. För att i denna masteruppsats visa resultat från en större 

studiepopulation presenterades även uppvisade mått (BMI, TFEQ) från patienter som deltagit 

vid baseline och tredje uppföljningstillfället, men som nödvändigtvis inte deltagit vid 

uppföljnigstillfälle ett eller två (n=43). BMI och TFEQ presenterades i medelvärde och 

median för varje behandlingsgrupp. Slutsats: Resultatet visar att majoriteten av de deltagande 

patienterna inte fullföljde hela programmet. Därför kunde inga effekter av respektive 

behandling på förändring av vikt och ätbeteende beräknas. 

 

Nyckelord (MeSH): Fetma, Viktminskning, Bariatrisk kirurgi, Dagvård   
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Abstract 

 

Introduction: Overweight and obesity is a globally growing public health problem leading to 

enormous economic costs for the society. Obesity surgery, including Adjustable Gastric 

Banding (AGB), has shown long-term positive effects on weight loss, while non-surgical 

obesity treatment has shown less evident effects. This has led to a dramatic increase in obesity 

surgery. Still, some surgery patients have difficulties in maintaining weight loss over time. 

The majority of experts argue that long-term treatment is essential for maintaining behavioral 

changes. According to experts, Daycare treatment is worth considering for patients suffering 

from obesity. It has been used broadly within the diabetes care though not to the same extent 

in obesity treatment. Aim: To structure and investigate the population and data from an 

already completed but unpublished three year old intervention study, with three follow ups, of 

weight loss and eating behavior in patients with obesity after treatment with Adjustable 

Gastric Banding, Daycare or a combination of the both treatments. Method: Data in 30 

binders, from participants (baseline n=212) in an already completed but unpublished 

intervention study, was read and structured into an index in Microsoft Words. A database in 

Microsoft Excel was then structured were patients with specified measures for weight loss 

(BMI) and eating behavior (TFEQ), for one, two or three of the total three follow ups, was 

counted together. Results: After the structuration and investigation of the material it became 

evident that due to drop-out or missing data only (n=10) out of (n=212) had fulfilled the study 

by showing specified measures of BMI and TFEQ at every of the total three follow ups. To, in 

the present Master thesis, show results from a greater sample, also participants with measures 

(BMI, TFEQ) from baseline and the third follow up, but not necessary from the first or second 

follow up (n=43), was included in the presentation. BMI and TFEQ were presented in mean 

and median for each of the treatment groups. Conclusion: The result shows that a majority of 

the participants not completed the program. Hence could no effect of the treatments on 

changes of weight and eating behavior be rated. 

  

 

Keywords (MeSH): Obesity, Weight loss, Bariatric Surgery, Day Care 
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1. Inledning 

 

1.1. Övervikt och fetma 

Övervikt och fetma är ett globalt växande folkhälsoproblem. Fetma definieras som en 

onormal, överdriven fettansamling som utgör en hälsorisk för individen (WHO, 2009).  

Den ursprungliga orsaken till den globala utvecklingen av fetma är det ökade kaloriintaget i 

kombination med minskad daglig fysisk aktivitet och färre fysiskt krävande arbetsuppgifter. 

Till viss del är övervikt och fetma även genetiskt betingad (WHO 2006).  

 

Genom antropometri kan man med hjälp av Body Mass Index (BMI) mäta en befolknings 

fetma. Vid uträkning av BMI delas en individs vikt i kilogram med kvadraten av längd i meter 

(kg/m
2)

. För vuxna över 20 år räknas ett BMI mellan 26 och 30 som övervikt, mellan 31och 

35 som fetma, mellan 36 och 40 som svår fetma, och över 40 som extrem fetma (WHO, 2009, 

FASS, 2009).  

 

En rad negativa hälsokonsekvenser är relaterade till övervikt och fetma: diabetes typ 2, 

kardiovaskulär sjukdom, muskuloskeletal sjukdom, vissa typer av cancer, psykosociala 

problem och för tidig död (Engeland et al. 2003; Stevens et al. 1998; WHO 2006). Enligt 

WHO (2006) lider en stor del av världens befolkning av övervikt (cirka 30 %) och fetma, 

(cirka 10 %) medan mer än hälften av USA:s vuxna befolkning är överviktig och nära en 

tredjedel är feta (IOTF 2007).  

 

När det kommer till Sveriges befolkning är varannan man och var tredje kvinna överviktig 

(SCB 2008) och cirka tio procent lider av fetma vilket fortfarande räknas som en låg siffra 

jämfört med andra länder (Neovius et al. 2006; Lissner et al. 2000; Sundquist et al. 2004). 

Sveriges fetmaprevalens har dock ökat alarmerande över tid (Berg et al. 2005; Neovius 2008) 

och har under de senaste tjugo åren fördubblats (Lissner et al. 2000; Neovius et al. 2006; 

Rasmussen et al. 1999; Sundquist et al. 2004). 

 

Mellan år 1971 och 1995 undersöktes prevalensen av övervikt och fetma hos de 18-åriga 

pojkar som årligen registreras för värnplikten i Sverige (n≈50 000). Uppmätt BMI hämtat från 

värnpliktsregistret över denna grupp visade på mer än en fördubbling av prevalensen för 
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övervikt (BMI> 25 kg m²) och nära en fyrdubbling för fetma (BMI> 30 kg m²) (Rasmussen et 

al. 1999). 

 

En annan studie av unga vuxna svenska män (n=1 580 913), år 1969-1974 till 2000-2005, 

visade en femdubblad prevalens för måttlig fetma (BMI >35), medan sjuklig fetma (BMI 30-

34,9) ökade tiodubbelt. Skulle denna ökning fortsätta i samma grad som mellan år 1969 och 

2005, skulle mer än 4 % av unga vuxna män uppskattas ha sjuklig fetma år 2020 (Neovius et 

al. 2008).  

  

De direkta kostnaderna för fetma uppskattas till två procent av de totala hälso- och 

sjukvårdskostnaderna. Detta skulle för Sverige betyda en ekonomisk kostnad på tre miljarder 

kronor varje år (FAS forskning, 2007). Vikten av att övervaka prevalensen och sekulära 

trender för övervikt och fetma betonas (WHO 2006).  

