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I vores bacheloropgave har vi haft fokus på det bariatriske forløb ifm. 
kirurgi, som på nuværende tidspunkt er den mest effektive behand-
ling af svær overvægt på lang sigt (1,2). Dette er vel at mærke, hvis 
man anskuer operationen på et biologisk og kvantitativt plan. Hvis 
man derimod ser på den subjektive patientoplevelse, kan denne 
variere meget (3,4). Baseret på denne undersøgelses fund kunne 
der fremstå et behov for større fokus på psykosociale aspekter i den 
diætetiske vejledning for bariatrisk kirurgi i fremtiden. 

Baggrund
Det engelske ord ”regain” dækker over en hel eller delvis genetab-
lering af den tabte vægt postbariatrisk kirurgi. I de amerikanske 
guidelines defineres begrebet som et ”klinisk relevant problem” (5). 
Det ses, at op mod 10% af patienterne vender tilbage til deres præ-
operative vægt, efter afsluttet forløb postoperativt (6). På baggrund 
af dette ønskede vi indledningsvist at undersøge, hvilke elementer i 
den diætetiske vejledning som kunne hjælpe patienterne til bedre at 
kunne identificere og håndtere eventuelle faldgrupper ift. Livsstilsæn-
dringen.
Ifølge retningslinjerne tilbydes der i dag vejledningsforløb hos den 
kliniske diætist bl.a. for at opnå et vægttab på 8% af kropsvægten 
præoperativt (1,7).
Postoperativt følges patienten til kontrol på specialiseret niveau i 
to år, hvorefter der anbefales årlig kontrol hos egen læge (7). Den 
diætetiske vejledning formodes at basere sig på den nuværende 
rammeplan (1). Her fremstår elementer som med fordel kunne 
opdateres, eksempelvis brugen af belønning som et aktivt redskab i 
vægttabsprocessen (1). Desuden er opfølgningerne ikke yderligere 
specificeret foruden kontrol af ernæringsmæssig status (1). 

Metode
Vores videnskabsteoretiske ståsted tager udgangspunkt i en her-
meneutisk-fænomenologisk tilgang. Det skaber grundlaget for en 
patientcentreret tilgang, hvor det er muligt at undersøge patientens 
egen livsverden. Vi mener, det er relevant, da oplevelsen af opera-
tionen på egen krop, og hvad der fremstår værdiskabende for det 
enkelte individ kun kan berettes fra patienterne selv (8).
Der er foretaget kvalitative interviews af tre patienter hhv. et, syv 
og 10 år postbariatrisk kirurgi (gastric bypass og sleeve operation). 
På denne måde har vi fået et nuanceret indblik i enkelte patienters 
beretninger omkring oplevelsen med den diætetiske vejledning, og 
hvad der kunne indikere at have en effekt for livsstilsændring.

Litteratursøgning
Foruden den kvalitative undersøgelse har vi sideløbende foretaget 

en litteratursøgning for at få et videnskabeligt grundlag over de 
tre patienters perspektiver. Den primære litteratursøgning bestod 
af to bloksøgninger i PubMed. Disse bloksøgninger relaterer sig til 
oplevelsen af vejledningen samt spisemønster/adfærdsændring for 
personer, der har fået udført bariatrisk kirurgi. 

Diskussion af fund
Baseret på undersøgelsens fund (interviews og litteratursøgning) 
har vi opstillet tre elementer, som fremstår at have en betydning for 
adfærdsændring postoperativt.

Øget fokus på støtte og vejledning gennem hele forløbet
Her fremstår der et behov for fortløbende og patientcentreret 
vejledning postbariatrisk kirurgi. Undersøgelsens fund viser bl.a., at 
opfølgningerne hos diætisten, primært var centreret omkring vejning 
samt ernæringsmæssig status. Dette kan tolkes som, at patienten 
mere er blevet vurderet ud fra et biomedicinsk perspektiv, hvorved 
de psykosociale aspekter kan være blevet overset (9). 
Der blev desuden frembragt et andet centralt perspektiv af det 
postoperative forløb: angsten for at genforøge vægten. Dette 
fremstår betydningsfuldt at italesætte overfor patienten og at 
arbejde med tanker om frygt for at føle sult. Derved kan det også 
være relevant at have fokus på, at patienten ikke bevæger sig fra ét 
problematisk spisemønster som tvangsoverspisning til et andet som 
underernæring.

