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Tittel: 
LANGTIDSRESULTATER ETTER FEDMEKIRURGI 
 
Formål: 
Fedmekirurgi har vært et tilbud ved offentlige norske sykehus fra 2004. I Helse Midt-Norge har 
Namsos sykehus, St. Olavs Hospital og Ålesund sykehus utført denne behandlingen. Den 
vanligste operasjonsmetoden har vært laparoskopisk gastrisk bypass, men de siste årene har 
det også blitt utført gastrisk sleeve. I Norge utføres årlig ca. 3000 fedmeoperasjoner. Det er 
fortsatt begrenset kunnskap om langtidseffekter av denne type kirurgi. 
Formålet med forskningsprosjektet er evaluere langtidseffekter av fedmekirurgi, med fokus på 
grad av varig vektnedgang, bedring av tilleggssykdommer, risiko for mangeltilstander og andre 
langtidskomplikasjoner. 
 

Metode: 
Analyse av data fra lokalt kvalitetsregister for fedmekirurgi i Helse Møre og Romsdal som 
omfatter 800 fedmeopererte ved Ålesund sjukehus i perioden 2004-2015. 

Resultat: 
Av 530 pasienter operert med laparoskopisk gastrisk bypass i perioden 2004-2011 har 85% 
møtt til 5-års kontroll. Median alder på operasjonstidspunktet var 39,6 år, og det var 75% 
kvinner og 25% menn. På operasjonstidspunktet var gjennomsnitt BMI 44 (range 34-67). Etter 
1 år var BMI 29 (range 20-45) og etter 5 år var BMI 32 (range 18-51). Gjennomsnittsvekten var 
på operasjonstidspunktet 129 kg (range 88-226 kg), etter et år 86 kg (range 53-159 kg) og 
etter 5 år 92 kg (range 51-164 kg). Fem år etter operasjonen hadde 11% av de opererte BMI≤ 
25. 
Nitti pasienter (17%) hadde diabetes type 2 behandlet med tabletter eller insulin før de 
gjennomgikk fedmeoperasjon. Disse opplevde betydelig bedring og 72% var fortsatt uten 
medikamentell behandling for diabetes 5 år etter operasjonen. 
 
 

Konklusjon: 
Gastrisk bypass operasjon gir god effekt på vektreduksjon, men få blir normalvektige. Behovet 
for medikamentell behandling for diabetes type 2 reduseres betydelig etter operasjonen. 
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