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Sammanfattning
Bakgrund: De senaste decennierna har förekomsten av fetma ökat drastiskt i Sverige och
världen. Genom detta har behovet av olika behandlingsformer ökat, däribland fetmakirurgi.
Den vanligaste operationsmetoden är gastric bypass vilken för många patienter kräver
livslånga förändringar gällande kostvanor. Vanligt förekommande komplikationer efter
gastric bypass är dumpingsymtom, vilka delvis kan begränsas utifrån ätbeteende. Etablerade
nationella riktlinjer för kostråd före och efter fetmaoperationer saknas i dagsläget.
Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka kostvanor och måltidsmönster,
dumpingsymtom samt upplevelser av dietistkontakt i samband med operation hos personer
som genomgått gastric bypass.
Metod: En webbaserad enkätundersökning om kostvanor riktad till gastric bypass-opererade
personer i Sverige genomfördes via bekvämlighetsurval. Antalet respondenter uppgick efter
internt bortfall till 169 stycken.
Resultat: Överlag överensstämde respondenternas kostvanor och måltidsmönster med
internationella rekommendationer. Dock intog endast 30 procent av respondenterna
proteinrika livsmedel tillräckligt ofta för att säkerställa ett adekvat proteinintag och 19 procent
supplementerade inte med vitamin- och mineraltillskott dagligen. Ett statistiskt signifikant
samband mellan intag av söta livsmedel och frekvensen av dumpingsymtom påvisades (p <
0,05). Gällande upplevelsen av dietistkontakten var majoriteten av respondenterna nöjda.
Slutsats: Majoriteten av respondenterna åt i enighet med internationella kostråd och var nöjda
med dietistkontakten. Fastställda nationella riktlinjer kan vara av betydelse för att minska
risken för malnutrition samt förekomst av dumpingsymtom hos personer som genomgått
gastric bypass-operation.
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Abstract
Background: Over the past decades, the prevalence of obesity has increased dramatically in
Sweden and the world. This has increased the need for various forms of treatment, including
obesity surgery. The most common surgical method is gastric bypass which requires life-long
changes in dietary habits for many patients. Common complications after gastric bypass are
dumping symptoms, some of which can be reduced based on eating behavoiur. Presently there
are no established national guidlines for dietary advice before and after obesity surgery.
Objective: The aim of the bachelor thesis was to investigate the dietary habits and meal
patterns, dumping symptoms and experiences of dietitian contacts in connection with surgery
in people who have undergone gastric bypass.
Method: A web-based questionnaire regarding dietary habits among people that have
undergone gastric bypass surgery in Sweden was performed using convenience sample. The
total number of respondents after internal non-response amounted to 169.
Results: Generally the respondents' diets and meal patterns agreed with international
recommendations. However, only 30 percent of the respondents ate protein-rich foods often
enough to ensure an adequate protein intake and 19 percent did not supplemented with
vitamin and mineral supplements daily. A statistically significant correlation between intake
of sweet foods and frequency of dumping symptoms was found (p < 0.05). The majority of
the respondents reported satisfying dietitian contacts.
Conclusion: The majority of the respondents' diets agreed with international dietary
guidelines and reported satisfying dietitian contacts. Established national guidelines may be
important to reduce the risk of malnutrition and the incidence of dumping symptoms in people
who have undergone gastric bypass.
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Ordlista
Euglykemi

Normal koncentration av glukos i blodet.

Hypoglykemi

Lågt blodglukos.

Ileus

Tarmvred.

Laparoskopisk gastric bypass

Gastric bypass genomförd med titthålskirurgi.

Malign hyperfagi

Medicinskt symtom av överdriven hunger som
därmed ofta leder till överdrivet ätande.

Perforation

Ett hål eller genomborrning genom en struktur i
kroppen, såsom ett organs membran eller kärlets
väggar.

Perifer neuropati

Skador på perifera nervsystemet.

Peroralt

Intag av ämne via munnen.

Reaktiv hypoglykemi

Lågt blodglukos efter intag av en kolhydratrik måltid
som förmodligen orsakas av att bukspottkörteln
utsöndrar en stor mängd insulin och som finns kvar i
blodet långt efter att måltiden intagits.

”Snabba livsmedel”

Livsmedel som ger snabb blodglukoshöjning. Till
exempel söta livsmedel såsom bland annat juice,
läsk, saft, glass, godis, kaffebröd och kräm.

Stomala ulcus

Sår i tolvfingertarmen.

Striktur

Förträngning av rörformig anatomisk struktur.

Subkutant fett

Fettvävnad som befinner sig precis under huden.

Visceralt fett

Fettvävnad som omger de inre organen.

Ärrbråck

En utbuktning i bukväggen i ett postoperativt ärr.
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1. Bakgrund
1.1.

Fetma

Sedan 1980 har förekomsten av fetma (obesitas) i världen näst intill fördubblats. År 2008
uppskattade World Health Organization (WHO) att mer än 10 procent av världens vuxna
befolkning hade fetma och år 2013 föll 42 miljoner barn under 5 år in under kategorin
överviktiga eller obesa (World Health Organization, 2014). I Sverige ses en tydlig ökning
gällande prevalensen av fetma mellan åren 1980 och 2012 inom alla ålderskategorier och
bland båda könen. Ökningen var mellan dessa år mest påtaglig bland personer i åldrarna 25
till 44 år, men överlag är fetma mer vanligt förekommande bland äldre än bland yngre
personer (Folkhälsomyndigheten, 2014). Mellan år 1980-2002 fördubblades andelen obesa
kvinnor och män i Sverige (Lindroos & Rössner, 2007). Statistiken visar att mer än tio
procent av Sveriges vuxna befolkning idag har fetma och att cirka 50 procent av männen och
cirka 35 procent av kvinnorna har ett BMI över 25 och därmed alltså antingen är överviktiga
eller obesa (Läkemedelsverket, 2014).
Övervikt och fetma kan definieras genom begreppet Body Mass Index (BMI), vilket innebär
kvoten mellan en individs kroppsvikt i kilogram och kvadraten på kroppslängden i meter
(Lindroos & Rössner, 2007). Klassifikationen för övervikt hos vuxna är ett BMI över 25
kg/m2. För fetma gäller ett BMI över 30, för svår fetma ett BMI över 35 och för extrem fetma
ett BMI över 40 (Läkemedelsverket, 2014). Viktigt att ta hänsyn till är att även helt friska
individer med mycket muskelmassa kan ha ett BMI över 25 likväl som 30, men att dessa
personer trots detta inte behöver tillskrivas överviktig eller fetma och heller inte behöver
föreligga samma ökade risk för de tillhörande komplikationerna. På så sätt är det därför av
stor vikt att utöver BMI, även se till faktorer såsom midjemått och kroppssammansättning
samt att också väga in individens allmänna metabola tillstånd innan man inducerar
viktreducerande behandling. Det viscerala fettet medför en betydande större risk att utveckla
komplikationer än vad det subkutana fettet gör och ju större övervikt en patient har, desto
större är också risken att drabbas av komplikationer som exempelvis diabetes typ två (Svensk
Förening för Övre Abdominell Kirurgi, 2009).
Fetma klassas enligt WHO som en sjukdom i sig, men tillståndet innebär också en ökad risk
att drabbas av en del andra sjukdomar och komplikationer som till exempel insulinresistens,
hypertoni, dyslipidemi, diabetes typ två, hjärt-kärlsjukdom, sömnapnésymtom, lever- och
gallsjukdom, olika typer av onkologiska sjukdomar, infertilitet, urininkontinens, artros och en
del psykiska problem som exempelvis depression (Läkemedelsverket, 2014; World Health
Organization, 2014). Det finns en stark koppling mellan fetma och mortalitet och enligt WHO
uppskattas cirka 2,5 miljoner personer i världen, cirka 250 000 i Europa, gå bort varje år på
grund av överviktsrelaterade komplikationer. De allra flesta av dessa fall är kopplade till
kardiovaskulära sjukdomar (Dahlström, Kechagias & Stenke, 2011). Fetman innebär en
betydande stor utgiftspost i samhället och omkring fyra till åtta procent av hälso- och
sjukvårdens kostnader kan utifrån studier hänföras till fetma och dess komplikationer
(Dahlström et al., 2011).
Orsakerna till fetma är komplexa men uppkomsten har sin grund i att en individs energiintag
är större än energiutgifterna under en längre tid. Vad som i sin tur orsakar den positiva
energibalansen är genetiska och/eller miljörelaterade faktorer. Till de miljörelaterade
faktorerna hör först och främst den fysiska aktiviteten och kosten (Dahlström et al., 2011).
Gällande arvsanlagens betydelse är dessa av stor vikt vid risken att utveckla fetma men i de
allra flesta fall orsakar en persons gener inte fetma i sig utan beror även på livsstil, som i sin
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tur allra oftast kan kopplas till en så kallad fetmadrivande miljö. Studier och vetande gällande
arvets koppling till fetma ökar och stort intresse ägnas kring framförallt genen melanokortin
4-receptorn (MC4R) som styr individers aptit (Lindroos & Rössner, 2007).
1.1.1. Behandlingsmetoder vid fetma utöver kirurgi
Viktreducerande behandling skall planeras långsiktigt och hänsyn bör tas till patientens
livssituation i stort. Upplägget bör individanpassas och det kan många gånger vara bra att
vänta med viktnedgången om personen i dagsläget redan befinner sig i en prövning,
exempelvis byter arbete eller genomgår en separation (Dahlström et al., 2011). De flesta
behandlingar som idag används för viktnedgång grundas på att patienten skall hålla en negativ
energibalans genom minskat energiintag och/eller ökad fysisk aktivitet. För att tappa i vikt
kan vilken mat som helst förtäras, så länge energiintaget är lägre än energiutgifterna. Dock
har kostens kvalitet och sammansättning betydelse i ett mer övergripande hälsoperspektiv
samt för individens framtida mående och risk att utveckla de vanligaste välfärdssjukdomarna
och bristtillstånden (Lindroos & Rössner, 2007).
Enligt en litteraturundersökning gjord av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU),
angående olika koster för viktnedgång hos personer med obesitas, framgick att samtliga
studerade kostinterventioner gav viktnedgång samt ledde till förbättrade glukosvärden och
blodfetter. De studerade kosterna var strikt lågkolhydratkost, högproteinkost, lågfettkost,
medelhavskost och kost med lågt glykemiskt index. Viktnedgången och effekten på blodfett
och glukos var för de allra flesta störst vid sex månader för att sedan minska med tiden
(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013). Vidare gällande kostbehandling,
rekommenderar Livsmedelsverket att kosten vid viktnedgång hos personer med fetma bör
baseras på de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och att fokus bör ligga på att
reducera energiintaget samt öka energiiutgifterna genom fysisk aktivitet. Energiintaget kan
reduceras genom att till exempel ändra proportionerna på tallriksmodellen så att
grönsaksdelen ökar samtidigt som bröd-, pasta- och bröddelen minskas. Dessutom bör intag
av fett, söta drycker, utrymmesmat och alkohol minskas ner (Livsmedelsverket, 2014; Nordic
Council of Ministers, 2012).
Vid fetma har ökad fysisk aktivitet i regel fler positiva effekter än enbart viktreduktion. Till
dessa effekter hör ökad muskelmassa, förbättrad glukostolerans, reducerade insulinnivåer,
sänkt blodtryck, minskat LDL-kolesterol och ökat HDL-kolesterol (Dahlström et al., 2011).
Utöver kostbehandling kan även kognitiv beteendeterapi (KBT) fungera som ett
behandlingsalternativ vid fetma. Fetmabehandling bör utgöras av en kombination av
förändringar gällande kost, motion och beteende. Vidare kan fetma även behandlas med hjälp
av läkemedel där effekterna till exempel kan vara att de verkar aptithämmande, ökar
energiutgifterna eller minskar upptaget av energin från födan (Lindroos & Rössner, 2007).
Läkemedel skall endast användas som ett komplement vid fetmabehandling och inte som
enskild behandlingsmetod (Dahlström et al., 2011).

