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B
ariatrisk kirurgi är en fram-
gångsrik behandling av sjuklig 
övervikt som har ökat mycket i 
Sverige. Tidigare användes flera 

olika operationsmetoder men på senare 
år har laparoskopisk gastrisk bypass 
blivit den helt dominerande tekniken. 
Personer med ett kroppsmasseindex 
(BMI) på över 35 eller 40 (beroende på 
landsting) som misslyckats med viktre-
ducerade behandling kan komma ifråga 
för överviktsoperation. 

Efter en gastrisk bypass kan patien-
terna inte längre äta stora mängder 
mat, vilket leder till en kraftig och be-
stående viktminskning [1]. Förutom 
ökad livskvalitet kan operationen med-
föra förbättring i typiska följdsjukdo-
mar till övervikt, såsom förhöjt blod-
tryck, typ 2-diabetes och obstruktiv 
sömnapné, samt långsiktigt minskad 
dödlighet [2]. Till nackdelarna hör ris-
ken för medicinska komplikationer i 
samband med ingreppet, problem med 
överskottshud samt metaboliska stör-
ningar och bristsjukdomar.

Överviktsopererade patienter upple-

ver dessutom ofta en ökad känslighet 
för alkohol. Vid gastrisk bypass kopplas 
huvuddelen av magsäcken och tolvfing-
ertarmen förbi så att födointaget leds 
direkt in i tunntarmen. Vid alkohol-
konsumtion blir konsekvensen av detta 
en minskad förstapassagemetabolism, 
vilket ger högre promillehalt i blodet [3, 
4]. Alkoholeffekten upplevs därmed 
vara både snabbare och kraftigare än 
förut. Den reducerade kroppsvikten 
innebär dessutom att etanolens »distri-
butionsvolym« minskar varför perso-
nerna generellt tål alkohol mycket säm-
re efter ingreppet.

förutom en förändrad etanolmetabo-
lism har överviktsopererade personer 
påståtts löpa ökad risk att utveckla 
missbruk eller beroende av alkohol och 
andra droger. Trots avsaknad av enty-
digt vetenskapligt stöd [5-7] har detta 
uppmärksammats mycket i massmedi-
erna. Som en enkel förklaring har ofta 
angivits att »ett missbruk helt enkelt 
ersätts med ett annat«. 

Vid en rundfrågning bland personal 
inom Beroendecentrum Stockholm 
(BCS) identifierades ett antal patienter 
med problem relaterade till alkohol, 
 läkemedel eller illegala droger och som 
hade genomgått överviktsoperation. I 
några fall var dock patienterna kända 
redan före ingreppet, och i andra fanns 
även en psykisk sjukdom.

för att få en bättre uppfattning om det 
föreligger något samband mellan över-
viktsoperation och risk för alkohol- och 
drogberoende gjorde vi en sökning i 
Stockholms läns landstings databas för 
uppföljning och analys av vårdkonsum-
tion (»VAL-databasen«) för tidsperio-
den 2000–november 2010. Vi studerade 
hur många gastrisk bypass-patienter 
(»gastrisk bypass« och »laparoskopisk 
gastrisk bypass«; N = 5 068) som hade 
besökt BCS samt om första kontakten 
hade infallit före eller efter operations-
tillfället. Även antalet patienter som 
hade varit i kontakt med BCS både före 
och efter ingreppet noterades. Som 

Fetmakirurgi verkar inte öka risken att utveckla miss-
bruks- eller beroendeproblem. Däremot tycks sådana 
problem generellt vara vanligare i denna patientgrupp. 
Före ingreppet bör patienterna ha varit fria från miss-
bruk i ett à två år. De ska informeras om att de efter 
operationen inte kommer att kunna dricka lika mycket 
alkohol eller på samma sätt som tidigare. 
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figur 1. Relativ andel av gastrisk bypass-opererade och ljumskbråckopererade patienter 
som varit i kontakt med Beroendecentrum Stockholm före, efter eller både före och efter 
operation. Resultaten baseras på Stockholms läns landstings databas för uppföljning och 
analys av vårdkonsumtion för perioden 2000–november 2010.
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jämförelsegrupp användes patienter 
som hade opererats för ljumskbråck. 
Signifikanstest av skillnader utfördes 
separat för kvinnor och män. 

Resultaten visade att en statistiskt 
 signifikant högre andel av gastrisk by-
pass-opererade patienter hade varit i 
kontakt med BCS såväl före som efter 
ingreppet (Figur 1). Bland kvinnliga 
gastrisk bypass-patienter var det mer 
än tre gånger så vanligt (P < 0,001), och 
bland manliga ungefär dubbelt så van-
ligt (P < 0,01), som bland ljumskbråck-
opererade patienter. För dem som varit 
i kontakt med BCS både före och efter 
operationen var resultaten signifikant 
skilda endast för männen. Båda studie-
grupperna uppvisade konsekvent högre 
prevalenssiffror före operationen, vil-
ket förklaras av att observationsperio-
den i de flesta fall är avsevärt längre 
före än efter ingreppet. Medelåldern för 
gastrisk bypass-patienterna var drygt 
40 år och för ljumskbråckpatienterna 
drygt 50 år, men merparten (92 pro-
cent) av gastrisk bypass-operationerna 
hade utförts under den senaste femårs-
perioden. Dock var det något fler kvin-
nor än förväntat (signifikant, P = 0,03) 
som hade kontaktat Beroendecentrum 
efter överviktsoperation, jämfört med 
könsfördelningen i övriga grupper (Fi-
gur 1).

