
6 dietisten     nr 1  2020     vol  I

I 
den västerländska kulturen finns  
en påtaglig förväntan kring att 
viktminskning ska göra oss 
lyckliga. Redan i 3-årsålder 
associerar barn smalhet med lycka 

och framgång och obesitas och större 
kroppar med olycka och misslyckande. 
Bantningsindustrin säljer ofta sina 
produkter genom att likställa minskad 
vikt med lycka och glädje. Sällan 
handlar försäljningsargumenten om att 
den som går ner i vikt får minskad risk 
för en rad fysiska följdsjukdomar till 
obesitas, fastän ett sådant löfte med 
mycket större säkerhet infrias i samband 
med en viktnedgång. Jag blir därför inte 
alls förvånad när tonåringar säger till 
mig att de hoppas på att ”tycka bättre 
om sig själva ” eller ”våga mer” när de 
har gjort sin viktoperation. Men vad 
händer egentligen?

Viktnedgång  
– inte alltid den smala vägen till lycka
Kirurgi är i dagsläget den mest effektiva behandling som finns för svår obesitas (fetma). 
Obesitaskirurgi är en väletablerad behandling för vuxna och ca 1 % av Sveriges vuxna 
befolkning har genomgått en obesitasoperation. För drygt tio år sedan bestämde sig barn-
läkare och kirurger för att undersöka om obesitaskirurgi kunde vara ett effektivt och säkert 
behandlingsalternativ också för ungdomar med svår obesitas. Hallå där, tänkte jag som 
barn- och ungdomspsykolog då, tonåringar är inte små vuxna, framförallt inte ur ett  
psykologiskt perspektiv. Någon borde forska om de psykologiska konsekvenserna av att 
genomgå obesitaskirurgi som tonåring. Sedan dess har jag gjort det.

I min forskning har jag följt den 
psykiska hälsan hos ungdomar från tiden 
före de blir opererade fram tills fem år 
efter operationen. Innan operationen 
skattar ungdomar med svår obesitas en 
betydligt sämre psykisk hälsa än andra 
jämnåriga. De uppger mer symptom på 

ångest och depression och de har en 
lägre självbild. I jämförelse med den 
jämnåriga befolkningen är det betydligt 
fler som har behandlats för psykisk ohälsa 
inom psykiatrin eller med läkemedel. 
Dock finns det ingen skillnad avseende 
psykiatrisk vård och läkemedel i jäm- 
förelse med andra ungdomar med svår 
obesitas som går i konventionell 
viktbehandling.

Innan operationen uppger ungdo-
marna att de har svårt att reglera sitt 
ätande och 37 procent uppger att de har 
påtagliga problem med hetsätning innan 
operationen. De ungdomar som uppger 
att de har problem med hetsätning 
rapporterar också en sämre generell 
psykisk hälsa. Det är dock lika viktigt att 
lyfta fram att alla unga med svår obesitas 
inte mår psykiskt dåligt, och ungefär 
hälften uppger att de mår som andra 
ungdomar gör mest. 

Direkt efter operationen så uppger 
många ungdomar att de mår bättre. 
Redan fyra månader efter operationen 
så skattade de signifikant minskade 
symptom på oro och nedstämdhet samt 
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en förbättrad självbild. Förbättringen var 
inte lika stor för alla. Vissa förbättrades 
mycket, en del skattade en oförändrad 
psykisk hälsa och en grupp på 16 procent 
skattade försämrad psykisk hälsa inom 
två områden eller mer. Det fanns inga 
signifikanta skillnader innan operatio-
nen mellan dem som mådde dåligt efter 
operationen och övriga gruppen, vilket 
indikerar att man behöver följa upp den 
psykiska hälsan hos alla och inte bara 
identifierade riskindivider. 

Den positiva trenden höll i sig fram 
till uppföljningen två år efter operatio-
nen. Vid tvåårsuppföljningen skattade 
ungdomarna sin psykiska hälsa som 
förbättrad på i princip samtliga mätta 
variabler och som grupp skattade de  
sin psykiska hälsa som jämförbar med 

ungdomar i största allmänhet. Också 
kontrollen över ätandet skattades som 
klart förbättrad och två år efter opera-
tionen var det 10 procent som skattade 
påtagliga bekymmer med hetsätning i 
jämförelse med 37 procent innan 
operationen.

Även om medelvärdena visade ett 
tydligt positivt utfall så fanns det sam- 
tidigt en hel del som oroade vid tvåårs-
uppföljningen. En av dessa saker var att 
en relativt stor grupp, ca 20 procent, 
indikerade att de hade en påtaglig 
psykisk ohälsa två år efter operationen. 
Det är en hög andel både i jämförelse 
med ungdomar i allmänhet och med de 
siffror som rapporterats från tidigare 
studier av vuxna som genomgått 
obesitaskirurgi. 

Innan operationen skattar 
ungdomar med svår obesitas  
en betydligt sämre psykisk 
hälsa än andra jämnåriga.