1.2.

Fetmakirurgi

Ytterligare ett behandlingsalternativ vid fetma är kirurgi, vilket kan tillämpas på personer med
BMI över 40 alternativ BMI över 35 beroende på vilket typ av kirurgi som utförs (Dahlström
et al., 2011). Målet med dessa operationer är först och främst viktnedgång som i sin tur kan
minska risken för de ovan nämnda komplikationerna i samband med fetma (Landstinget i
Uppsala län, 2011). Internationellt sett har Sverige lång erfarenhet av obesitaskirurgi. I början
av 1980-talet opererades 500 till 1000 patienter årligen och enligt SBU:s rapport om fetma
2002 sågs en stark ökning i operationsvolymen (Svensk förening för övre abdominell kirurgi,
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2009). En ständig ökning har fortsatt sedan 2002 och fram till år 2011 då antalet genomförda
operationer i Sverige var uppe i 8500. Sedan dess har ökningen avstannat och antalet
genomförda operationer år 2013 var 7700. I dagsläget finns ett fyrtiotal opererande enheter i
Sverige (Svensk förening för övre abdominell kirurgi, 2014). Sedan årsskiftet 2012/2013
rapporterar samtliga enheter i Sverige som utför obesitaskirurgi i kvalitetsregistret
Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg), vilket drivs av Svensk förening för övre
abdominell kirurgi (SFÖAK) med stöd av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Registret
startades i maj år 2007 med syfte att utveckla och förbättra kvaliteten på vården och
behandlingsmetoderna (Scandinavian Obesity Surgery Registry, 2014a, 2014b). Även om det
är ungefär lika vanligt och allvarligt med grav fetma hos båda könen i Sverige är det betydligt
fler kvinnor som söker och remitteras för fetmakirurgisk hjälp. Mellan åren 2000 till 2005
genomgick ca 4400 personer i Sverige överviktsoperation varav ca 75 procent var kvinnor
(Svensk förening för övre abdominell kirurgi, 2009).
1.2.1. Indikationer för kirurgi
I Sverige baseras arbetet kring fetmakirurgi utifrån Nationella indikationer för obesitaskirurgi
(NIOK) som en arbetsgrupp på uppdrag av Socialstyrelsen, SKL samt Svenska läkarsällskapet
(SLS) har arbetat fram (Svensk förening för övre abdominell kirurgi, 2009). Även
kvalitetsindikationer har tagits fram och behovet av dessa operationer har beräknats. I Sverige
ska personer med BMI över 40 eller med BMI över 35 och med något följtillstånd kunna
övervägas för operation. Inför beslut om operation skall alla patienter genomgå en strikt
individuell prövning samt ha gjort tidigare seriösa försök att gå ner i vikt utan ett bestående
resultat. Det finns inte någon vetenskaplig grund för skilda operationsindikationer för män
och kvinnor. Åldersgränserna för överviktsoperation i Sverige är 18 till 60 år (Svensk
förening för övre abdominell kirurgi, 2009). För barn och ungdomar under 18 år samt för
personer med BMI under 35 bör operation endast ske inom kontrollerade och etiskt godkända
studier. Hos unga personer har operationens preventiva effekter större betydelse jämfört med
hos äldre personer med tanke på en förväntad kortare livslängd. Riskerna för komplikationer
ökar med stigande ålder, varför det är viktigt att alltid överväga förväntad effekt på
livskvalitet och befintliga symtom mot de risker som en överviktsoperation innebär. Utifrån
ovan nämnda indikationsgränser är det beräknade operationsbehovet i Sverige årligen 10 000
till 15 000 operationer (Svensk förening för övre abdominell kirurgi, 2009).
1.2.2. Kontraindikationer för kirurgi
Kontraindikationer för fetmakirurgi kan vara hjärt-kärlsjukdom, svår lungsjukdom,
framförallt kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), medicineringar som hindrar anestesi eller
sårläkning och svår mental eller kognitiv nedsättning. Andra viktiga faktorer som behöver
uppmärksammas och utvärderas före operation är psykiatriska och psykosociala tillstånd,
alkohol och drogmissbruk samt ätstörningar. Betydelsen huruvida preoperativa ätstörningar
påverkar resultatet efter kirurgi är fortfarande ofullständigt utrett. Patienter med tidigare
alkoholism eller drogmissbruk bör ha varit fria från sitt missbruk ett till två år före
operationen. Personer med svår mental eller kognitiv nedsättning och/eller malign hyperfagi
kan ha svårigheter att följa råd efter operation varför detta också är kontraindikerande för
fetmakirurgi (Svensk förening för övre abdominell kirurgi, 2009).
1.2.3. Operationsmetoder
De obesitaskirurgiska operationsmetoder som utförs i Sverige kan delas in i dels restriktiva
och dels kombinerat restriktiva och malabsorptiva. Gastric banding (GB), vertical banded
gastroplasty (VBG) och sleeve gastrectomy (SG) är restriktiva operationstyper medan
biliopancreatic diversion (BPD) och gastric bypass (GBP) är kombinerat restriktiva och
8

malabsorptiva, vilka även innebär viss grad av minskat näringsupptag (Dahlström et al.,
2011). Om en patient som genomgått någon typ av fetmakirurgi äter för fort eller för mycket
ger detta upphov till kräkningar och tvingar på så sätt patienten att äta mindre. Vissa patienter
upplever även en ökad mättnadskänsla efter operation. Detta beror troligtvis på att vagala
sträckfibrer i ventrickelfickan får en kraftigare aktivering (Lindroos & Rössner, 2007).
Den vanligaste metoden för fetmakirurgi i Sverige är laparoskopisk GBP (Dahlström et al.,
2011). År 2013 var 92 procent av alla obesitaskirurgiska operationer genomförda med denna
metod (Svensk förening för övre abdominell kirurgi, 2009). GBP är även den
operationsmetod som är vanligast i övriga världen (Svensk förening för övre abdominell
kirurgi, 2014). Vid GBP skapas en övre ventrikelficka på ca 15 ml och födan leds förbi resten
av ventrikeln och duodenum ner i en anslutande tunntarmsslynga (Läkemedelsverket, 2014;
Svensk förening för övre abdominell kirurgi, 2009). Kopplingssättet då tunntarmen förbinds,
dels till den övre fickan och dels till huvuddelen av magen och tolvfingertarmen, liknar ett Y
och kallas ”Roux en Y” (RYGB) (Svensk förening för övre abdominell kirurgi, 2009).
Operationsmetoden resulterar i att större delen av ventrikeln förbipasseras och att bukspott
och galla når födan ca en meter ner i tarmen vilket ger upphov till minskat näringsupptag
(Lindroos & Rössner, 2007). Inför en laparoskopisk GBP genomgår mer än 90 procent av
patienterna preoperativ viktminskning genom reducerat energiintag. Detta för att underlätta
själva operationsingreppet samt för att minska risken för komplikationer (Svensk förening för
övre abdominell kirurgi, 2014). Den preoperativa utredningsmodell som de flesta sjukhus i
Sverige följer omfattar ett till två läkarbesök och ofta även besök hos sjuksköterska, dietist
och fysioterapeut. Om behov finns görs även sömnapnéutredning och ytterligare utredning
med labbprover, hjärteko eller hjärtspecialist. Postoperativt har de flesta kliniker tre till sex
mottagningsbesök hos läkare, dietist och/eller specialistsjuksköterska under det första året
(Svensk förening för övre abdominell kirurgi, 2009).
1.2.4. Postoperativa utfall
1.2.4.1. Kliniska effekter
Enligt David Edholms (2014) avhandling gällande patienter som genomgått GBP för sju till
17 år sedan, framgick att dessa patienter i genomsnitt gick ner två tredjedelar av sin övervikt
och att viktminskningarna var beständiga. I studien Swedish Obese Subjects (SOS-studien)
framgår viktminskningar om 20 till 25 procent efter två års tid och 15 till 20 procent 10 års tid
efter operation (Dahlström et al., 2011). Utöver detta har positiva effekter efter operation
visats för patienter med bland annat diabetes typ två, blodfettsrubbning, hypertoni, sömnapné,
urininkontinens, infertilitet, graviditet och ledsmärta. I ett stort antal kliniska studier där
effekten på diabetes typ två, efter olika obesitaskirurgiska operationer, har studerats
framkommer att flertalet patienter som hade diabetes före operationen blev euglykema och
medicinfria efter. Den snabba förbättringen som kan ses på blodsocker- och insulinnivåerna
efter GBP sker långt innan några effekter på fettdepåerna har skett, vilket troligtvis kan
förklaras av en förändrad frisättning av GI-peptider från tarmen till blodbanan (Svensk
förening för övre abdominell kirurgi, 2009).
1.2.4.2. Postkirurgiska komplikationer och malnutrition
Trots de eventuella riskerna för patienten vid en fetmaoperation visar statistiken att dessa
risker fortfarande är mindre jämfört med riskerna som fetmasjukdomen i sig medför (Svensk
förening för övre abdominell kirurgi, 2009). Vad gäller morbiditeten kopplat till svensk
fetmakirurgi är andelen mycket låg, då cirka 0,04 procent av antalet patienter som opererades
2013 avled inom en 30-dagarsperiod efter operation (Svensk förening för övre abdominell
kirurgi, 2014). Förekommande komplikationer efter fetmaoperation kan vara läckage,
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perforationer, strikturer, ileus, ärrbråck, stomala ulcus och malnutrition innefattandes både
protein- och energimalnutrition likväl som brist på specifika mikronutrienter (Svensk förening
för övre abdominell kirurgi, 2014). Därför är substitutionsbehandling efter GBP av stor
betydelse för att inte drabbas av näringsbrist (Läkemedelsverket, 2014). De mest vanliga
kliniskt relevanta vitaminbristerna hos GBP-patienter har visat sig vara vitamin B12, tiaminoch vitamin D-brist (Saltzman & Karl, 2013).
Personer som genomgått GBP löper bland annat stor risk att drabbas av perifer neuropati som
följd av vitamin B12-brist vilket gör det mycket viktigt att dessa patienter erbjuds regelbundna
kontroller och supplementering, ofta i form av injektioner. För en del patienter räcker det att
ta tillskottet peroralt (Läkemedelsverket, 2014). Det finns flera orsaker till att personer som
genomgått GBP kan drabbas av vitamin B12-brist. En anledning kan vara lågt intag av kött då
detta hör till ett av de livsmedel som många GBP-patienter har svårt att tolerera. Det kan
också bero på en försämrad absorption av proteinbundet vitamin B12 på grund av minskad
kontakt med enzymet pepsin som i sin tur beror på den förminskade magsäcken. Även
reducerad utsöndring av proteinet intrinsic factor och därmed minskad bindning mellan detta
protein och vitamin B12 kan vara bidragande orsaker till detta bristtillstånd (Saltzman & Karl,
2013). Vid brist på tiamin, B1, ökar risken att drabbas av Wernicke-Korsakoffs encefalopati,
vilket är en neurologisk komplikation som kan ge minnesrubbningar och motoriska
störningar. Detta motiverar tillskott av tiamin för GBP-opererade. Utöver detta finns även risk
att utveckla bristtillstånd gällande folsyra, särskilt för kvinnor i fertil ålder, men även kalcium,
magnesium och zink är mineralämnen som de flesta patienter behöver i form av
supplementering (Läkemedelsverket, 2014). Järn är ett av de mest vanliga mineralämnena att
ha brist på efter GBP (Saltzman & Karl, 2013). Fem år efter fetmaoperation har ungefär var
sjätte patient utvecklat järnbrist och störst risk att drabbas utav detta har kvinnor i fertil ålder
(Svensk förening för övre abdominell kirurgi, 2014). I Brolin et al.:s artikel framgick att 33
procent av GBP-patienterna, under en 10-årsperiod, följde de rekommendationer de fått
gällande intag av multivitamintillskott och att knappt åtta procent av studiens patienter aldrig
tog multivitamintillskott (Brolin, Gorman, Gorman & Petschenik, 1998). Personer som
tidigare i livet har haft ett alkoholmissbruk föreligger en ökad risk att återfalla i missbruket
efter genomförd GBP jämfört med om personen inte har opererats (Suzuki, Haimovici &
Chang, 2010).
1.2.4.3. Dumpingsymtom
En annan förekommande komplikation hos personer som genomgått GBP är
dumpingsyndrom, vilket innebär olika specifika symtom som upplevs efter måltid. Indelning
görs mellan tidiga och sena symtom. De tidiga uppkommer 10 till 30 minuter efter måltid och
hit hör bland annat diarré, buksmärta, illamående, trötthet, hjärtklappning, yrsel och
svettningar. Till de sena dumpingsymtomen, som vanligtvis benämns som sent postprandiala
symtom, hör även här hjärtklappning, svettning och trötthet men även förvirring, hunger och
aggression. Dessa uppkommer vanligtvis en till tre timmar efter måltid (Laurenius, Olbers,
Näslund & Karlsson, 2013b). De tidiga symtomen uppkommer på grund av en hastig
frisättning av inkretiner, vilket i sin tur orsakas av intag av så kallade ”snabba livsmedel” och
fett via föda. Vad gäller de sena symtomen orsakas dessa av reaktiv hypoglykemi.
Dumpingsymtom kan begränsas genom anpassningar i kosten (Abrahamsson, Andersson &
Nilsson, 2013; Läkemedelsverket, 2014).
Drygt 70 procent av de patienter som genomgått RYGB drabbas av dumpingbesvär någon
eller några gånger under de första månaderna efter operationen (Mechanick et al., 2009). I
Laurenius et al.:s (2013b) studie framgick att majoriteten av respondenterna ett till två år efter
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GBP aldrig hade några dumpingsymtom eller att de endast hade milda besvär. Däremot
uppgav cirka 12 procent av studiens respondenter att de regelbundet upplevde
dumpingsymtom och då framförallt trötthet/matthet samt att de kände att de behövde lägga sig
ner efter måltid. Ytterligare sju procent hade problem med främst illamående och sex procent
hade problem med svimningskänslor. Det finns studier som tyder på att dumpingsymtom
främst förekommer under det första postoperativa året för att sedan till viss del avta
(Mechanick et al., 2009). Enligt Dirksen et al.:s (2013) studie finns inget som indikerar på att
det finns något tydligt samband mellan viktnedgång efter GBP och svårighetsgraden på tidiga
dumpingsymtom.
1.2.4.4. Psykosociala faktorer
Många studier tyder på att för majoriteten av de som genomgått fetmakirurgi sker också en
generell förbättring gällande ätbeteende och psykosociala faktorer som till exempel
depression och låg självkänsla. De största förbättringarna görs ett till två år efter operationen.
Dock visar en del studier på att det inte finns något signifikant samband mellan operation och
en förbättring psykosocialt, likväl som att en del studier till och med visar på en försämring
efter kirurgi. I dessa fall kan det handla om att patienterna i fråga har svårigheter att anpassa
sig efter konsekvenserna av kirurgin (Boekestein, Pelle, Fortuin, & Hout, 2006). I en studie
gjord av Beck, Mehlsen och Støving (2012) framgick att det finns en korrelation mellan
hetsätningsproblematik och graden av viktnedgång efter GBP. Vidare i Beck et al.:s studie
framgick även att två år efter GBP-operation hade de patienter, som hade problem med
hetsätning, gått ner mindre i vikt jämfört med de som inte hade denna problematik. Kunskap
kring uppkomsten, alternativt återuppkomsten, av ätstörning efter fetmakirurgi är bristfällig
och risk finns att det förekommer en underrapportering gällande detta (Conceição, Vaz,
Bastos & Ramos, 2013).
1.2.5. Vårdens arbete kring fetmakirurgi
Samtliga fetmakirurgiska ingrepp kräver arbete kring patientens livsstil och ätbeteende för att
en framgångsrik viktnedgång som dessutom kan upprätthålls ska kunna ske (Conceição et. al.,
2013). Arbetet kring patienter i samband med obesitaskirurgi innefattar flera olika
utmaningar. Uppkomst av postoperativa komplikationer skall uppmärksammas och
förebyggas, likväl som redan existerande medicinska tillstånd behöver tas i beaktning. Till
detta krävs hjälp och vägledning genom patientens övergång till livet efter operationen.
Vidare är uppföljning av denna patientgrupp av stor betydelse för ett lyckosamt och
långsiktigt resultat. Att teamet som arbetar med patienten är multidiciplinärt spelar också en
stor roll för att utfallet efter operationen ska bli framgångsrikt (Mechanick et al., 2009).
Dietistens roll i arbetet kring fetmakirurgi är av stor betydelse då nutritionsbedömning och
kostbehandling har visat sig spela en viktig roll i utfallet för de opererade patienterna (Aills,
Blankenship, Buffington & Furtado, 2008). Även i amerikanska riktlinjer lyfts dietistens
arbete och betydelse kring denna patientgrupp (Mechanick et al., 2009).