 

 

1.2 Viktminskning    

De individer som behandlas mot fetma går oftast ned i vikt under de första sex månaderna. De 

flesta går dock tillbaka till ursprungsvikten inom ett år. Bästa långsiktiga resultaten får de som 

inledningsvis tappat minst 20 kilo. Långtidsverkan har visats vara betydligt sämre när den 

första viktnedgången är mindre än 10 kilo. Faktorer som ökar chansen att lyckas behålla den 

nya, lägre vikten är: manligt kön, en stor viktnedgång i början, fysisk aktivitet och flitigt 

deltagande i behandlingsprogram (SBU 2002). Även Elfhag et al. (2005) menar att ett lyckat 

vidmakthållande av viktminskning är associerat med faktorer som stor viktnedgång i början, 

men också: att uppnå en självbestämd målvikt, en fysiskt aktiv livsstil, regelbundna matvanor, 

kontroll på överätande samt förmåga att utvärdera det egna beteendet. Upprätthållande av vikt 

är även associerat med inre motivation för viktminskning, socialt stöd, bättre copingstrategier 

och möjligheten att hantera stress i livet, self-efficacy, autonomi, egenansvar för det egna 

livet, psykisk styrka samt stabilitet.  

 

De faktorer som kan utgöra en risk för viktuppgång är: pendlande viktkurva, obehindrat 

ätande, överätande, större hunger, ätande som respons på negativa känslor och stress, samt 

passiva reaktioner på problem (Elfhag et al. 2005). Långsiktig viktminskning hos individer 



7 
 

har generellt visats ge långsiktigt positivt resultat på hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) 

(Karlsson et al. 2007; Karlsson et al. 1998).  

 

 

1.3 Behandling 

 

1.3.1 Beteendebehandling 

Enligt SBU (2002) kan kostrådgivning leda till cirka 3-10 kilos viktminskning under det 

första året. Långtidseffekterna är dock osäkra. Även regelbunden motion bidrar till 

viktminskning. Om stödinsatser pågår under lång tid kan beteendeterapi i samband med 

förändring av fysisk aktivitet och kost ge ytterligare effekter. 

 

Viktminskningsbehandlingar som berör energiintag, livsstil och farmakologiska metoder har 

visat en blygsam långtidseffekt på viktminskning. I litteraturen beskrivs dock den icke 

kirurgiska fetmabehandlingen i vaga termer (Rössner et al. 2008). Studierna av denna sorts 

behandling anses ha allt för kort uppföljningstid, omfatta för små studiepopulationer, använda 

sig av icke beprövade behandlingar och beskrivas så vagt att replikering blir svårt att 

genomföra. I en metaanalys exkluderades flera studier av dessa anledningar, och enbart 44 av 

986 studier inkluderades (Douketis et al. 2005).     

 

Enligt Melin et al. (2003) är grunderna för diet, fysisk aktivitet och beteendemodifikation 

vedertagna. Dock anses behandlingsprogrammen där dessa komponenter integreras och 

exponeras för patienter ej vara lika implementerade i vården. Kompetensen på undervisande 

personal kan variera väsentligt från måttligt tränade lekmannagrupper till högt kompetenta 

hälsoprofessioner. Av denna anledning skapades en metod för praktisk klinisk behandling. 

Metoden syftade till att vägleda hälso- och sjukvårdspersonal i att initiera långtidsbehandling 

för patienter med fetma inom hälso- och sjukvården. Behandlingen dokumenterades i en 

handbok för personal och i en dagbok för patienter. Under de senaste åren har 850 

sjuksköterskor, dietister och annan personal inom hälso- och sjukvården undervisats i 

metoden. Totalt 400 primärvårdscenter och sjukhus var representerade i Sverige. Överlag såg 

deltagarna denna vägledning som meningsfull och värdefull (Melin et al. 2003). 
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1.3.2 Dagvårdsbehandling 

Dagvårdsbehandling är ett långsiktigt viktminskningsprogram för patienter med fetma. Åtta 

till tio patienter i samma grupp spenderar en heldag i veckan tillsammans under tolv tillfällen. 

Dagen startas med en hälsosam frukost och morgonföreläsning som består av en 

gruppmedlems presentation av ett relevant problem relaterat till programmet, exempelvis 

hungerkänslor, stigmatisering, frustration med mera. Dagen fortsätter med matförberedelser, 

fysisk aktivitet, interaktion i gruppen och aktiviteter runt vissa teman i beteendemodifikation. 

En heldags tillgång till ett multidisciplinärt team: läkare, sjuksköterska, dietist, sjukgymnast, 

hälsoundervisare och psykolog ger varje gruppdeltagare chansen att diskutera underliggande 

problem i den individuella situationen med fetma. Fysisk aktivitet på behandlingsenheten gör 

det möjligt för patienten att träna men också att följa upp och diskutera sidoeffekter av 

aktiviteten. Efter de tolv veckor långa programmet erbjuds patienterna en uppföljning i form 

av gruppmöten en gång i månaden. För att kunna stabilisera nya beteendeförändringar anses 

långtidsbehandling spela en betydande roll. Dagvård är en behandlingsform som anses vara 

optimal för patienter med svår fetma och komorbiditet. Denna behandlingsform har använts 

brett inom diabetesvård men har endast fått liten uppmärksamhet inom fetmabehandling. En 

litteratursökning visade dock att mycket få studier har gjorts för att utvärdera denna 

behandlingsansats (Rössner 2008).  

 

1.3.3 Fetmakirurgi  

Fetmakirurgi, även kallad bariatrisk kirurgi har visat långsiktiga effekter på viktminskning 

och förbättrade värden av hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) (Karlsson et al. 2007; Karlsson 

et al. 1998), samt en minskad förekomst av följdsjukdomar och dödlighet (Sjöström et al. 

