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Nyheter

Overvektskirurgi gir bedre psykisk helse
1218

Overvektskirurgi har god effekt på psykisk helse og gir bedre livskvalitet. 

Dårligst resultat var det hos pasienter med sterk skamfølelse og psykisk 

lidelse før operasjonen.

Overvektskirurgi er den anbefalte behand-
lingen for personer med sykelig overvekt.
For å få gode behandlingsresultater må pa-
sienten klare å endre livsstil.

– Vi antar at psykiatrisk vurdering og vei-
ledning før og etter operasjonen er gunstig
for pasienten, men vi vet lite om hvordan
dette påvirker pasientens evne til å tilpasse
seg behandling og vekttap, sier Haldis Øk-
land Lier.

Hun har studert effekten av veiledning
med vekt på livsstilsendring og endringer i
forekomst av psykiske lidelser og livskvali-
tet etter operasjonen. Deltakerne var 169
pasienter som ble henvist til operasjon ved
Haugesund sjukehus. 49 deltok i veiled-
ningsgrupper før og etter operasjonen.

– Alt i alt viser studien at pasientene har
bedre livskvalitet og bedre mental helse etter
operasjonen. Vekttapet var betydelig. Nær
halvparten av pasientene hadde en psykisk
lidelse før operasjonen – ofte mild depresjon

eller angst, sier Lier. – Det var en betydelig
nedgang i forekomsten av psykiske lidelser
ett år etter operasjonen – til ca. 18 %. De
som var uten psykiske lidelser ett år etter
operasjonen, rapporterte om livskvalitet på
nivå med «folk flest». De som hadde sterk
skamfølelse i tillegg til psykisk lidelse før
operasjonen, hadde høyest risiko for psykisk
lidelse etterpå. Hos disse var det lite bedring
i livskvaliteten. Disse pasientene bør priori-
teres for oppfølging, sier Lier.

Pasienter som ikke ville delta i veiled-
ningsgruppene, hadde høyere nivå av sosial
fobi. Lier fant ingen forskjell i vekttap, spi-
sevaner eller nivå av fysisk aktivitet mellom
dem som hadde deltatt i veiledningsgruppe
og dem som ikke hadde deltatt.
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Sykelig overvekt: BMI eller kroppsmasseindeks 
> 40 kg/m2 eller BMI > 35 kg/m2 og i tillegg en 
annen alvorlig somatisk tilstand (komorbiditet).

Rehabilitering etter armamputasjon
1218

Ny kunnskap om pasienter som har fått amputert armen kan bidra til 

bedre oppfølging og økt livskvalitet.

Kristin Østlie fant i sin doktoravhandling at
det er i overkant av 400 voksne personer i
Norge som har fått amputert armen gjennom
håndledd eller lenger opp. Funksjon og livs-
kvalitet ble kartlagt gjennom spørreskjema
samt kliniske undersøkelser av et mindre ut-
valg.

– Vi fant at pasientene har økt forekomst
av muskel-skjelett-smerter i arm, nakke og
skuldre og dårligere livskvalitet enn normal-
befolkningen. Nedsatt arbeidsevne samt
forekomst av smerter og belastningsplager
var de viktigste årsakene til nedsatt livskva-
litet, sier Østlie.

Hovedsakelig er det unge menn som har
mistet en arm som følge av ulykker. Pasien-
tene etterlyste mer spesialisert rehabilitering

i tillegg til bedre kunnskap og støtte på kom-
munalt nivå.

– Pasienter som har behov for ekstra reha-
bilitering, kan fanges opp ved målrettet kli-
nisk undersøkelse med vekt på bevegelighet
og styrke, forteller Østlie. – Dessuten er det
viktig at pasientene gjennomgår individuelt
tilpasset protesetrening for å fremme opti-
mal protesebruk. Slik trening bør tilbys både
ved tilpasning av nye protesetyper og ved
endringer i pasientens funksjonelle behov.
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