1.3.

Kost i samband med GBP

Fetmakirurgi syftar först och främst till att patientens energiintag skall reduceras och för att
behandlingen skall vara effektiv bör patienterna erhållas gedigen information kring kost och
näring. En viktig del i kostbehandlingen hos denna patientgrupp är att upprätthålla ett adekvat
proteinintag trots energirestriktionen. Kostråden bör bland annat baseras på risken att drabbas
av malnutrition och dumpingsyndrom (Moizé, Pi-Sunyer, Mochari, & Vidal, 2010). I
dagsläget finns inga etablerade nationella riktlinjer för kostråd kring fetmakirurgi som
samtliga enheter som utför denna typ av kirurgi utgår ifrån. Detta gör att det är upp till varje
landsting att utforma det egna arbetet kring nutritionen för denna patientgrupp utifrån
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vetenskaplig praxis och riktlinjer. Enligt A. Nilsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
(personlig kommunikation, 27 november 2014) baseras nutritionsarbetet på Akademiska
sjukhuset kring denna patientgrupp bland annat utifrån de riktlinjer gällande nutrition för
obesitasopererade patienter som tagits fram av American Society for Metabolic and Bariatric
Surgery (Aills et al., 2008), Läkemedelsboken 2014 (Läkemedelsverket, 2014) samt de
Nordiska Näringsrekommendationerna (Nordic Council of Ministers, 2012).
Kostråden som ges på Akademiska sjukhuset i Uppsala är bland annat att äta minst sex
näringstäta måltider per dag. Måltiderna skall vara små, cirka 1,5 deciliter och det är viktigt
att patienterna tuggar väl och låter varje måltid ta cirka 15 till 20 minuter.
Rekommendationerna är också att dricka mellan istället för under måltiderna samt att
begränsa intag av söta och feta livsmedel. Samtliga ovannämnda råd ges framförallt för att
minska risken att patienten ska drabbas av dumpingsymtom. Utöver detta bör patienterna inta
proteinrika livsmedel till varje måltid i och med den ökade risken för proteinmalnutrition.
Vidare bör patienterna få i sig fem deciliter mjölkprodukter varje dag då det är en viktig
proteinkälla samt för att komma upp lagom kalcium- och vitamin D- nivå. Dessa patienter bör
dessutom vara mycket försiktiga med intag av alkohol på grund av att upptaget går fortare och
därmed ger en snabbare och mer ihållande påverkan jämfört med före fetmaoperationen.
Utöver detta bör tillskott av multivitamin- och mineralpreparat tas resten av livet på grund av
den malabsorption som många fetmakirurgiska ingrepp leder till. Även injektioner av vitamin
B12 skall tas som en livslång behandling (Aills et. al., 2008; Akademiska sjukhuset, 2014;
Livsmedelsverket, 2012; Läkemedelsverket, 2014). Det skiljer sig vårdgivare emellan hur
patienterna rekommenderas äta de första veckorna efter operationen då en del ger råd om att
initialt exempelvis endast inta flytande föda eller purékost (Aills et. al., 2008).
1.3.1. Följsamhet till kostråd
Flertalet studiers resultat har tytt på att många fetmaopererade patienter har svårigheter att
följa de kostråd de ges efter sin operation (Mechanick et al., 2009). Dock framgick i
Laurenius et al.:s (2013a) studie angående ändrade kostmönster efter GBP att det för många
sker en tydlig skillnad i ätbeteende jämfört med hur det såg ut innan operationen. Detta kunde
bland annat ses i ett reducerat energiintag överlag men även i en minskning av själva
energitätheten i de livsmedel respondenterna valde att förtära. Totalt ingick 43 personer i
studien och dessa följdes under två års tid efter operation (Laurenius, Larsson, Melanson,
Lindroos, Lönroth, Bosaeus, & Olbers, 2013). Betydande faktorer för att motverka
viktuppgång efter GBP är bland annat egenkontroller av födointag, till exempel perioder av
kostregistrering (Läkemedelsverket, 2014).
Då behovet av fetmaoperationer i Sverige är stort samtidigt som det saknas etablerade
nationella riktlinjer för kostråden, är det motiverat att se hur denna patientgrupp faktiskt äter.
De olika landstingen utformar i dagsläget sina egna råd och genom att undersöka patienternas
kostvanor skulle nuvarande system kunna utvärderas.

2. Syfte
Syftet med examensarbetet var att undersöka kostvanor och måltidsmönster, dumpingsymtom
samt upplevelser av dietistkontakt i samband med operation hos personer som genomgått
gastric bypass.
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2.1.

Frågeställningar

För att få svar på undersökningens syfte formulerades följande frågeställningar:
 Hur ser kostvanor och måltidsmönster ut hos respondenterna, relaterat till internationella
rekommendationer gällande kosten för denna patientgrupp?
 Hur ser intaget av multivitamin- och mineraltillskott och B12-injektioner ut?
 Hur ser intaget av alkoholhaltiga drycker ut bland respondenterna?
 Vilket/vilka dumpingsymtom är mest förekommande?
 Uppvisar undersökningen samband mellan dumpingsymtom och intag av söta respektive
feta livsmedel?
 Är respondenterna nöjda med dietistkontakten angående bemötande och kostråd inför och
efter GBP?