2007). Denna form av behandling kan vara aktuell för patienter med svår fetma och har visats 

reducera vikten med i genomsnitt 25 procent (ca 35 kg), upp till fem år efter operation. Efter 

tio år kvarstår en viktminskning på cirka 16 procent (ca 20 kg). Detta resultat bidrar till 

betydelsefulla hälso- och livskvalitetsvinster för patienter som genomgår denna behandling. 

Dock kan denna typ av ingrepp medföra risker för biverkningar och komplikationer (SBU 

2002). Antalet utförda kirurgiska ingrepp mot fetma har ökat dramatiskt under de senaste åren 

(Karlsson et al. 2007; Karlsson et al. 1998; Sjöström et al. 2007). En möjlig orsak till denna 

ökning kan vara att fetmakirurgin visat bättre resultat av långvarig viktminskning än annan 

fetmabehandling (SOS-studien i Wirén 2009) 
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1.3.4 Adjustable Gastric Banding, AGB 

Adjustable Gastric Banding, AGB (Reglerbart gastriskt band) är en fetmakirurgisk restriktiv 

metod där ett justerbart silikonband spänns fast runt ventrikelns övre del. Detta silikonband 

kan fyllas eller tömmas på vätska via en subkutan dosa. På detta sätt kan ventrikelns 

tömningstakt ändras. För att individen skall kunna känna en varaktig mättnad och äta med 

behållning bör tömningstakten vara så långsam som möjligt. Risken att töja ut magsäcken 

genom överätande förhindras av kräkreflexer (SBU 2002). 

 

Efter operation med AGB följer en konvalescenstid där vävnaderna skall läka och ett nytt 

ätbeteende och nya motionsvanor skall läras in. Magsäcksfickan rymmer i början endast en 

matsked (15 ml) och töms efter cirka 20 minuter. Under de första fyra veckorna efter 

utskrivning skall patienten endast inta flytande föda. Under de två påföljande veckorna får 

patienten kost i puréform. Därefter övergår patienten till små portioner normalkost. Maten 

skall ha ett högt näringsinnehåll. Att tugga maten extremt ordentligt är viktigt. Måltiderna bör 

ta lång tid, gärna 30-45 minuter. Vissa fiberrika, kletiga och svårsmälta livsmedel bör 

undvikas. Detta då sådan typ av livsmedel har lätt att fastna i magsäckens öppning och är 

svårare för kroppen att tolerera (Nilsell, 1999).    

 

AGB har ansetts vara en effektiv och säker behandling mot sjuklig fetma, väl använd inom 

fetmakirurgin (Balsiger et al. 2007; Mittermair et al. 2008). Dock visade en uppföljning sju år 

efter operation en ökande grad av antalet stora reoperationer (Balsiger et al. 2007). Äldre 

patienter (ålder 50-69 år) som genomgått AGB visade dessutom på komplikationer i samband 

med operation (48, 5 %) och totalt 34 % var i behov av en reoperation. Baserat på den höga 

graden komplikationer och reoperationer ansågs en selektion av gastric-band-patienter vara 

nödvändig (Mittermair et al. 2008).         

 

 

1.4 Problemformulering 

Fetma är ett komplext tillstånd som kräver multidisciplinära insatser (WHO). Trots att 

fetmakirurgi har visat långsiktiga effekter på viktminskning skall inte ignoreras att vissa 

kirurgipatienter ändå har svårigheter i att kontrollera och upprätthålla viktminskning över tid 

(Karlsson et al. 2007) och att fetmakirurgi kan medföra komplikationer och biverkningar.  
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Experter argumenterar för att långtidsbehandling är väsentlig för att stabilisera nya 

förändringar av beteendeförändring och att dagvårdsbehandling är värd att överväga för 

patienter med svår fetma och relaterad komorbiditet (Rössner et al. 2008). Trots detta saknas 

vetenskapligt tillförlitliga studier om icke-kirurgisk fetmabehandling. Framtida studier kan 

undersöka om långsiktiga effekter av fetmakirurgi kan förhöjas ytterligare genom 

implementering av tekniker i livsstilsförändring (Karlsson et al. 2007).           

 

 

2. Syfte 

 

Att strukturera och undersöka population och datamaterial från en redan genomförd men 

opublicerad, tre år lång interventionsstudie, med tre uppföljningar, om viktminskning och 

ätbeteende hos patienter med fetma, efter behandling med: Adjustable Gastric Banding, 

Dagvård alternativt en kombination av de båda behandlingarna. 

 

 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Hur stort var deltagarantalet vid varje uppföljningstillfälle i studien? 

 

2. Hur stort var bortfallet vid varje uppföljningstillfälle i studien? 

 

3. Hur såg viktminskning (BMI) ut efter den tre år långa interventionen hos patienterna i 

de olika behandlingsgrupperna? 

 

4. Hur såg ätbeteende (TFEQ) ut efter den tre år långa interventionen hos patienterna i de 

olika behandlingsgrupperna? 
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3. Metod 

 

3.1 Beskrivning av den redan genomförda interventionsstudien 

Denna Masteruppsats baseras på data från en treårig uppföljning (tre uppföljningstillfällen) av 

en redan genomförd men opublicerad interventionsstudie. Denna beskrivs nedan:   

 

Under början av 2000-talet ingick avdelningarna för Kirurgi och Medicin på ett sjukhus i 

Sverige ett samarbetsprojekt. I projektet erbjöds patienter med fetma: Dagvård, AGB 

alternativt en kombination av de två behandlingarna. Målet var att kombinera två 

viktminskningsbehandlingar för att få en synergieffekt och genom en enkät utvärdera om 

Dagvård i kombination med AGB kan förbättra långsiktiga behandlingsresultat för patienter 

med fetma. Projektet beskrevs som en prospektiv, randomiserad kontrollerad studie med tre 

års uppföljning.  

 

I materialet från studien framgick att de tillfrågade patienterna (n=170) erhöll muntlig och 

skriftlig information om studien vid tre olika informationsträffar. De patienter som 

tillfrågades att delta stod alla redan i kö för AGB. En utförlig beskrivning av inklusions- samt 

exklusionskriterier för urvalet saknades dock i det dokumenterade materialet som påfanns i 

studien. De förmodade inklusionskriterierna skulle kunnat vara: uppmätt BMI (> 30), vilket 

WHO benämner som en undre gräns för fetma, ålder (>18 år), samt kön (män och kvinnor). 

