
Preoperative forløp ved 
overvektskirurgi
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Fordeling av pasienter: Tid fra henvendelse til operasjon

• Pasientene våre kommer 
fra hele landet

• Flest fra Helse Sør Øst

• Helse Nord størst 
pr capita

• Mange pasienter har vært 
igjennom lange løp 
allerede og er høyt 
motiverte

 Per mai 2022 2021 2020 2019

Trukket 20 86 70 48
Avvist 9 119 77 26
Operert 149 284 233 90
Klarert klin 78 165 73 37
Prospekt 15 11 13 5
Reop/revisjon 8 1 2 6
> ett kalender år 271 663 466 206

Snitt 65 88 64 61
Median 47 45 47 43
Max 550 1 889 1 106 829
Min 10 7 12 11

Pasient pool

Antall dager fra inndato til opr



Fra henvendelse til godkjenning for operasjon
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• Pasienten søker informasjon
• Web henvendelser >> epost >> henvisning
• Innledende samtale med koordinator
• Konsultasjon med kirurg: Inklusjon, eksklusjon, Klinisk ernæringsfysiolog. Journal og 

resyme skrives
• Godkjennelse gastrokirurg: Prinsipiell avgjørelse om inklusjon, eksklusjon, forslag til 

metode
• Godkjennelse anestesilege: Prinsipiell avgjørelse om inklusjon, eksklusjon, forslag til 

supplerende us



Fra godkjent til fremmøte for operasjon
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Godkjent: Koordinator sender ut bred informasjon pr mail om overvektskirurgi, metoder, pro et contra, 
samt forventet pre- og post operativt forløp
• Innhenting av relevante epikriser, journaler, supplerende undersøkelser
• Samtale med klinisk ernæringsfysiolog om forberedelser til kirurgisk- eller behandling med klinisk 

ernæringsfysiolog
• Pasientene sender samtykkeerklæring, medisinsk informasjon, blod prøver og sykemeldings detaljer
• Samtale(r) med koordinator, forberedende, faktura
• E-post med «Har du husket info» til  pasienten, - 14 dager inklusive diett
• E-resepter sendes ut – 10 dager
• E-post til pasientene med forberedelser til kirurgi og påminnelser om faste, medisiner, reise – 7 dager 
• SMS med påminnelse om oppmøte. – 7 dager
• E-post med «Flytende mat» til  pasienten, - 7 dager 



Ved operasjon
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• Preoperativ samtale med kirurg med informasjon om metode, forventet forløp og pro 
/ kontra, - 1 dag

• Preoperativ samtale med anestesilege informasjon om metode, forventet forløp og 
pro kontra, - 1 dag

• Mottak av pasienten på operasjonsdagen, sjekke preoperative medisiner, faste, 
veneflon

• Fra venterom til operasjons stue
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