Sammanfattningsvis indikerar resulta-
ten från sökningen i VAL-databasen 
inte någon markant ökad risk för att 

 utveckla missbruks- eller beroendepro-
blem efter en överviktsoperation. Där-
emot verkar prevalensen för sådana 
problem generellt vara högre hos denna 
patientkategori. 

Noteras bör att de prevalenssiffror 
som nämns gäller patienter som varit i 
kontakt med BCS, dvs de »allvarligas-
te« fallen. Andra studier har indikerat 
att alkoholöverkonsumtion är betydligt 
vanligare [7]. Personlighetsstörning, 
 ätstörning, ADHD eller missbruk som 
manifesteras genom impulsivitet [8-10] 
och självmedicinering med mat och al-
kohol är komplicerande faktorer i sam-
band med överviktsoperation. 

I enlighet med »Nationella indikatio-
ner för obesitaskirurgi« [11] bör alko-
hol- och drogmissbruk utvärderas före 
kirurgi. Det kan dock vara svårt att 
upptäcka alkoholproblem på grund av 
att anamnesupptagning vanligen sker 
via screeningformulär [12] med trolig 
underrapportering som följd. Därför är 
det lämpligt att även utnyttja känsliga 
och specifika alkoholmarkörer som kan 
påvisa såväl aktuellt intag (EtG och EtS 
i urinprov) som kronisk överkonsum-
tion (CDT och PEth i blodprov) [13]. 

Överviktsoperation behöver inte ute-
slutas om missbruket upphört. Däremot 
rekommenderas patienterna att genom-
gå missbruksbehandling och vara drog-
fria i 1–2 år före ingreppet. Följaktligen 
är det viktigt att överviktsklinikerna 
söker identifiera patienter med alkohol- 
och drogproblem i god tid före operatio-
nen, inte minst med tanke på den ökade 

risken för komplikationer (t ex blöd-
ningar, lunginflammation och sepsis) 
som detta annars innebär [14, 15], samt 
följer upp riskpatienter  efter ingreppet. 
Dessutom ska patienterna tydligt infor-
meras om att operationen kommer att 
innebära en ökad känslighet för alkohol 
och att de därför inte kan dricka sam-
ma mängder eller på samma sätt som 
tidigare. 

n Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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Jag har precis sett ett re-
portage på tevenyheterna 
som jag inte kan skaka av 

mig. Två brittiska reportrar 
hade tagit sig in i den belägra-
de staden Misrata i norra Li-
byen och rapporterade från 
rebellernas förskansningar. 
Hela tiden hördes skott runt 
omkring. 

en cancerkirurg tittade des-
perat in i kameran och sa: 
»Jag är inte utbildad för det 
här, men vad ska jag göra?« 
I nästa skakiga klipp sprang 
kameramannen; luften var 
dammig. En granat hade sla-
git ner i en lekpark. Vi fick se 

en pappa planlöst gå runt 
med sin son hängande över 
axeln. Pojken hade träffats 
av granaten och fått vänster 
ben avslitet. Han såg förvå-
nad ut. Filten pappan svept 
in honom i dolde skadorna 
högre upp på ryggen. De 
hann aldrig till cancerkirur-
gen.

när inslaget var över skulle 
Pia berätta om påskvädret. 
Illamående stängde jag av. 
Tårarna vällde upp i ögonen. 
Hur kan vi titta på vädret, i 
våra röda trähus, i våra dyra 
jeans, laga lammstek i lergry-
ta, sätta potatis i trädgårds-

landet, behandla huvudvärk 
– när små barn slits i stycken 
av granater? Precis samtidigt. 
Den enda skillnaden mellan 
dem och oss är att de är där 
och vi här.

Plötsligt är mitt skydd mot 
omvärlden tunt. Patienten 
som dog där vi ställde fel dia-
gnos kommer tillbaka. Små-
tjejerna som ligger och sover 
verkar orimligt privilegiera-
de. Vi som är störst, bäst och 
starkast på jorden, vi använ-
der vårt kunnande, vår avan-
cerade teknik, våra kroppar 
och vår fria vilja till att förin-
ta varandra. Hur ska vi kunna 

överleva oss själva? Vad kan 
jag göra?

Frågorna får förstås inget 
svar. Några timmar senare 
skriver jag det här. Den värsta 
chocken har lagt sig. När jag 
vaknar i morgon kommer det 
att kännas nästan som van-
ligt igen, jag kommer att ha 
förskjutit de här tankarna till 
en mer undanskymd plats. 
Jag hoppas i alla fall det. För 
hur ska jag annars orka påsk-
handla?

Jonatan Salzer
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Umeå
jonatan.salzer@ 
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