De tillfrågade patienterna gav sitt medgivande alternativt avböjande till att delta i studien. De 

som tackat ja (n=140) randomiseras därefter till två olika behandlingsgrupper: AGB (n= 69), 

eller Dagvård efterföljt av AGB (n= 71). Patienter på Överviktsenheten som enbart 

genomgick Dagvård och som visat intresse för att delta i projektet rekryterades att delta i den 

tredje behandlingsgruppen i projektet; Dagvård (n= 72) (se figur1).    
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Figur 1. Flödesschema över urval och fördelning av deltagare i de tre olika armarna   

 

Under studiens samtliga tre år deltog Dagvårdsgruppen i Dagvårdsbehandling på 

Överviktsenheten. AGB-gruppen planerades genomgå AGB vid start. Denna grupp fick ingen 

annan behandling än AGB under studietiden. Kombinationsgruppen: Dagvård + AGB 

planerades delta i Dagvårdsbehandling vid Överviktsenheten under det första av studiens tre 

år. I denna grupp planerades AGB att utföras efter ett års dagvårdsbehandling. Under studiens 

gång valde dock vissa patienter i kombinationsgruppen att avvakta och andra avstod helt från 

AGB.  

 

Samtliga deltagare i projektet avidentifierades och data behandlades med sekretess. 

Forskningskommittén Syd, Huddinge Sjukhus F59 utfärdade (2003-05-08) ett godkänt 

etikbeslut för projektet (diarienummer: 68/03).     

 

Studiens datainsamling skedde via enkäten Re5b, antropometriska mått, blodprover och 

symtomformulär.  

 

Totalpopulation 
Referensgrupp 

Dagvård          

n=72 

Tillfrågade om att 

delta i projektet       

n=170 

Ointresserade           

n=30  

Dagvård och Adjustable 

Gastric Banding                  

n=71 

Intresserade   

n=140 

Adjustable Gastric Banding 

n=69 

Randomisering 
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Enkäten RE5b utvecklades vid enheten för Health Care Research, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i Göteborg. Instrumentet utgör 21 sidor och omfattar ett antal enkäter 

som tillsammans bland annat mäter ätbeteende, psykosocial funktion, funktionell hälsa, 

generell hälsa, känsloläge, ångest och depression, självuppfattning och livstillfredställelse. I 

föreliggande Masteruppsats redovisades resultat från BMI samt den del av Re5b som berör 

ätbeteende; Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ).   

 

TFEQ (se bilaga 1) är ett självskattande frågeformulär utvecklat för att mäta kognitiva och 

beteendemässiga komponenter av ätande. Instrumentet innehåller 36 frågor med 

svarsformatet: ja/nej, 14 frågor med en svarsskala mellan 1 och 4 samt en fråga med en 

svarsskala mellan 0 och 10. Alla frågor är tudelade och aggregerade in i tre faktorer; 

I: Cognitive Restraint of Eating (21 frågor), mäter den egna kontrollen över matintag för att 

påverka kroppsvikt och kroppsbyggnad. II: Disinhibition (16 frågor), mäter händelser av 

kontrollförlust vid ätande och III: Hunger (14 frågor), mäter subjektiva hungerkänslor och 

matbegär (Stunkard et al. 1985).     

 

Resultat från en multitrait/multi-item scaling analys av TFEQ i två studieurval visades 

huvudsakligen vara jämförbara. Samstämmigheten i utfallet, reliabilitetskoefficient 

(Cronbach’s alfa) för var och en av de tre skalorna visades vara över standard på 0,70, dock 

under rekommenderad gräns för individuell bedömning 0,90. En granskning av item-scale’s 

korrelation visade en svag överensstämmelse av frågorna, speciellt för Cognitive Restraint of 

Eating och Disinhibition (Karlsson et al. 2000). 
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Flödesschemat nedan beskriver ordning för utdelning av enkät Re5b samt provtagning och 

kroppsmätning av deltagare i studien. 

1. Dagvård 2. AGB 3. Dagvård + AGB 

Baseline Baseline Baseline 

Vid 3 tillfällen: 

 

1, 2 och 3 år efter start av 

Dagvård 

Vid 3 tillfällen: 

 

 1, 2 och 3 år efter start av 

AGB 

Vid 3 tillfällen: 

 

1 år efter start av Dagvård 

eller före AGB 

 

2 år efter start av Dagvård 

eller 1 år efter AGB 

 

3 år efter start av Dagvård 

eller 2 år efter AGB 

 

Figur 2. Flödesschema över ordning för utdelning av enkät Re5b samt provtagning och kroppsmätning 

av studiedeltagare. 

 

 

3.2 Metod, Masteruppsatsen  

 

3.2.1 Tillvägagångssätt  

Denna Masteruppsats bestod i att strukturera och undersöka data från den redan genomförda 

interventionsstudien. All dokumenterad information om studien fanns tillgänglig, i osorterad 

form, i drygt 30 pärmar och åtta pappkartonger på Överviktsenheten på ett svenskt sjukhus. 

Pärmarna innehöll information om studieprocessen och de givna behandlingarna. Till störst 

del bestod materialet av ifyllda avidentifierade enkäter från patienter som deltagit i studien.  

 

För att sortera och strukturera materialet i pärmar och pappkartonger samt göra innehållet i 

den enorma mängd dokument mer tillgängligt, skapades ett index i Microsoft Word. Enbart 

detta Index kom att omfatta 61 sidor. Det gav en kort beskrivning av innehållet i vart och ett 

av dokumenten. Pärmar och pappkartonger numrerades så att varje dokument kunde länkas 

till tillhörande pärm och kartong. Materialet kunde genom detta spåras enklare.  