3. Hypotesformulering
De tidiga dumpingsymtomen som kan uppkomma hos personer som genomgått GBPoperation orsakas av intag av snabba livsmedel och fett via föda (Abrahamsson et al., 2013;
Läkemedelsverket, 2014). Bland de kostråd som ges till denna patientgrupp finns
rekommendationen att begränsa intaget av söta och feta livsmedel för att minska risken att
drabbas av dumpingsymtom (Akademiska sjukhuset, 2013). Enligt Mechanick et al. (2009) är
frekvensen av dumpingsymtom bristfälligt utforskat och även i Laurenius et al.:s (2013b)
studie påtalas behovet av ytterligare data gällande dumpingsyndrom. För att få en uppfattning
om huruvida intaget av söta respektive feta livsmedel har betydelse för frekvensen av
dumpingsymtom hos respondenterna frågas det i enkäten om hur ofta dessa livsmedel intas
samt hur ofta dumpingsymtom upplevs. Utifrån de svar som respondenterna uppger i enkäten
delas de upp i olika klasser, där varje individ i urvalet förs till någon av klasserna. Genom
hypotesprövning med chi-två test och signifikansnivån  = 0,05 undersöks om fördelningen
av respondenterna i de olika klasserna skiljer sig under förutsättning att nollhypotesen (H0) är
sann. Signifikansnivån anger risken att förkasta H0 då denna är sann, det vill säga risken att
påvisa att det finns ett samband men att detta skulle bero på slumpen (Ejlertsson, 2003).
För att undersöka sambandet mellan intag av söta livsmedel och frekvensen av
dumpingsymtom innebär H0 att det inte finns något samband och följande mothypotes (H1)
formulerades (Ejlertsson, 2003):
 Det finns ett samband mellan intag av söta livsmedel och frekvensen av dumpingsymtom.
Gällande sambandet mellan intag av livsmedel med högt fettinnehåll och frekvensen av
dumpingsymtom innebär H0 att det inte finns något samband och H1 är följande (Ejlertsson,
2003):
 Det finns ett samband mellan intag av livsmedel med högt fettinnehåll och frekvensen av
dumpingsymtom.
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4. Material och metod
4.1.

Undersökningsdesign och metod för datainsamling

Valet av studiedesign för denna uppsats är en kvantitativ tvärsnittsstudie (Bryman, 2002)
gällande personer som genomgått GBP-operation i Sverige. Kvantitativa metoder lämpar sig
bäst när syftet i undersökningen är att täcka in flera olika områden och att mäta förhållanden
och attityder övergripande framför att gå på djupet med en frågeställning (Eliasson, 2006).
Därför valdes denna studiedesign då undersökningen är rikstäckande och flera
frågeställningar formulerats. För att få svar på uppsatsens frågeställningar valdes en
kvantitativ retrospektiv metod (Bryman, 2002). De vanligaste metoderna för att samla in
kvantitativa data är enkät och/eller intervjuer. Vilken av dessa metoder som väljs kan påverka
undersökningens utfall gällande hur många och vilka personer som svarar. Eftersom
kvantitativa undersökningar oftast syftar till att övergripande uttala sig om förhållanden och
synsätt hos de som tillfrågas är det viktigt att få in så många svar som möjligt.
Intervjuundersökningar ger oftast fler svar så länge intervjuaren lyckas nå respondenterna och
en annan fördel är att intervjuaren kan förtydliga frågan om så behövs. Dock kräver denna
metod resurser i form av intervjuare. En fördel med enkätundersökningar är att de är billigare
att genomföra jämfört med intervjuundersökningar (Eliasson, 2006). För att enkelt kunna nå
ut rikstäckande och till så många respondenter som möjligt valdes ett webbaserat
frågeformulär som insamlingsmetod för all originaldata.

4.2.

Tillvägagångssätt, urval och material

Ursprungsidén till den aktuella uppsatsen kommer från arbetet med denna patientgrupp vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Initialt var syftet att undersöka kostvanorna hos en befintlig
grupp patienter vilka hade genomgått fetmakirurgi för 10 år sedan och som redan ingick i
en forskningsstudie vid Akademiska sjukhuset. Olika labbvärden hos dessa patienter hade
analyserats men dietisterna på sektionen Klinisk nutrition uttryckte en önskan om en
kompletterande kostundersökning för dessa patienter. En webbaserad enkät med frågor
gällande kostvanor och som baserades utifrån Akademiska sjukhusets kostråd skickades ut till
samtliga patienter som ingick i studien och som opererats inom Uppsala län. Dock blev
svarsfrekvensen alltför låg för att kunna analyseras och ge ett resultat.
Den sociala nätverkstjänsten Facebook användes därför för att komma i kontakt med lämpliga
respondenter till undersökningen. Via hemsidan fann författarna till denna studie den slutna
gruppen ”Gastric bypass - Vi som har eller ska opereras samt ALLA med tankar, frågor &
funderingar kring överviktsoperation” med 5178 medlemmar (personlig kommunikation, 14
december 2014). En av uppsatsförfattarna ansökte om medlemskap, vilket sedan godtogs av
gruppens administratör. Därefter publicerades ett inlägg i gruppen där medlemmarna
informerades om undersökningen och hur en webbaserad enkät kunde nås (bilaga 2). På så
sätt valdes respondenterna till studien ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman,
2002). Exklusionskriterier för att delta var att GBP-operation genomförts i Sverige för mer än
sex månader sedan.

4.3.

Utformning av enkät

Enkäten utformades i det gratis webbaserade programmet Google Forms och innehöll totalt
16 frågor gällande kostvanor, måltidsmönster, äthastighet, eventuell supplementering av
vitaminer och mineraler, samt symtom efter födointag och upplevelse av dietistkontakten i
samband med operationen. Med begreppet ”kostvanor” avser uppsatsförfattarna val av
livsmedel och med begreppet ”måltidsmönster” avses måltidsfrekvens och portionsstorlek.
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Personerna fick även uppge kön, ålder och i vilken stad operationen genomförts. För att
bifoga enkätfrågorna i uppsatsen gjordes en identisk enkät även i Microsoft Word 2007
(bilaga 1). Enkätens frågor baserades på de kostråd som ges till patienter som genomgår GBPoperation vid Akademiska sjukhuset i Uppsala (Aills et. al., 2008; Akademiska sjukhuset,
2014; Livsmedelsverket, 2012; Läkemedelsverket, 2014). Bortsett från frågan om i vilken
stad operationen utförts var samtliga frågor i enkäten stängda, med två till fyra svarsalternativ
till varje fråga. Vad gäller fråga 15 som rör specifika dumpingsymtom sattes åtta symtom i
relation till fyra alternativ gällande frekvens. Fråga nummer 16 som gällde upplevelse av
dietistkontakt bestod av två delfrågor som rörde bemötande samt kostråd och där
respondenterna fick fylla i hur pass nöjda/missnöjda de varit gällande detta. Även alternativet
att de inte hade någon åsikt eller att de inte hade varit i kontakt med en dietist fanns med. Vid
utformning av enkäten hämtades vägledning från ”Kvantitativ metod från början” (Eliasson,
2006).
Vid analysen av enkäten jämfördes sedan respondenternas svar gällande kostvanor och
måltidsmönster samt eventuell supplementering av vitaminer och mineraler med
internationella kostråd från följande källor:
 “ASMBS allied health nutritional guidelines for the surgical weight loss patient” (Aills et.
al., 2008).
 “American association of clinical endocrinologists, the obesity society, and American
society for metabolic & bariatric surgery medical guidelines for clinical practice for the
perioperative nutritional, metabolic, and nonsurgical support of the bariatric surgery
patient” (Mechanick et al., 2009).
 “Nutritional Pyramid for post-gastric bypass patients” (Moizé et al., 2010).

4.4.

Databearbetning och statistisk analys

Information och länk till enkäten lades upp i den aktuella Facebook-gruppen en
söndagseftermiddag och hölls öppen för svar under totalt cirka nio timmar. Bearbetningen av
enkäten påbörjades på måndagen efter det att enkäten hade stängts. Den huvudsakliga
databearbetningen och utformningen av tabeller och figurer gjordes i Microsoft Office Excel
2007. Uppsatsen skrevs i Microsoft Office Word 2007 och även delar av den deskriptiva
statistiken utformades i detta program. För den statistiska dataanalysen utfördes två stycken
chi-två test med signifikansnivå α < 0,05 i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 22. För
att uppfylla kravet för chi-två test om att ingen förväntad frekvens får vara alltför liten, högst
en femtedel av klasserna får ha förväntade frekvenser lägre än fem utan att någon går under
ett, slogs närliggande svarskategorier samman till färre klasser (Ejlertsson, 2006).

4.5.

Etiska aspekter

Information likt ett följebrev lades ut tillsammans med länken till enkäten (bilaga 2). I denna
text informerades Facebook-gruppens medlemmar om undersökningens syfte, att deltagandet
var frivilligt och att all insamlad data inte skulle användas till någonting annat än till
examensarbetet samt att endast behörig inom undersökningen kunde komma åt materialet.
Information gavs också om att ingen enskild person skulle kunna identifieras av utomstående.
Allt detta i enlighet med informations-, samtyckes-, nyttjandes- och konfidentialitetskravet
(Vetenskapsrådet, 2002). I och med att Facebook-gruppen även riktar sig till personer som
inte ska eller har genomfört GBP-operation ansökte en av uppsatsförfattarna om medlemskap
trots att ingen av författarna själva tillhör den aktuella patientgruppen. Hade Facebookgruppen istället enbart varit riktad till patientgruppen hade det varit mer etiskt korrekt att
maila administratören i förväg och förklara syftet med ansökan av medlemskap.
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5. Resultat
Svarsfrekvens på enkäten var 190 (n = 190) varav 11 % (21 stycken) av dessa sorterades bort,
18 på grund av att enkäterna var bristfälligt ifyllda och tre på grund av att operationerna hade
skett utomlands. Antalet män som besvarade enkäten var 15 stycken och antalet kvinnor 175.
Med internt bortfall exkluderat var dessa siffror 14 respektive 155 stycken. De inkluderade
respondenterna i undersökningen hade svarat på samtliga enkätfrågor och uppgick totalt till
169 stycken (n = 169), 92 % kvinnor och 8 % män. Respondenterna var från 18 år upp till 65
år och den mest representerade åldersgruppen var 35-50 år (Tabell 1). Operationerna hade
genomförts för mer än sex månader sedan i 34 olika svenska städer varav 23 % av
respondenterna hade genomfört sin GBP-operation i Stockholm.
Tabell 1: Fördelningen mellan kön och åldersgrupp av respondenterna i undersökningen
(n=169).
Åldrar
18-34 år
35-50 år
51-65
>65 år
Totalt

5.1.

Kvinnor
39
84
32
0
155

Män
6
5
3
0
14

Totalt
45
89
35
0
169

Kostvanor och måltidsmönster

När det kommer till hur ofta proteinrika livsmedel såsom kött, fisk, ägg, fågel eller
mjölkprodukter intas svarade majoriteten, 67 %, att dessa livsmedel intas mellan en till tre
gånger per dag och 30 % svarade 4 eller fler gånger per dag. Det var 3 % som svarade att
proteinrika livsmedel intas mindre än varje dag. När det kommer till intag av söta livsmedel,
exempelvis juice, läsk, saft, glass, godis, kaffebröd och kräm konsumerade 63 % (106 av de
totalt 169 respondenterna) dessa livsmedel några gånger i månaden eller mer. Det var 37 %
som förtärde söta livsmedel mindre än en gång i månaden varav 21 personer uppgav att de
aldrig gjorde det. Gällande intag av livsmedel med högt fettinnehåll, exempelvis friterad mat,
pizza, bacon, snacks, glass, grädde eller feta såser, var det 59 % (100 av de totalt 169
respondenterna) som svarade att de konsumerade dessa livsmedel några gånger i månaden
eller mer. Det var 41 % som uppgav att de åt dessa livsmedel mindre än en gång i månaden
varav 19 personer uppgav att de aldrig förtärde livsmedel med högt fettinnehåll. Gällande
intag av dryck under måltiden uppgav 44 % att de aldrig intog dryck under sina måltider
medan 36 % uppgav att de sällan drack under måltiden men att det händer och 20 % uppgav
att de för det mesta drack under måltiden.
Gällande måltidsmönster och antalet måltider per dag, såsom frukost, lunch, middag och
mellanmål, uppgav majoriteten av de 169 respondenterna, 52 %, att de åt fyra till fem mål per
dag och 37 % att de åt sex eller fler mål per dag. Resterande 11 % intog tre mål per dag. När
det kommer till äthastighet, hur lång tid som ägnas till att äta ett huvudmål mat (frukost, lunch
eller middag), svarade majoriteten, 56 %, av respondenterna att de tar sig cirka 15 minuter
eller mer till detta. Det var 40 % av respondenterna som brukade äta en måltid på cirka 10
minuter medan 4 % uppgav att de äter på cirka fem minuter. Ungefär hälften av
respondenterna, 52 %, svarade att deras normala portionsstorlek uppskattningsvis var större
än 1,5 deciliter i volym. Det var 40 % av respondenterna som uppskattade sin portionsvolym
till cirka 1,5 deciliter och 8 % som svarade att deras portionsstorlek var mindre än 1,5
deciliter.
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5.2.