Ungdomar med svår  
obesitas är en psyko- 
socialt belastad grupp. 
De rapporterar väsentligen mer 
psykisk ohälsa än andra ungdomar 
i samma ålder, bl a mer ångest och 
nedstämdhet samt en lägre själv- 
bild. De skattar också bekymmer 
med sitt ätande, t ex uppger 37 % 
påtaglig hets ätning innan 
operationen. Utöver 
färre ätbekymmer 
så blir den psykiska 
hälsan inte nöd-
vändigtvis bättre 
efter obesitas-
kirurgi. 
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För att få en tydligare bild av vilka 
ungdomarna är som mår psykiskt dåligt 
två år efter operationen försökte vi 
undersöka om det fanns skillnader redan 
innan de blev opererade. På de allra 
flesta mått, inklusive generell och 
viktrelaterad livskvalitet, hittade vi inga 
skillnader innan operationen. De som 
mådde dåligt två år efter operationen 
hade dock skattat något fler symptom på 
ångest och depression i jämförelse med 
övriga innan operationen, vilket kan ses 
som relativt förväntat. Gruppen som 
mådde sämre två år efter operationen 
tycktes dock ha lika stora fysiska vinster 
efter operationen som övriga ungdomar, 
de gick ner lika bra i vikt och deras 
riskmarkörer för hjärt- och kärlhälsa var 
lika förbättrade.

En sak som är viktigt att lyfta fram är 
att de som mådde psykiskt dåligt efter 
två år upplevde förbättringar i sin 
psykiska hälsa under det första året. Vad 
är det som är viktigt med det, kanske 
någon tänker? Jo, i Sverige (och i de 
flesta andra länder också) riktar vi allra 
mest uppföljningar till patienterna det 
första året efter operationen och sen blir 
det ofta remiss till primärvården. Under 
det första året är det svårt att fånga 
flertalet av dem som kommer att må 
sämre på längre sikt. Psykiskt och socialt 
präglas ofta det första året av en slags 
smekmånadsfas då den opererade går  
ner jättemycket i vikt och hoppet fort- 
farande kan leva om allt som ska bli 
bättre av att gå ner i vikt. Efter två år har 
viktminskningen upphört och det är 
lättare att se vad som blivit bättre efter 
operationen och vilka bekymmer som  
är kvarstående. 

Hur går det då på längre sikt? Vid fem- 
årsuppföljningen har vi tittat på hur 
mycket psykiatrisk vård och psykofar-
maka de opererade ungdomarna fått 
både före och efter operationen och 
jämfört dem med en grupp ungdomar 
med obesitas som fått livsstilsbehand-
ling. Vi har också följt upp de opererade 
ungdomarna med en del av de självskatt-
ningsformulär som vi har använt vid 
tidigare uppföljningar. 

När vi har analyserat ungdomarnas 
egenskattade mående så uppger de att de 
mår ungefär som innan operationen, 
men självbilden är något bättre. Utifrån 
registeruppgifter kan vi dock se att ung - 
domarna har fått betydligt med vård för 
sin psykiska hälsa åren efter operationen 
i jämförelse med åren innan, både vad 
gäller psykofarmaka och vård. Samtidigt 
ser vi ungefär samma ökning hos de 
ungdomar som gått i konventionell 
behandling. De opererade ungdomarna 
får något mer sjukhusanknuten vård för 
psykisk ohälsa, men det kan inte själv - 

När vi har analyserat 
ungdomarnas egen
skattade mående så 
uppger de att de mår 
ungefär som innan 
operationen, men 
självbilden är något 
bättre.

klart tolkas som att de mår sämre, utan 
kan vara en konsekvens av att de har haft 
mer kontakt med vården, t ex utifrån att 
de är opererade. 

Mer positiv effekt tycks operationen 
ha för bekymmer kopplat till ätande. 
Fortsatt fem år efter operationen skattar 
de opererade deltagarna mindre bekym-
mer med hetsätning, känslostyrt ätande 
och okontrollerat ätande. Ätbekymmer 
innan operationen påverkade inte viktut-
fallet efter operationen, men liksom i stu-
dier av vuxna opererade, så ser vi att de som 
uppger sämre kontroll över sitt ätande två 
och fem år  efter operationen har gått ner 
mindre i vikt. Det finns också ett samband 
mellan att ha en sämre generell psykisk 
hälsa två år efter operationen och mindre 
viktnedgång vid femårsuppföljningen. Så 
också för viktutfallet ser det ut som att det 
finns fördelar med att fortsätta att följa 
den psykiska hälsan på längre sikt efter 
operationen. 

Så vad är vårt budskap till en ungdom 
som hoppas på att bli lyckligare av att gå 
ner i vikt? Enkelt sammanfattat säger vi : 
”Det går inte att tänka att alla ens problem 
blir lösta när man går ner i vikt, du måste 
hitta andra sätt att jobba med också.” 
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