 

En ny datafil skapades i Microsoft Excel. Där fördes ID-nummer, behandlingsgrupp, 

enkättillfälle, årtal, och värden av TFEQ-delens tre faktorer in för varje deltagare. Detta 

gjordes genom att plocka ut information från det index som upprättats.   
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För att sammanfoga och få en övergripande bild av datamaterialet fördes även ID-numrens 

uppmätta BMI in i datafilen. Detta genomfördes genom manuell sökning i pärmarna som 

upprättats i samband med studien. När allt sammanställts kunde datamaterialet sedan följas 

från uppföljningstillfälle ett till uppföljningstillfälle fyra i en enda datafil. 

 

3.2.2 Urval 

Ett inklusionskriterium i Masteruppsatsen var att patienterna (som var sekretesskyddade med 

ett unikt ID-nummer), skulle ha påvisat ett uppmätt BMI vid baseline. Detta utgjorde grunden 

för resten av uppföljningstillfällena. De patienter som bortföll redan vid baseline exkluderades 

även vid resten av uppföljningstillfällena. Detta då utfall vid baseline var väsentligt för att 

kunna jämföra med utfall vid senare uppföljningstillfällen. Samtliga bortfall fördes in i en 

egen datafil kallad ”drop-outs”. 

 

Vid de uppföljningstillfällen där BMI saknades, exkluderades även TFEQ-faktorerna. Detta 

för att kunna få en bild av viktminskning i förhållande till ätbeteende. En tydlig bild av vilka 

ID-nummer som fullföljt samtliga eller delar av de fyra uppföljningstillfällena alternativt 

bortfallit under studiens gång (”drop-outs”) kunde sedan urskiljas.  

 

3.2.3 Analys 

Antalet ökade respektive sänkta enheter och poäng av BMI och TFEQ, hos de patienter som 

minst deltagit vid baseline och tredje uppföljningstillfället i studien, beräknades i medelvärde 

och median, via Microsoft Excel.  

 

 

4. Resultat 

 

Flödesschemat (-se sid 16) visar patienternas (ID-numrens) deltagande och bortfall vid 

baseline som vid samtliga av de tre uppföljningstillfällena i studien. 
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Totalpopulation 

n=209 

TFEQ efter 1 år, Faktor;                           

I+II+III                             n=41                            

I                                        n=41                                               

II                                       n=43                                      

III                                      n=42   

BMI efter 2 år, n=116 

TFEQ efter 2 år, Faktor;                           

I+II+III                             n=33                            

I                                        n=34                                       

II                                       n=36                                     

III                                      n=37 

TFEQ efter 3 år, Faktor;                   

I+II+III                             n=38                            

I                                        n=41                                                   

II                                       n=43                                              

III                                      n=42 

BMI efter 3 år, n=84 

BMI efter 1 år, n=150 

TFEQ Baseline, Faktor;                

I+ II+III                          n=148                         

I                                      n=150                                    

II                                     n=152                                       

III                                    n=152   

BMI Baseline, n= 183  

Bortfall, Start n=3 

Bortfall BMI, Baseline: n= 26 

Bortfall Faktor I, Baseline: n=33 

Bortfall Faktor II, Baseline: n=31 

Bortfall Faktor III, Baseline: n=31  

Bortfall BMI efter 1 år: n=33 

Bortfall Faktor I efter 1 år: n=109 

Bortfall Faktor II efter 1 år: n=107 

Bortfall Faktor III efter 1 år:n=108 

Bortfall BMI efter 2 år: n=34 

Bortfall Faktor I efter 2 år: n=82 

Bortfall Faktor II efter 2 år, n=80 

Bortfall Faktor III efter 2 år: n=79 

Bortfall Faktor II efter 3 år: n=41 

Bortfall Faktor III efter 3 år: n=42 

Bortfall Faktor I efter 3 år: n=43 

Bortfall BMI efter 3 år 4, n=32 
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Figur 3. Flödesschema över antal ID-nummer med angivet värde för BMI, angivet värde för faktor I, II 

eller III eller samtliga faktorer (TFEQ), samt bortfall vid baseline och de tre olika 

uppföljningstillfällena.  

 

Efter att ha räknat ihop ID-nummer med angivet värde för BMI, faktor I, II och III (TFEQ) 

samt bortfall vid baseline samt de tre uppföljningstillfällena visades det totala antalet patienter 

som deltagit vid samtliga tillfällen enbart bestå av tio individer. Antalet deltagande vid 

baseline och uppföljningstillfälle två och tre bestod av tolv individer. Då bortfallet var högt 

vid uppföljningstillfälle ett och två, valdes de deltagare ut till analys som uppvisat TFEQ och 

BMI vid baseline och sista uppföljningstillfället. Denna grupp utgjorde sedan urvalsgruppen i 

masteruppsatsen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Totalt antal ID-nummer med angivet värde för BMI och faktor I, II eller III eller samtliga 

faktorer (TFEQ) vid baseline och de tre uppföljningstillfällena. Mörkröd markering (baseline och 

uppföljningstillfälle 3) är den slutgiltiga urvalsgruppen i Masteruppsatsen. 

b,1, 2, 3 

Baseline (b) & 

Uppföljningstillfälle 

b, 1 och 2 

b och 1 

b 

b och 3 

b och 2 

43 

34 

152 

39 

12 

10 

ummernummerr

Totalt antal ID-nummer med angivet 

BMI + värde för faktor I, II, III eller 

samtliga av faktorerna i TFEQ  
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Av individerna i urvalsgruppen (n=43) var de tre olika behandlingsgrupperna representerade: 

Dagvårdsgruppen (n=13, varav 8 kvinnor och 5 män), AGB-gruppen (n=10, varav 8 kvinnor 

och 2 män), och Dagvård + AGB-gruppen (n=20, varav 15 kvinnor och 5 män).  

 

Vid en närmre undersökning av karaktäristika i Dagvård + AGB-gruppen framgick att vissa 

av de representerade individerna valt att ej genomföra AGB under studiens gång. Därav 

delades denna behandlingsgrupp in i två kategorier; en grupp som valt att genomföra AGB 

under studiens gång kallad: Dagvård + AGB-gruppen (genomförd AGB) (n=13, varav 10 

kvinnor och 3 män), och en grupp som valt att inte genomföra AGB under studiens gång 

kallad: Dagvård + AGB-gruppen (ej genomförd AGB) (n=7, varav 5 kvinnor och 2 män). 