Intag av alkoholhaltiga drycker

På frågan om hur ofta alkoholhaltiga drycker intas svarade 33 % (55 respondenter av de totalt
169) att de aldrig dricker alkohol. Det var 28 % (47 personer) som uppgav att de drack
alkoholhaltiga drycker mindre än var tredje månad, 26 % (44 personer) som gjorde det var
tredje månad upp till en gång i månaden och 14 % (23 personer) som svarade att de drack
alkohol varannan vecka eller oftare (Figur 1).

Intag av alkoholhaltig dryck
14%

Aldrig
33%
Mindre än var tredje
månad

26%

Var tredje månad upp
till en gång i månaden
Varannan vecka
eller
Varannan
vecka
oftare
eller
oftare

28%

Figur 1. Procentuell fördelning av frekvensen av alkoholintag mellan respondenterna
(n=169).

5.3.

Supplementering av vitaminer och mineraler

Angående de 169 respondenternas intag av multivitamin- och mineraltillskott tog de flesta, 81
%, supplementering dagligen. Det var 7 % som tog tillskott några dagar i veckan och 12 %
som svarade några gånger i månaden eller mindre (Figur 1). I denna fråga uppmanades
respondenterna att bortse från eventuell injektion av vitamin B12 i sitt svar. Majoriteten av
personerna i denna undersökning, 82 %, tog inte injektioner av vitamin B12 regelbundet. Det
var 17 % av respondenterna som gjorde det regelbundet och en av respondenterna som inte
visste om hon/han tog injektioner eller inte (Figur 3).

Intag av multivitamin- och mineraltillskott
12%
7%

Några gånger i månaden
eller mindre
Några dagar i veckan
Varje dag
Varje
dag

81%

Figur 2. Procentuell fördelning gällande intag av multivitamin- och mineraltillskott, bortsett
från eventuella injektioner av vitamin B12, hos respondenterna (n=169).
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Figur 3. Procentuell fördelning gällande regelbundna B12-injektioner hos respondenterna
(n=169).

5.4.

Frekvens av dumpingsymtom

Angående dumpingsymtom, som kan uppkomma efter intag av mat eller dryck, upplevde 37
% (62 stycken) av de totalt 169 respondenterna besvärande symtom en till några gånger i
månaden och 17 % (28 respondenter) upplevde dumpingsymtom en gång i veckan eller oftare.
För närmare hälften av respondenterna, 47 % (79 stycken), var dumpingsymtomen mindre
förekommande än varannan månad varav 38 personer utav dessa aldrig besvärades av
dumping.
När det gäller förekomsten av specifika dumpingsymtom tillfrågades respondenterna om hur
ofta de upplever illamående, kallsvettning, diarré, kräkningar, yrsel, ökad hjärtfrekvens
(hjärtklappning), trötthet/matthet eller magsmärta efter intag av mat eller dryck. Av dessa
symtom var det trötthet/matthet och illamående som var de två mest förekommande
symtomen hos respondenterna. Det var 23 % som kände av trötthet/matthet efter intag av mat
eller dryck en gång i veckan eller mer och 29 % som upplevde detta en till några gånger i
månaden. För 28 % av respondenterna uppkom trötthet/matthet mindre än varannan månad.
Andelen som upplevde illamående i samband med intag av mat eller dryck minst en gång i
veckan var 18 % och 23 % upplevde illamående en till några gånger i månaden. Det var 27 %
som kände illamående mindre än varannan månad i samband med intag av mat eller dryck.
Det dumpingsymtom som var minst förekommande bland respondenterna var kräkningar då
79 % aldrig upplevde detta efter intag av mat eller dryck. Drygt hälften av respondenterna, 54
%, upplevde aldrig diarré i samband med förtäring. Vidare följer, i fallande ordning,
dumpingsymptomen utifrån andelen respondenter som upplever dessa minst en gång i
månaden: trötthet/matthet, illamående, ökad hjärtfrekvens (hjärtklappning), magsmärta och
kallsvettning, yrsel, diarré, kräkningar. Den procentuella fördelningen av dumpingfrekvensen
mellan respondenterna presenteras i figur 4.
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Figur 4. Procentuell fördelning mellan respondenternas frekvens av specifika
dumpingsymtom efter intag av mat eller dryck (n=169).

5.5.

Hypotesprövning – samband mellan intag och dumpingsymtom

För att uppfylla kravet för chi-två test om att ingen förväntad frekvens får vara alltför liten
slogs närliggande svarskategorier samman till färre klasser (Ejlertsson, 2006). Bland de
respondenter som konsumerade söta livsmedel mindre än en gång i månaden, totalt 63
personer, upplevde majoriteten utav dessa, 57 % (36 stycken), dumpingsymtom mindre än
varannan månad och 30 % (19 stycken) upplevde dumping upp till några gånger i månaden.
Resterande 8 personer som förtärde söta livsmedel mindre än en gång i månaden upplevde
dumpingsymtom en gång i veckan eller oftare. Av de totalt 106 respondenterna som
konsumerade söta livsmedel några gånger i månaden eller mer upplevdes dumpingsymtom en
gång i veckan eller oftare hos 19 % (20 respondenter) och förekom hos 41 % (43 stycken) en
till några gånger i månaden. Resterande 41 % (43 respondenter) i denna svarskategori
besvärades mindre än varannan månad av dumpingsymtom efter intag av söta livsmedel
(bilaga 3). När sambandet mellan intag av söta livsmedel och frekvensen av dumpingsymtom
undersöktes genom chi-två test med dessa tre olika klasser för variabeln dumpingfrekvens
(mindre än varannan månad, en till några gånger i månaden samt en gång i veckan eller
oftare) och två klasser för intag av söta livsmedel (mindre än en gång i månaden och några
gånger i månaden eller mer) påvisades inget statistiskt signifikant samband (p = 0,111) (bilaga
3). Då de tre klasserna för dumpingfrekvensen slogs samman till endast två klasser (mindre än
varannan månad och några gånger i månaden eller mer) påvisades ett statistiskt signifikant
samband mellan intaget av söta livsmedel och frekvensen av dumpingsymtom (p = 0,037),
vilket redovisas i Figur 5. Fichers exakta test visade ett statistiskt signifikant samband (p =
0,040) (bilaga 3).
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Figur 5. Sambandet mellan intag av söta livsmedel och frekvensen av upplevda
dumpingsymtom hos respondenterna (n=169).

Bland de totalt 69 respondenter som konsumerade feta livsmedel mindre än en gång i
månaden var det 54 % (37 personer) som upplevde dumpingsymtom mindre än varannan
månad, 32 % (22 stycken) som upplevde dumping en till några gånger i månaden och 14 %
(10 stycken) som upplevde detta en gång i veckan eller oftare. Totalt konsumerade 100
respondenter feta livsmedel några gånger i månaden eller mer och hos dessa upplevdes
dumpingsymtom en gång i veckan eller oftare hos 18 % (18 personer) och en till några gånger
i månaden hos 40 % (40 stycken) samt mindre än varannan månad hos 42 % (42 stycken)
(bilaga 4). Vid den statistiska analysen gällande sambandet mellan förtäring av livsmedel med
högt fettinnehåll påvisades inget statistiskt signifikant samband (p = 0,330). Inte heller efter
en sammanslagning från tre till två klasser för variabeln dumpingfrekvens sågs ett statistiskt
signifikant samband (p = 0,137) (bilaga 4).

5.6.

Upplevelse av dietistkontakt

Över lag var de 169 respondenterna i denna undersökning nöjda respektive mycket nöjda
gällande dietistens bemötande samt kostråd i samband med sin GBP-operation. Störst andel
respondenter var mycket nöjda med såväl bemötandet som med kostråden, 36 % respektive 34
%. Det var 29 % av deltagarna vars uppfattning var att de var nöjda med dietistens
bemödande och 24 % som var nöjda med dietistens kostråd. Totalt sett ansåg 21 % att
dietistens bemötande kunde ha varit bättre och 7 % var inte alls nöjda med bemötandet.
Gällande kostråden tyckte 27 % att råden kunde ha varit bättre och 8 % var inte alls nöjda
med dessa. Det var 7 % (11 stycken) av samtliga respondenter som inte haft någon
dietistkontakt i samband med operationen. Av dessa personer var sex stycken inom
ålderskategorin 35-50 år, tre stycken var 18-34 år och två var 51-65 år.
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Figur 6. Procentuell fördelning av upplevelserna gällande bemötande och kostråd vid
eventuell dietistkontakt inför och efter gastric bypass-operationen (n=169).