Psykologiske aspekter 
“Psykologiske aspekter” indebærer bl.a. troen på egne evner, selv-
værd og selvbillede samt stigmatisering. Litteraturen viser, at disse 
psykologiske faktorer kan være en underliggende årsag til problema-
tisk spisning i form af emotionel coping (9). Et fænomen, som alle 
tre interviewpersoner beskriver som værende en realitet forinden 
operationen som bl.a. fremgår ved følgende citat ”Altid fået at vide 
at jeg var stor, jeg var fed, jeg blev aldrig til noget. Jeg fik aldrig 
børn, jeg fik aldrig mand sådan som jeg så ud. Og det gjorde jo også 
at så spiser du noget mere. Og så bliver du større og større”. Dermed 
kan copingstrategier fremstå som et betydningsbærende element at 
implementere i arbejdet med ændring af adfærd postoperativt.

Den fysiske restriktion
Den meget begrænsede kapacitet af ventriklen fremstår afgørende 
for compliance hos de interviewpersoner, der har fået foretaget 
gastric bypass, og som nu henholdsvis et og ti år postoperativt, har 
haft held med vægtvedligeholdelsen. Hvis vi skal citere en af inter-
viewpersonernes egne ord, bliver operationen den “stopklods”, som 
er afgørende for livsstilsændring og vægtvedligeholdelsen, da der 
opleves ubehag som kvalme ved indtagelse af fødevarer med højt 
fedt- og sukkerindhold.
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Konklusion
Undersøgelsens fund indikerer et generelt behov for diætvejledning 
i mere end to år og med større fokus på patientens psykosociale 
behov. Formålet hermed kan være at forebygge tilbagegang til 
præoperative spisevaner eller regain (10,11). Det er vores opfattel-
se, at bariatrisk kirurgi er mere end ”bare” en operation, det er et 
område, som ikke nødvendigvis kan reduceres til et rent cellulært 
niveau. Derimod rummer det elementer, som forbindes med 
menneskets identitetsfølelse herunder bl.a. selvbillede, 
stigmatisering, angst for vægtøgning mm., hvor-
ved disse elementer fremstår helt centrale for 
at forbedre succes med vægtvedligehold 
postoperativt.
 
Perspektivering
På baggrund af den nuværende 
rammeplan Diætbehandling af 

svær overvægt hos voksne (2009) 

vil vi foreslå en mere speciali-
seret rammeplan rettet mod 
patienter i det postbariatriske 
forløb med fokus på det hele 
menneske. Dette vil være med 
til at kvalitetssikre forløbet for pa-
tienten uafhængigt af sygehus. 
I praksis ser vi, at det bariatriske 
forløb potentielt kunne optimeres 
gennem to vigtige elementer: 
1.  screening af patienten i den indle-
dende samtale præoperativt ved hjælp af 
dialogværktøj som samtalehjulet (se figur 1), 
2. længere postoperativ støtte i form af gruppeforløb 
samt individuelle samtaler.

Figur 1. Samtalehjulet (14) 
Samtalehjulet er et pædagogisk redskab, der sammen med Den 
Motiverende Samtale kan understøtte billedet af det hele menne-
ske og sammensætte det postoperative forløb og den tværfaglige 
støtte ud fra patientens behov (12). Screening i det præoperative 
forløb kan være med til at synliggøre problematikker, der vil kunne 
vanskeliggøre et vedvarende vægttab, og som kræver større støtte 
i forløbet. 

Det postoperative forløb kan eksempelvis indeholde 
gruppeforløb, her kan interaktionen mellem 

personer i samme livsverden bruges til at ka-
talysere motivation og udvikling gennem 

støtte, erfaringsudveksling, refleksion, 
læring mm. (1,14). Et studie peger 

på, at bariatriske patienter, der 
postoperativt deltager i gruppebe-
handling, opnår større vægttab 
samt vedligeholdelse (13). 

Formålet med denne udform-
ning af patientforløbet er at:
Behandle bagvedliggende år-
sager til svær overvægt/fedme

Styrke den naturlige tilbøjelighed 
til at engagere sig i den nye livsstil 

(intrinsisk motivation)

Styrke sociale relationer

Øge patientens selvværd og livskvalitet

Opnå vægttab og vægtvedligehold.
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