Analysen kom således att baseras på fyra behandlingsgrupper och inte på de tre som 

ursprungligen var planerade att analyseras. 

 

4.1 Karaktäristika för urvalsgrupp 

I tabell 1 beskrivs karaktäristika (Ålder, BMI) och ätbeteende (TFEQ) för urvalsgruppen 

(n=43). I tabell 2 beskrivs karaktäristika (Ålder, BMI) för Dagvård + AGB-gruppens två 

kategorier: ej genomförd AGB (n=7), samt genomförd AGB (n=13).  

 

Tabell 1. Karaktäristika för urvalsgruppen (Dagvård, Adjustable Gastric Banding, samt Dagvård + 

Adjustable Gastric Banding) vid baseline (n, medelvärde, median) 

 Kön/Antal                                             Kvinnor n=31          Män n=12           Totalt n=43  

Medelvärde/Median   M       (Mdn)   M        (Mdn)   M       (Mdn) 

Ålder, År 47,6       (47) 

 

50,2       (50,5) 

 

48,3        (48) 

BMI 41,9      (41,8) 

 

38,9       (37,7) 

 

41,1      (41,26) 

TFEQ Faktor I 

Cognitive Restraint of Eating 

10,3       (10) 

 

6,7           (6) 

 

9,2           (8) 

 

TFEQ Faktor II 

Disinhibition 

8,1          (8) 

 

9,2           (9) 

 

8,4           (8) 

TFEQ Faktor III 

Hunger 

6,7          (7) 

 

7,5          (7,5) 

 

6,9           (7) 

Genomförd Operation n=18 n=5 n=23 
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Tabell 2. Karaktäristika för urvalsgruppens representerade Dagvård + AGB-grupp, kategorierna: ej 

genomförd AGB, genomförd AGB.  

Kategori Ej genomförd AGB Genomförd AGB 

Kön/Antal    Kvinnor n=5              Män n=2   Kvinnor n=10            Män n=3 

Medelvärde/Median M    (Mdn) M    (Mdn) M     (Mdn) M  (Mdn) 

Ålder, År     47     (46)     53,5  (53,5)    46,4    (46)     47,6  (47) 

BMI 44,9 (45,3) 35,8 (35,8)    42,6   (41,9)     45,5 (41,6) 

 

 

4.2 Dagvård och AGB 

 

I Dagvårdsgruppen ökade medelvärdet för BMI med 0,1 enheter för kvinnor efter tre år. För 

män sjönk medelvärdet i Dagvårdsgruppen med 4,2 enheter. Detta i jämförelse med AGB-

gruppen där medelvärdet för BMI sjönk med 8,2 enheter för kvinnor och med 4,9 enheter för 

män.  

 

Medelvärdet av faktor I (Cognitive Restraint of Eating) hos Dagvårdsgruppen ökade minimalt 

med 0,1 poäng för kvinnor och med 3,4 poäng för män. AGB-gruppen ökade sitt medelvärde 

med 0,6 poäng för kvinnor. För män i samma grupp ökade medelvärdet med 6 poäng.  

 

Medelvärdet för faktor II (Disinhibition) hos Dagvårdsgruppens kvinnor ökade med 0,3 

poäng. För män i samma grupp sjönk medelvärdet med 2,2 poäng. I AGB-gruppen sjönk 

medelvärdet med 3,3 poäng för kvinnor och med hela 6 poäng för män. 

  

Medelvärdet för faktor III (Hunger) för Dagvårdsgruppen sjönk med 2,4 poäng för kvinnor 

och med 1,8 poäng för män. För AGB-gruppen sjönk medelvärdet med 2,4 poäng för kvinnor 

och med 3,5 poäng för män.   

 

 

 

 



20 
 

Diagram 1. Förändring (medelvärde, median) av BMI och tre faktorer av TFEQ efter tre års 

uppföljning, Dagvårdsgruppen (Kvinnor: n=8, Män: n=5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor M Kvinnor Mdn Män M Män Mdn

BMI (B) 39,9 40,3 36,5 34,7

BMI (3 år) 40 39,4 32,3 32,6

Cog. Restraint of Eating (B) 11,1 13 7,2 6

Cog. Restraint of Eating (3 år) 11,2 11,5 10,6 11

Disinhibition (B) 7,2 7 7,6 8

Disinhibition (3 år) 7,5 7 5,4 5

Hunger (B) 6,7 6 6,8 7

Hunger (3 år) 4,3 4,5 5 5

0
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Dagvård 
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Diagram 2. Förändring (medelvärde, median) av BMI och tre faktorer av TFEQ efter tre års 

uppföljning, AGB-gruppen (Kvinnor: n=8, Män: n=2) 

 

 

4.3 Kategorierna: ej genomförd AGB och genomförd AGB  

I Dagvård + AGB-gruppen (ej genomförd AGB) sjönk medelvärdet för BMI med 1,3 enheter 

för kvinnor. För män visades medelvärdet till och med öka med 0,7 enheter. Detta i 

jämförelse med Dagvård + AGB-gruppen (genomförd AGB) där medelvärdet sjönk med 6 

enheter för kvinnor och 4 enheter för män. 

  

Medelvärdet av faktor I (Cognitive Restraint of Eating) för Dagvård + AGB-gruppen (ej 

genomförd AGB) ökade med 0,6 poäng för kvinnorna och med 2 poäng för män. I Dagvård + 

AGB-gruppen (genomförd AGB) ökade medelvärdet för kvinnor med 2,9 poäng. För män i 

samma grupp och kategori ökade medelvärdet med 5,1 poäng.  