6. Diskussion
6.1.

Metoddiskussion

Denna undersökning riktade sig till personer i hela landet som genomgått GBP-operation för
mer än sex månader sedan. För att snabbt nå ut till lämpliga respondenter gjordes en
webbaserad enkät, vilken publicerades i en sluten grupp på den sociala nätverkstjänsten
Facebook. Vi valde att i denna enkät utgå från Akademiska sjukhusets kostråd efter att ha
efterforskat att de är samstämmiga med olika litteratur som finns att tillgå inom ämnet (Allis
et. al., 2008; Läkemedelsverket, 2014; Mechanick et al., 2009; Moizé et. al., 2010). Uppsatsen
innefattade enbart personer som genomgått GBP-operation och inte personer som genomgått
andra fetmakirurgiska ingrepp. Detta på grund av att majoriteten av operationerna som utförs i
Sverige görs med denna kirurgiska metod (Svensk förening för övre abdominell kirurgi,
2009). Dessutom ligger specifikt mycket fokus i internationellt utformade kostråd för
fetmakirurgi just på GBP-operation (Aills et. al., 2008; Mechanick et al., 2009; Moizé et al.,
2010) och det är utifrån dessa kostråd som slutsatserna om respondenternas kostvanor och
måltidsmönster har dragits i denna uppsats. En positiv effekt av att undersökningen var
rikstäckande är att resultaten kan anses relativt representativt för GBP-opererade i Sverige i
stort, men på av grund bekvämlighetsurval och att population endast var en specifik
Facebook-grupp kan dock ej resultaten generaliseras till samtliga personer som genomgått
GBP-operation i Sverige.
Varför valet gjordes att endast inkludera de som opererats för mer än sex månader sedan var
för att respondenterna då kunde antas ha kommit in i de nya rutinerna gällande sina matvanor,
samt på grund av att det ges olika råd kring kosten i de olika landstingen de första veckorna
efter operationen. Respondenterna informerades i samband med instruktionerna kring enkäten
att studien genomfördes av två dietiststudenter vilket skulle kunna ha påverkat utfallet av
undersökningen (bilaga 2). Beroende på om respondenterna hade någon uppfattning om
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dietister och hur denna bild i sådana fall såg ut kan både svarsfrekvensen och själva svaren ha
påverkats. Detta till exempel om någon av respondenterna hade en positiv respektive negativ
inställning till dietister och därför valde eller inte valde att medverka i undersökningen. En
annan aspekt skulle kunna vara att man som respondent inte svarar helt sanningsenligt på
frågorna på grund av att man kanske känner att det finns ”rätt” eller ”fel” och man därför bör
svara på ett visst sätt.
Vidare kan diskuteras huruvida det kan vara så att medlemmarna i denna Facebook-grupp
skulle kunna ha ett i allmänhet större engagemang och därmed kanske också kunskap gällande
GBP-operationer och kosten i samband med detta i jämförelse med andra GBP-opererade
personer som inte valt att gå med i denna grupp. Om så är fallet skulle detta kunna ha färgat
undersökningens resultat. Det skulle också kunna antas att dessa gruppmedlemmar är i en
yngre generation då medlemskap i en Facebook-grupp skulle kunna kräva en viss datavana.
De personer inom gruppen som valt att svara på enkäten kan ytterligare antas ha ett större
intresse kring kost jämfört de som inte valt att svara på enkäten. Det skulle också kunna vara
så att dessa faktorer gör att vi inte kan anta att vår population är representativ för samtliga
GBP-opererade i Sverige. Vidare kan inte resultatet från respondenterna i denna undersökning
inte generaliseras till de övriga i populationen, det vill säga medlemmarna i den aktuella
Facebook-gruppen, i och med att inget obundet slumpmässigt urval gjordes (Ejlertsson,
2003).
Vad gäller informationen som publicerades i den aktuella Facebook-gruppen kan detta ses
som ett följebrev (bilaga 2). Medvetet valdes att inte skriva ut kontaktuppgifter till
uppsatsförfattarna i och med att eventuella frågor kunde ställas direkt i det publicerade
inlägget samt att gruppmedlemmarna enkelt kunde skicka ett privat meddelande. Detta ansågs
vid det tillfället som underförstått av uppsatsförfattarna. I efterhand kan detta anses aningen
bristfälligt då det kan tänkas att vissa gruppmedlemmar som hade frågor och funderingar
eventuellt kände att de inte ville störa eller inte visste hur man skrev ett privat meddelande
eller gjorde ett inlägg i Facebook-gruppen. Vidare kan en aspekt också vara att det hade
kunnat uppfattas som mer tillmötesgående och inbjudande att välkomna gruppmedlemmarna
att höra av sig vid frågor.
Med tanke på att svarsfrekvensen blev stor på kort tid, 190 enkätsvar på cirka nio timmar, kan
detta tolkas som att många personer som genomgått GBP har ett stort behov av att få uttrycka
sina åsikter kring detta samt att det eventuellt saknas möjlighet att få utrycka sig på andra
ställen, exempelvis i kontakt med vården.
Varför en kvantitativ enkätundersökning istället för en kvalitativ metod valdes var för att ett
större antal respondenter då skulle kunna ingå i undersökningen, vilket skulle kunna ge ett
mer övergripande resultat samt kunna visa på ett mer generaliserbart mönster. Samtliga
enkäter som var bristfälligt ifyllda exkluderades som internt bortfall. De frågor som ändå var
besvarade i dessa exkluderade enkäter hade kunnat redovisas. Dock ansågs urvalet, totalt 169
respondenter med internt bortfall exkluderat, som så pass stort att resultatet inte skulle bli
mindre representativt för populationen även om dessa enkäter exkluderades. Dessutom
underlättades databearbetningen genom detta.
Varför enbart stängda frågor valdes till enkäten (bilaga 1) var delvis för att resultatet lättare
skulle kunna databearbetas (Eliasson, 2006), vilket var av betydelse på grund av en begränsad
tillgång av tid för denna uppsats. Utöver detta var också en av anledningarna till att endast
stängda frågor valdes att författarnas syfte inte var att gå in på djupet om hur varje enskild
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person äter, utan att istället få en mer övergripande uppfattning av populationens kostvanor,
uppfattning av dietistkontakt och dumpingsymtom. En annan fördel med stängda frågor som
vägdes in i utformandet av enkäten är att de av respondenter många gånger uppfattas som
lättare att besvara i jämförelse med öppna frågor, vilket kan leda till en större svarsfrekvens.
En nackdel med kvantitativa frågor kan vara att respondenterna upplever att deras svar
eventuellt inte täcks in i alternativen (Eliasson, 2006), varför då kvalitativa frågor istället
skulle kunna vara mer fördelaktiga. Dock utformades svarsalternativen så att alla tänkbara
svar skulle kunna innefattas i de olika förslagen. Det kan däremot inte garanteras att samtliga
respondenter uppfattade att deras svar innefattas i alternativen. Vidare hade det kunna vara av
intresse att inkludera frågor huruvida respondenterna anser att operationen påverkat deras
livskvalitet. Det finns studier som visar att det för många personer som genomgått
fetmakirurgi också sker en förbättring gällande psykosociala faktorer samtidigt som en del
andra studier visar på det motsatta (Boekestein et al., 2006). Även om detta hade varit
intressant att undersöka, valdes detta att inte inkluderas då uppsatsens syfte redan var brett
och frågeställningarna många.
Självskattningsformuläret ”the Dumping Symtom Rating Scale” (DSRS) som togs fram i
Laurenius et al.:s, 2015b) studie är ett instrument som kan användas för att identifiera
personer med uttalade dumpingsymtom efter sex månader och/eller ett år efter fetmakirurgi.
Detta formulär hade kunnat användas i denna undersökning för att mäta frekvensen av
dumpingsymtom hos respondenterna. Dock kan flertalet av respondenterna i denna
undersökning ha genomgått GBP- operation för mer än ett år sedan och i enkäten frågades det
inte specifikt om vilket år som operationen genomförts. DSRS innefattar endast frågor kring
hur ofta respondenten upplevt specifika dumpingsymtom under den senaste veckan, men även
om personer upplever dumpingbesvär några gånger i månaden så skulle det för dessa personer
kunna upplevas som ett problem. Därför ansågs inte detta självskattningsformulär som
tillämpningsbart för denna undersökning.
Vidare har det kunnat vara fördelaktigt att kontakta patienter rikstäckande via vården, men på
grund av begränsad tid valdes istället att använda bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Hade
möjligheten funnits att kontakta samtliga opererande enheter i Sverige hade resultatet kunnat
bli mer generaliserbart. Vad gäller könsfördelningen var majoriteten (92 procent) av
respondenterna kvinnor. Denna undersökning speglar den sneda könsfördelning som råder i
landet gällande fetmakirurgi, även om statistiken inte uppgår till så mycket som 92 procent
(Svensk förening för övre abdominell kirurgi, 2009).

6.2.

Resultatdiskussion

6.2.1. Kostvanor och måltidsmönster
Utifrån de kostråd som arbetats fram internationellt för denna patientgrupp samt de som
Akademiska sjukhuset grundar sina kostråd på, kunde överlag goda kostvanor och
måltidsmönster ses hos de personerna som ingick i denna studie (Akademiska sjukhuset,
2014; Allis et. al., 2008; Läkemedelsverket, 2014; Mechanick et al., 2009; Moizé et. al.,
2010). Dock framgick i resultatet att drygt två tredjedelar av respondenterna intog proteinrika
livsmedel tre gånger per dag eller mindre, vilket inte säkerställer det rekommenderade
proteinbehov för GBP-opererade personer (Akademiska sjukhuset, 2014). Värt att nämna är
också att 19 procent av respondenterna (Figur 2) ej följer rekommendationen angående daglig
supplementering av multivitamin- och mineraltillskott (Akademiska sjukhuset,
2014). Anledningen till att en del individer inte tar tillskott dagligen men för övrigt följer
rekommendationerna kring kosten, kan vara att detta inte påverkar personen direkt. En
eventuell uppkommande vitamin- eller mineralbrist uppfattas antagligen som mer avlägsen i
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jämförelse med dumpingsymtom som kan uppkomma direkt i samband med själva ätandet
(Abrahamsson et al., 2013; Laurenius et al., 2013b). Besväras en person av dumping kan detta
motivera till att följa rekommendationer och kostråd som han eller hon har fått. Detta särskilt
om det resulterar i minskade symtom. Gällande injektioner av vitamin B12 var det relativt få
personer (Figur 3) som tog dessa regelbundet, vilket kan tyda på olikheter i
rekommendationerna angående detta hos de opererande enheterna i landet. För vissa patienter
kan det räcka med att ta tillskott av vitamin B12 peroralt (Läkemedelsverket, 2014). Men då
vitamin B12-brist inte enbart kan orsakas av ett lågt intag av vitamin B12-rika livsmedel utan
även som en följd av ett minskat upptag från tarmen (Saltzman & Karl, 2013) kan brist
uppkomma trots peroral supplementering. Detta indikerar på att det borde finnas
samstämmiga och fastställda riktlinjer gällande detta för alla opererande enheter i landet.
Även riktlinjerna angående vitamin- och mineralsupplementering anser vi bör vara lika i hela
landet då detta annars kan orsaka brist hos individer i denna patientgrupp. Vidare är det av
stor vikt att patienterna informeras om de ökade riskerna för vitamin- och mineralbrist efter
GBP (Läkemedelsverket, 2014).
För personer som tidigare i livet haft ett missbruk av alkohol och som genomgått GBPoperation föreligger en ökad risk att återfalla i missbruk jämfört om personen inte hade
opererats. Detta indikerar på vikten av att undersöka patientens både nuvarande men även
tidigare alkoholkonsumtion innan beslut om operation tas (Suzuki et. al., 2010). Resultatet
från denna undersökning visade att betydligt fler respondenter aldrig drack alkohol i
jämförelse med hur många som drack alkoholhaltig dryck varannan vecka eller oftare (Figur
1). Detta är i enighet med rekommendationerna (Akademiska sjukhuset, 2014). Dock framgår
inte i denna undersökning resultat hur stor mängd alkohol respondenterna förtär vid varje
intagstillfälle. Detta skulle kunna vara något att undersöka vidare på vid framtida studier.
6.2.2. Förekomst av dumpingsymtom
I resultatet för denna uppsats framgick det att 38 personer av totalt 169 respondenter, 22
procent, aldrig upplevde besvär av dumping. Detta resultat kan jämföras med Laurenius et
al.:s (2013b) studie, där det framgick att majoriteten av respondenterna ett till två år efter
GBP-operation aldrig hade några dumpingsymtom eller att de endast hade milda besvär.
Genom detta kan det antas att fler personer besvärades av dumping i denna uppsats än i
Laurenius et al.:s studie. Dock skulle detta eventuellt kunna bero på att fler respondenter inom
vår undersökning var opererade för mindre än ett år sedan och det finns studier som tyder på
att dumpingsymtom är mest förekommande under det första postoperativa året för att sedan
avta (Mechanick et al., 2009). Denna undersökning visade i likhet med studien som
genomfördes av Laurenius et. al. (2013b) att trötthet/matthet och illamående var de två mest
förekommande dumpingsymtomen hos respondenterna (Figur 4) vilket därmed tyder på en
viss reliabilitet.
6.2.3. Hypotesprövning - samband mellan intag och dumpingsymtom
En del av syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns ett samband mellan intag
av söta livsmedel och dumpingsymtom respektive intag av feta livsmedel och
dumpingsymtom. Det faktum att intaget av söta livsmedel var mer frekvent hos en större
andel av respondenterna jämfört med intaget av feta livsmedel, skulle kunna förklara att ett
statistiskt signifikant samband mellan intag av söta livsmedel och dumpingsymtom kunde
påvisas (p < 0,05) medan det inte var något statistiskt signifikant samband mellan intag av
feta livsmedel och dumpingsymtom (p > 0,05) (bilaga 3 och 4). Då det, utifrån vårt resultat,
inte kunde utläsas om frekvensen av dumpingsymtom gällde tidiga eller sena besvär är det
dock viktigt att ta hänsyn till att det finns många andra faktorer utöver intag av söt och/eller
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fet mat som kan orsaka dumping. Att en person äter stora portioner mat, dricker i samband
med måltid eller att äter fort, kan vara orsaken till sena dumpingsymtom (Akademiska
sjukhuset, 2014; Läkemedelsverket, 2014). Vidare är en annan viktig aspekt att ta i beaktning
att vi genom våra frågor inte fick fram hur stor mängd söta eller feta livsmedel som förtärdes
vid varje intag Detta är något som kan undersökas vidare i framtida studier för att ta reda på
vilka kostvanor och ätbeteenden som oftast är förorsaken till dumpingsymtom.
6.2.4. Upplevelse av dietistkontakt
Trots att de flesta respondenterna uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med
dietistkontakten så var ungefär en tredjedel mindre nöjda (Figur 6). Att upplevelserna
gällande detta var så pass spridda kan möjligen bero på att det saknas etablerade och
fastställda nationella riktlinjer gällande kostråden samt att det ser olika ut ute i landet
huruvida dietister ingår i teamet eller inte (Svensk förening för övre abdominell kirurgi,
2009). Det skulle kunna antas att de respondenter som uppgav att de inte hade haft kontakt
med dietist opererades längre tillbaka i tiden, då dietistprofessionen var mindre utbredd än
idag och att majoriteten av dessa personer då skulle tillhöra den övre ålderskategorin. Dock
visade resultatet inte på något sådant samband.