 

Kvinnor M Kvinnor Mdn Män M Män Mdn

BMI (B) 41,4 40,8 38,3 38,3

BMI (3 år) 33,2 33 33,4 33,4

Cog. Restraint of Eating (B) 10,5 10 3,5 3,5

Cog. Restraint of Eating (3 år) 11,1 12 9,5 9,5

Disinhibition (B) 9 9,5 11,5 11,5

Disinhibition (3 år) 5,7 6,5 5,5 5,5

Hunger (B) 7,2 6 7,5 7,5

Hunger (3 år) 4,8 5 4 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

AGB 
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Medelvärdet för faktor II (Disinhibition) hos Dagvård + AGB-gruppen (ej genomförd AGB) 

sjönk med 1,2 poäng för kvinnor och med 3 poäng för män. I Dagvård + AGB-gruppen 

(genomförd AGB) sjönk medelvärdet med 3,5 poäng för kvinnor. Män i samma grupp sänkte 

medelvärdet med 3,3 poäng.   

 

Medelvärdet för faktor III (Hunger) för Dagvård + AGB-gruppen (ej genomförd AGB) sjönk 

med 1,6 poäng för kvinnor. För män var medelvärdet oförändrat. I Dagvård + AGB-gruppen 

(genomförd AGB) sjönk medelvärdet med 3,6 poäng för kvinnor. För män i samma grupp och 

kategori sjönk medelvärdet med 4,6 poäng.  
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Diagram 4. Förändring (medelvärde, median) av BMI och tre faktorer av TFEQ efter tre års 

uppföljning, Dagvård + AGB-gruppen, ej genomförd AGB (Kvinnor: n=5, Män: n=2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor M Kvinnor Mdn Män M Män Mdn

BMI (B) 44,9 45,3 35,8 35,8

BMI (3 år) 43,6 43,1 36,5 36,5

Cog. Restraint of Eating (B) 11,6 9 7 7

Cog. Restraint of Eating (3 år) 12,2 14 9 9

Disinhibition (B) 6,2 5 6,5 6,5

Disinhibition (3 år) 5 5 3,5 3,5

Hunger (B) 6,2 7 5 5

Hunger (3 år) 4,6 3 5 5
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Diagram 3. Förändring (medelvärde, median) av BMI och tre faktorer av TFEQ efter tre års 

uppföljning, Dagvård + AGB-gruppen, genomförd AGB (Kvinnor: n=10, Män: n=3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor M Kvinnor Mdn Män M Män Mdn

BMI (B) 42,6 41,9 45,5 41,6

BMI (3 år) 36,6 38,1 41,5 37,3

Cog. Restraint of Eating (B) 8,9 9 5,5 5,5

Cog. Restraint of Eating (3 år) 11,8 11 10,6 11

Disinhibition (B) 9,1 8 12,3 12

Disinhibition (3 år) 5,6 5,5 9 9

Hunger (B) 6,6 6,5 10,6 11

Hunger (3 år) 3 2 6 6
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Dagvård + AGB (genomförd AGB) 
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5. Diskussion 

 

Resultatet visade att enbart tio patienter deltog under samtliga av studiens tre 

uppföljningstillfällen med mått på BMI och TFEQ. Även det slutgiltiga urvalet i 

masteruppsatsen (n=43) visades vara betydligt mindre än den genomförda 

interventionsstudiens urval vid baseline (n=212). Detta då bortfallet var mycket högt vid 

uppföljningstillfälle ett och två på grund av drop-outs och avsaknad av data för BMI och 

TFEQ. Därför bortsågs i denna masteruppsats från dessa uppföljningstillfällen och 

koncentrerades på baseline och det tredje (sista) uppföljningstillfället där deltagarantalet var 

något högre. 

 

Då bortfallet var allt för stort utfördes ingen signifikansprövning i analysfasen. Detta då det 

hade varit svårt att i det fallet upptäcka icke slumpmässiga skillnader. De angivna värdena av 

BMI och TFEQ vid baseline och sista uppföljningstillfället presenterades därav med 

deskriptiv statistik (medelvärde och median).   

 

När BMI och TFEQ jämfördes mellan grupperna visades medelvärde och median skilja sig 

från varandra. Den största skillnaden kunde ses hos kvinnor i Dagvård + AGB-gruppen (ej 

genomförd AGB) där medelvärdet ökade med 0.6 poäng och medianen med 5 poäng för 

faktor I (TFEQ). Detta kan tala för att data ej var normalfördelad vilket stödjer valet att ha en 

deskriptiv design. 

 

Trots det höga bortfallet under studiens uppföljningsperiod och det låga antalet patienter i 

masteruppsatsens urvalsgrupp, visades antalet representerade från de olika 

behandlingsgrupperna vara relativt jämnt fördelade i urvalsgruppen. Detta kan ändå tala för 

att urvalsgruppen skulle kunna vara representativ i ett större sammanhang.   

 

En brist i uppsatsen var att författaren även inkluderat de ID-nummer som saknade en eller två 

faktorer av TFEQ vid något av de fyra enkättillfällena. Hade dessa ID-nummer exkluderats 

hade dock urvalsgruppen minskat ytterligare i antal. 

 

En annan brist i studien var den kategori patienter i urvalsgruppen som vid baseline tackade ja 

till både Dagvård och AGB (n=7) men som någonstans under studiens gång ångrade sig och 
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valde att avstå AGB. Orsakerna till varför de aldrig genomförde denna behandling är okända. 

Karaktäristika över ålder och BMI för män och kvinnor i de båda kategorierna (se tabell 2) 

visade endast små skillnader mellan kategorierna vilka sannolikt ej kan förklara varför vissa 

avstod AGB. En framtida kvalitativ ansats skulle kunna ge ett vidare perspektiv på hur 

patienterna i de två kategorierna såg på det egna deltagandet, behandlingarna, processen och 

arrangemanget i studien samt den egna motivationen. Genom en sådan ansats skulle olikheter 

mellan dessa patienter lättare kunna urskiljas.  

 

När det framgick att Dagvård + AGB-gruppen bestod av två kategorier av patienter: De som 

genomfört AGB (n=13) och de som inte genomfört AGB (n=7) benämndes dessa kategorier 

för samma gruppnamn ”Dagvård + AGB-gruppen” dock lades ”ej genomförd AGB” eller 

”genomförd AGB” till inom parentes efter gruppnamnet. Kategorin som ej genomfört AGB 

inkluderades således aldrig i Dagvårdsgruppen. detta berodde på att Dagvårdsgruppen hade en 

helt annan utgångspunkt vid start av studien, de var initialt inställda på att inte genomföra 

AGB till skillnad från Dagvård + AGB-gruppen. Om författaren inte tagit hänsyn till 

olikheterna hos de två behandlingsgrupperna skulle detta kunnat påverka resultatet negativt. 