6.3.

Fetmakirurgi och dietistens betydelse

Efter fetmaoperation krävs arbete kring patientens livsstil och ätbeteende (Conceição et. al.,
2013). Hjälp och vägledning är av stor betydelse för patientens övergång till livet efter
operationen och uppföljning har visat sig vara av stor betydelse för gynnsamma resultat
gällande GBP (Mechanick et. al, 2009). Några betydande verktyg för att motverka
viktuppgång är bland annat egenkontroller av födointag, till exempel perioder av
kostregistrering (Läkemedelsverket, 2014). Denna undersökning kan ha haft en positiv
påverkan på respondenterna på så sätt att den förhoppningsvis föranlett reflektion kring det
egna ätbeteendet. Även om det skulle vara så att alla deltagare inte svarat helt sanningsenligt
på enkätfrågorna, kan det vara så att frågorna i sig bidragit till en repetition kring kostråden
och alternativt även fungerat som en tankeställare.
Då det finns ett samband mellan hetsätningsproblematik och lägre viktnedgång efter GBPoperation (Beck et. al., 2012), indikerar detta på att mer kunskap kan behövas kring hur
eventuella ätstörningar påverkar resultatet efter fetmakirurgi för att vården kring denna
patientgrupp skall bli så optimal som möjligt. Dietistens roll i arbetet kring fetmakirurgi är av
stor betydelse då nutritionsbedömning och kostbehandling har visat sig spela en viktig roll i
utfallet för de opererade patienterna (Aills et. al., 2008). Även i amerikanska
rekommendationer lyfts dietistens arbete och betydelse kring denna patientgrupp (Mechanick
et. al, 2009). Trots detta har inte dietisten alltid en självklar plats i teamet (Svensk förening för
övre abdominell Kirurgi, 2009).
Utifrån insamlad data från denna undersökning skulle man vidare kunna titta på sambandet
mellan specifika kostråd och specifika dumpingsymtom. Utöver detta skulle även
måltidsmönster och kostvanor kunna undersökas hos de individer i undersökning som svarat
att de inte haft någon kontakt med dietist i samband med sin operation. Det skulle även kunna
vara av intresse för forskningen att gå in på individnivå och se om det är de personer som äter
mest i enighet med rekommendationerna, också är de som upplever minst besvär av dumping
och/eller är mest framgångsrika gällande sin viktminskning. Vidare vore det av värde att
undersöka vilka skillnader samt likheter som finns gällande kostråden för denna patientgrupp
inom de olika landstingen i Sverige. Om det är så att GBP-opererade patienter runt om i
Sverige får olika rekommendationer gällande kosten, skilda möjligheter till dietistkontakt,
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samt erbjuds olika kvalitet på uppföljning kan detta indikera på ett behov av utforma och
fastställa nationella riktlinjer för att vården kring denna patientgrupp skall bli så jämställd som
möjligt.
6.3.1. Uppsatsens resultat i relation till dietistprofessionen
Vidare vill vi även lyfta vikten av hälsofrämjande insatser inom skola, vård och omsorg för att
förebygga övervikt och fetma hos befolkningen samt att fånga upp personer i behov av stöd,
långt innan de står inför valet att eventuellt genomgå fetmakirurgi. Det är viktigt att
uppmärksamma, fokusera på och arbeta med faktorer som kan bidra till fetma såsom
exempelvis levnadsvanor och miljö (Dahlström et al., 2011). Här kan dietisten bidra med sin
unika profession och det är därför viktigt att hela vårdkedjan samt samhället i stort får upp
ögonen för dietistens verksamhet. Utöver detta kan dietisten själv ha nytta av detta
examensarbete genom att det ger en antydan av hur denna patientgrupps kostvanor ser ut,
vilket kan vara användbart i arbetet kring fetmakirurgi. Vidare kan även uppsatsen bidra till
att dietistprofessionen uppmärksammar att etablerade och fastställda nationella riktlinjer kring
detta saknas och därigenom också är med och bidrar till att dessa riktlinjer så småningom
arbetas fram.

7. Slutsats
Sammanfattningsvis visar denna undersökning på att respondenternas kostvanor och
måltidsmönster överlag överensstämmer med internationella rekommendationer som finns i
dagsläget gällande denna patientgrupp. Dock var det endast knappt en tredjedel av
respondenterna som åt proteinrika livsmedel tillräckligt ofta för att ett adekvat proteinintag
skulle kunna säkerställas. Gällande multivitamin- och mineralsupplementering var det nästan
en femtedel av respondenterna som inte tog tillskott dagligen och majoriteten tog ej B12injektioner regelbundet. Detta trots den påtagligt större risken att drabbas av näringsbrist efter
en GBP-operation. Majoriteten av respondenterna drack alkoholhaltiga drycker mindre än
varannan månad eller aldrig. De vanligaste förekommande dumpingsymptomen visade sig
vara trötthet/matthet och illamående. När det gäller intag av söta livsmedel och frekvensen av
dumpingsymtom var sambandet statistiskt signifikant (p < 0,05). Intag av livsmedel med högt
fettinnehåll och dumpingsymtom visade inget statistiskt signifikant samband. De flesta
respondenterna uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med dietistkontakten i samband
med operationen vilket speglar dietistens betydelse som en viktig del i teamet kring
fetmakirurgi. Det kan vara av stort värde att gå vidare och undersöka hur råden kring kosten
samt supplementering av vitamin- och mineraltillskott ser ut inom de olika landstingen i
Sverige. Enhetliga nationella riktlinjer kan vara av betydelse för att minska risken för
malnutrition samt förekomst av dumpingsymtom hos personer som genomgått GBP.

8. Tack
Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till de personer som deltog i enkätundersökningen.
Utan denna medverkan hade inte undersökningen varit möjlig att genomföra. Vi vill även
tacka vår handledare Margaretha Nydahl för vägledning och konstruktiv kritik under arbetets
gång. Vidare vill vi tacka dietisterna Agneta Nilsson och Erika Olsson samt sektionschef för
Klinisk nutrition Anna Maria Hanssdotter på Akademiska Sjukhuset i Uppsala för
ursprungsidén till uppsatsen samt för hjälp och information under arbetets gång. Slutligen vill
vi även tacka våra familjer för stöd och inspiration samt varandra för ett gott samarbete
(bilaga 5).
26

Referenser


Abrahamsson, L., Andersson, A. & Nilsson, G. (2013). Näringslära för högskolan –
Från grundläggande till avancerad nivå. Stockholm: Liber



Aills, L., Blankenship, J., Buffington, C., & Furtado, M. (2008). ASMBS allied health
nutritional guidelines for the surgical weight loss patient. Surgery for obesity and
related diseases, 4(5), 73-108. doi: 10.1016/j.soard.2008.03.002



Akademiska sjukhuset. (2014). Kost och ätbeteende efter överviktskirurgi. Hämtad
2014-11-06, från
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Specialmedicin/Overviktsenheten/Kostoch-atbeteende-efter-overviktskirurgi/



Beck, N. N., Mehlsen, M., & Støving, R. K. (2012). Psychological characteristics and
associations with weight outcomes two years after gastric bypass surgery:
Postoperative eating disorder symptoms are associated with weight loss
outcomes. Eating behaviors : An international journal,13(4), 394-397.
doi:10.1016/j.eatbeh.2012.06.001



Boekestein, P., Pelle, A. J. M., Fortuin, F. A. M., & Hout, G. C. M. v. (2006).
Psychosocial functioning following bariatric surgery. Obesity surgery, 16(6), 787-794.
doi: 10.1381/096089206777346808



Brolin, R. E., Gorman, J., Gorman, R., & Petschenik, A. (1998). Are vitamin B12 and
folate deficiency clinically important after roux-en-Y gastric bypass? Journal of
gastrointestinal surgery, 2(5), 436-442. doi:10.1016/S1091-255X(98)80034-6



Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.



Conceição, E., Vaz, A., Bastos, A. P., & Ramos, A. (2013). The development of eating
disorders after bariatric surgery. Eating disorders, 21(3), 275-282. doi:
10.1080/10640266.2013.779193



Dahlström, U., Kechagias, S., & Stenke, L. (2011). Intermedicin. Stockholm: Liber.



Dirksen, C., Joergensen, N. B., Bojsen-Moeller, K. N., Kielgast, U., Jacobsen, S. H.,
Clausen, T. R., … Hansen, D. L. (2013). Gut hormones, early dumping and resting
energy expenditure in patients with good and poor weight loss response after Roux-enY gastric bypass. International Journal of Obesity, 37(11), 1452-1459. doi:
http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1605/01.301-0024919548.2013



Edholm, D. (2014). Gastric Bypass – Facilitating the Procedure and Long-term
Results. (Doktorsavhandling, Medicinska fakulteten, 967). Uppsala: Acta Universitatis
Upsaliensis. Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-213785



Ejlertsson, G. (2003). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.



Eliasson, A. (2006). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur.
27



Folkhälsomyndigheten. (2014). Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2014. Hämtad från
Folkhälsomyndighetens webbplats:
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-Sverigearsrapport-2014.pdf



Landstinget i Uppsala län. (2011). Fetma hos vuxna. Vårdprogram utarbetat i
samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.
Hämtad från Landstinget i Uppsala Läns webbplats:
http://www.lul.se/Global/Extran%C3%A4t/V%C3%A5rdgivare/V%C3%A5rdprogra
m/V%C3%A5rdprogram%20Fetma%20hos%20vuxna.pdf



Laurenius, A., Larsson, I., Melanson, K. J., Lindroos, A. K., Lönroth, H., Bosaeus, I.,
& Olbers, T. (2013a). Decreased energy density and changes in food selection
following roux-en-Y gastric bypass. European journal of clinical nutrition, 67(2),
168-173. doi:10.1038/ejcn.2012.208



Laurenius, A., Olbers, T., Näslund, I., & Karlsson, J. (2013b). Dumping Syndrome
Following Gastric Bypass: Validation of the Dumping Symptom Rating Scale. Obesity
Surgery, 23(6), 740-755. doi: 10.1007/s11695-012-0856-0



Lindroos, A.-K., Rössner, S. (2007). Fetma. Från gen- till samhällspåverkan. Lund:
Studentlitteratur.



Livsmedelsverket. (2015). Övervikt och fetma. Hämtad 2015-01-03, från
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/Overvikt-ochfetma/



Mechanick, J. I., Kushner, R. F., Sugerman, H.J., Gonzalez-Campoy, M. J., CollazoClavell, M. L., Spitz, A. F., ... Dixon, J. (2009). American association of clinical
endocrinologists, the obesity society, and American society for metabolic & bariatric
surgery medical guidelines for clinical practice for the perioperative nutritional,
metabolic, and nonsurgical support of the bariatric surgery patient. Obesity, 17(1), 372. doi: 10.1038/oby.2009.28



Moizé V. L., Pi-Sunyer, X., Mochari, H., & Vidal, J. (2010). Nutritional Pyramid for
post-gastric bypass patients. Obesity Surgery, 22(8), 1133-1141. doi: 10.1007/s11695010-0160-9



Nordic Council of Ministers. (2012). Nordic Nutrition Recommendations 2012
Integrating nutrition and physical activity. 5th edition. Hämtad från
Livsmedelsverkets webbplats: http://www.norden.org/en/theme/nordic-nutritionrecommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012



Ramström, H. (Red) (2014). Läkemedelsboken 2014. Hämtad från Läkemedelsverkets
webbplats: http://www.lakemedelsboken.se/files/v0.1.38/LB2014.pdf



Saltzman, E., & Karl, J. P. (2013). Nutrient deficiencies after gastric bypass surgery.
Annual review of nutrition, 33(1), 183-203. doi: 10.1146/annurev-nutr-071812-161225
28



Scandinavian Obesity Surgery Registry. (2014a). Om SOReg, allmän information.
Hämtad 2014-12-10, från http://www.ucr.uu.se/soreg/index.php/om-registret



Scandinavian Obesity Surgery Registry. (2014b). SOReg - Scandinavian Obesity
Surgery Registry. Hämtad 2014-12-10, från http://www.ucr.uu.se/soreg/



Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). (2013). SBU. Mat vid fetma. En
systematisk litteraturöversikt. Hämtad från SBUs webbplats:
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Mat_vid_fetma_218-2013.pdf



Suzuki, J., Haimovici, F., & Chang, G. (2010). Alcohol Use Disorders After Bariatric
Surgery. Obesity Surgery, 22(2), 201-207. doi: 10.1007/s11695-010-0346-1



Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK). (2009). Nationella
indikationer för obesitaskirurgi. Expertsgruppsrapport till uppdragsgivarna
Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Svenska Läkarsällskapet, 2009 jan.
Hämtad från Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgis webbplats:
http://www.sfoak.se/wp-content/niok_2009.pdf



Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK). (2014). Årsrapport SOReg
2013. Del 1 - operationsstatistik, case mix och tidiga komplikationer. Hämtad från
Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg)s webbplats:
file:///C:/Users/Karin/Downloads/%C3%85rsrapport%20SOReg%202013del%201_apr14%201%20(1).pdf



Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Hämtad från CODEX – Regler och riktlinjer för
forsknings webbplats: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf



World Health Organization. (2014). Obesity and overweight Fact sheet N°311.
Hämtad 2015-01-02, från
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

29

Bilaga 1

Kostvanor efter gastric bypass
Detta är en enkät med frågor kring matvanor för dig som har genomgått gastric bypassoperation i Sverige för mer än 6 månader sedan.
Vid varje fråga kryssar du för det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. Enkäten
förväntas ta ca 5 minuter. Tack för din medverkan!

1. Kön

 Kvinna
 Man
2. Ålder

 18-34 år
 35-50 år
 51-65 år
 Över 65 år
3. I vilken stad i Sverige opererades du?

4. Hur många måltider äter du per dag?
Såsom frukost, lunch, middag samt mellanmål.

 Upp till 3
 4-5
 6 eller fler
5. Hur lång tar du dig till att äta ett huvudmål mat (frukost, lunch eller middag)?

 Ca 5 minuter
 Ca 10 minuter
 Ca 15 minuter eller mer
6. Ungefär hur ser en normal portionsstorlek ut för dig?
Uppskatta den volym som stämmer bäst in på dig.

 Mindre än 1,5 dl
 Ca 1,5 dl
 Mer än 1,5 dl
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7. Hur ofta tar du multivitamin- och mineraltillskott?
(Bortse från eventuell B12-spruta i ditt svar)

 Några gånger i månaden eller mindre
 Några dagar i veckan
 Varje dag
8. Tar du B12-injektioner regelbundet?

 Ja
 Nej
 Vet ej
9. Hur ofta äter du proteinrika livsmedel såsom kött, fisk, ägg, fågel eller
mjölkprodukter?

 Mindre än varje dag
 1-3 gånger per dag
 4 eller fler gånger per dag
10. Hur ofta intar du någon form av dryck under dina måltider?

 Aldrig, jag dricker före eller efter måltiden
 Sällan, det händer att jag dricker under måltiden
 Ofta, jag dricker för det mesta under måltiden
11. Hur ofta dricker du alkoholhaltiga drycker?

 Aldrig
 Mindre än var tredje månad
 Var tredje månad upp till en gång i månaden
 Varannan vecka eller oftare
12. Hur ofta äter du livsmedel med hög fetthalt som till exempel friterad mat, pizza,
glass, grädde, snacks, bacon eller feta såser?

 Aldrig
 Mindre än en gång i månaden
 Några gånger i månaden
 Några dagar i veckan eller mer
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13. Hur ofta äter du söta livsmedel som till exempel juice, läsk, saft, glass, godis,
kaffebröd och kräm?

 Aldrig
 Mindre än en gång i månaden
 Några gånger i månaden
 Några dagar i veckan eller mer
14. Hur ofta upplever du besvärande symtom, så kallade dumpingsymtom, efter intag av
mat eller dryck?

 Aldrig
 Mindre än varannan månad
 1 till några gånger i månaden
 1 gång i veckan eller oftare
15. Nedan kan du fylla i hur ofta du upplever specifika dumpingsymtom:
Aldrig

Illamående
Kallsvettning
Diarré
Kräkningar
Yrsel
Ökad hjärtfrekvens
(hjärtklappning)
Trötthet/matthet

Mindre än
varannan
månad

1 till några
gånger I
månaden

1 gång i
veckan
eller oftare





































16. Hur upplevde du dietistkontakten inför och efter operationen?
Inte alls
nöjd
Personligt bemötande
Kostråden




Kunde ha
varit bättre




Nöjd




Mycket
nöjd

Vet ej, hade
inte kontakt
med dietist
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Bilaga 2

Följebrev
Hej!
Vi är två dietiststudenter som nu skriver vår C-uppsats vid Uppsala Universitet. Vår uppsats
går ut på att vi ska undersöka kostvanor hos personer som genomgått gastric bypassoperation. Vi har gjort en webbaserad enkät som uppskattas ta ca 5 minuter att fylla i.
Din medverkan är frivillig men dina svar är av stor nytta för oss för att få tillförlitliga och
användbara resultat som underlag till vårt arbete. Vår förhoppning är att resultatet kan komma
att bidra till att förbättra arbetet kring överviktsoperationer.
Enkäten görs helt anonymt och resultaten redovisas i tabeller och diagram, där ingen enskild
person kan identifieras. All data som samlas in kommer endast användas till studien.
Tack för din medverkan!
/Cecilia och Malin
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Bilaga 3

Sambandet mellan intag av söta livsmedel och frekvens dumpingsymtom –
Chi-två test
Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing

Percent

N

Total

Percent

N

Percent

14. Hur ofta upplever du
besvärande symtom, så
kallade dumpingsymtom,
efter intag av mat eller
dryck? * 13. Hur ofta äter du

169

100,0%

0

0,0%

169

100,0%

söta livsmedel som till
exempel juice, läsk, saft,
glass, godis, kaffebröd och
kräm?
14. Hur ofta upplever du besvärande symtom, så kallade dumpingsymtom, efter intag av mat eller
dryck? * 13. Hur ofta äter du söta livsmedel som till exempel juice, läsk, saft, glass, godis, kaffebröd
och kräm? Crosstabulation
Count
13. Hur ofta äter du söta livsmedel
som till exempel juice, läsk, saft,
glass, godis, kaffebröd och kräm?
Några gånger i

14. Hur ofta upplever du

En gång i veckan eller oftare

besvärande symtom, så

En till några gånger i

kallade dumpingsymtom,

månaden

efter intag av mat eller

Mindre än varannan månad

Mindre än en

månaden eller

gång i månaden

mer

dryck?
Total

Total

8

20

28

19

43

62

36

43

79

63

106

169

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

df

sided)

a

2

,111

4,410

2

,110

4,397

169

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 10,44.
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Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing

Percent

N

Total

Percent

N

Percent

14. Hur ofta upplever du
besvärande symtom, så
kallade dumpingsymtom,

169

efter intag av mat eller

100,0%

0

0,0%

169

100,0%

dryck? * 13. Hur ofta äter du
söta livsmedel?

14. Hur ofta upplever du besvärande symtom, så kallade dumpingsymtom, efter intag av mat eller
dryck? * 13. Hur ofta äter du söta livsmedel som till exempel juice, läsk, saft, glass, godis, kaffebröd
och kräm? Crosstabulation

Count
13. Hur ofta äter du söta
livsmedel?
Några gånger i

14. Hur ofta upplever du

Några gånger i månaden

besvärande symtom, så

eller mer

Mindre än en

månaden eller

gång i månaden

mer

Total

27

63

90

36

43

79

63

106

169

kallade dumpingsymtom,
efter intag av mat eller

Mindre än varannan månad

dryck?
Total

Chi-Square Tests

Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio

Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1-

sided)

sided)

sided)

a

1

,037

3,721

1

,054

4,370

1

,037

4,362
b

df

Asymp. Sig. (2-

Fisher's Exact Test
N of Valid Cases

,040

,027

169

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,45.
b. Computed only for a 2x2 table
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Sambandet mellan intag av feta livsmedel och frekvens av dumpingsymtom
– Chi-två test

Några gånger
i månaden
eller mer

36

Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing
Percent

N

Total

Percent

N

Percent

14. Hur ofta upplever du
besvärande symtom, så kallade
dumpingsymtom, efter intag av
mat eller dryck? * 12. Hur ofta

169

äter du livsmedel med hög

100,0%

0

0,0%

169

100,0%

fetthalt som till exempel friterad
mat, pizza, glass, grädde,
snacks, bacon eller feta såser?

14. Hur ofta upplever du besvärande symtom, så kallade dumpingsymtom, efter intag av mat eller dryck? * 12.
Hur ofta äter du livsmedel med hög fetthalt som till exempel friterad mat, pizza, glass, grädde, snacks, bacon
eller feta såser? Crosstabulation
Count
12. Hur ofta äter du livsmedel med
hög fetthalt som till exempel friterad
mat, pizza, glass, grädde, snacks,
bacon eller feta såser?
Några gånger i
Mindre än en

månaden eller

gång i månaden

mer

Total

14. Hur ofta upplever du

Några gånger i månaden eller

besvärande symtom, så

mer

32

58

90

Mindre än varannan månad

37

42

79

69

100

169

kallade dumpingsymtom, efter
intag av mat eller dryck?
Total

Chi-Square Tests

Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio

Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1-

sided)

sided)

sided)

a

1

,137

1,773

1

,183

2,217

1

,136

2,216
b

df

Asymp. Sig. (2-

Fisher's Exact Test
N of Valid Cases

,159

,091

169

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32,25.
b. Computed only for a 2x2 table
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Arbetsfördelning






Planering av studien och uppsatsarbetet: 50/50
Litteratursökning: 50/50
Datainsamling: 50/50
Analys: 50/50
Skrivandet av uppsatsen: 50/50
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