 

Ytterligare en brist i denna studie var att patienter i Dagvård + AGB-gruppen genomfört AGB 

vid olika tidpunkter under studietiden. Datumet för operation kunde variera upp till två år 

mellan patienterna i gruppen. Således fick patienter i samma grupp olika behandlingar under 

olika perioder av uppföljningen. Detta ledde till att resultatet för denna grupp inte är 

tillförlitligt.   

 

 

5.1 Slutsats 

Idén och ansatsen till den föreliggande omfattande randomiserade interventionsstudien var 

god. Dessvärre var bortfallet högt av oklara anledningar och gav en allt för liten urvalsgrupp 

för att genomföra en statistisk prövning. Randomiseringen i studien var dessutom bristfälligt 

beskriven i det analyserade materialet. Därav kunde inga effekter beräknas i denna 

masteruppsats. För en ökad kvalitet hos liknande studier krävs en ökad power med en större 

studiepopulation (Douketis et al. 2005). Inga säkra slutsatser kan således ställas beträffande 

den mest effektiva behandlingen för långsiktig viktminskning och förbättrat ätbeteende hos 

patienter med fetma. 
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Då författaren till denna masteruppsats ej var med under initiering och genomförande av 

studien kan endast spekuleras i varför bortfallet blev så omfattande. Berodde det på 

deltagarnas ointresse i att delta? Om så var fallet, vad påverkade detta? Hade uppföljningen 

eller datahanteringen någon betydelse för deltagarantalet? Hur implementerades 

interventionen? Hur fungerade kommunikationen och samarbetet i arbetsteamet? Var 

forskarteamet tillräckligt stort i proportion till den omfattande studien? Det finns många typer 

av bias som skulle kunnat påverka utfallet i den analyserade studien. 

 

Då ursprungspopulationen vid baseline (n=212) var stor anses bortfallet vara beklagligt. Den 

opublicerade studien innehöll dock betydligt fler mått än de (BMI och TFEQ) som fokuserats 

på i denna masteruppsats. Även andra mått i studien skulle kunna analyseras och studeras. 

Kanske deltagarantalet för någon/några av dessa mått är högre vid de tre olika 

uppföljningstillfällena än för BMI och TFEQ tillsammans.  

 

Denna masteruppsats har bringat klarhet i deltagarantal och bortfall för delar av datamaterialet 

(BMI och TFEQ) i den opublicerade interventionsstudien. Således har en grund lagts för att i 

framtiden utveckla en ny studie där delar av datamaterialet från den föreliggande studien 

skulle kunna användas för att svara mot nya frågeställningar.   

 

 

5.2 Betydelse för folkhälsa 

Ett intensivt arbete har bedrivits för att med icke-kirurgiska metoder, bland annat genom 

beteendebehandling, kunna påverka problemet med fetma. Idag finns dock ingen strikt 

kontrollerad randomiserad studie, i forskningssammanhang kallad ”the golden standard”, 

tillgänglig som jämför de olika behandlingsalternativen. Även den studie som bäst anses 

beskriva långtidsresultat av fetmabehandling (SOS-studien) genomfördes som en case contol-

studie. Detta då de etiska nämnderna bedömde att riskerna förknippade med kirurgi och 

mortalitet skulle vara så höga efter kirurgi att en randomisering inte skulle vara accepterad i 

ett forskningssammanhang (Wirén 2009). 

 

Idag beskrivs fetmakirurgi inom forskningen som den mest effektiva behandlingen mot 

långsiktig viktnedgång. Det är dock tydligt att denna typ av fetmabehandling inte kan minska 

de negativa konsekvenserna för folkhälsan som den snabbt ökade prevalensen av övervikt och 
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fetma har på samhället. Prevention genom hälsofrämjande och förebyggande insatser mot 

övervikt och fetma är att föredra framför kirurgisk fetmabehandling (Wirén 2009).  

 

Ett perspektiv på prevention är hälsofrämjande upstream och downstream. Downstream syftar 

på hälsa hos individen där arbetet vanligen inriktas på individanpassade hälsofrämjande 

åtgärder. Exempel på ”downstream” är att utan stora resurser med förebyggande insatser och 

stödjande miljöer främja en hälsosam livsstil, fysisk aktivitet, nyttig och god matlagning, 

stresshantering och självkänsla så att övervikt och fetma förebyggs. Med hjälp av 

downstream-perspektivet kan individer lättare hantera de riskfaktorer: stillasittande arbete, 

snabbmat, stressat leverne och så vidare, som starkt bidrar till en ökad risk för fetma. Viktiga 

arenor att utgå ifrån i detta arbete är familj, dagis, skola och arbetsplats. 

 

Upstream syftar på hälsa genom de samhälleliga determinanterna som exempelvis kultur och 

politik. Den svenska folkhälsopolitiken är ett exempel på insatser som ligger ”upstream”. 

Med välstånd och god ekonomi har ett land större möjlighet att lägga resurser på att minska 

ohälsan och öka folkhälsan för individerna. Att förbättra samhällets ekonomi och utformning 

är oftast svårare än att lära individer att hantera riskfaktorer som redan finns i samhället, dock 

är det betydligt effektivare (FHI 2009).  

 

Upstream- och downstream-perspektivet kan bidra till ett förbättrat folkhälsoarbete mot 

övervikt och fetma. Med en minskad fetmaprevalens minskar även de samhälleliga 

kostnaderna för fetma. För att möjliggöra detta krävs samhällets ekonomiska resurser, folkets 

engagemang och individens vilja, kraft och tålamod.  
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Bilaga 1.Three Factor Eating Questionnaire, TFEQ 
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Bilaga 2. Upstream/Downstream 
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