
 

Bättre livskvalitet med bevarad 

vagusnerv efter fetmaoperation  
Patienter som opererats för fetma med gastric bypass mår bättre 

om vagusnerven bevaras intakt, visar en amerikansk studie.     

En avskuren eller skadad nerv kan vara en orsak till att patienter 

lättare drabbas av måltidsrelaterade besvär, så kallad dumping. 

 

Vagusnerven är en nerv som går från hjärnan och grenar ut sig i bröstet 

och buken. Nerven följer den högra kanten av magsäcken. I samband 

med en gastric bypass-operation väljer en del kirurger att skära av 

nerven i samband med att magsäcksfickan skapas. Nerven kan också 

skadas av misstag. 

 

Färre besvär med nerven kvar 

I den amerikanska studien har man jämfört livskvaliteten, framför allt 

symtom på dumping, två år efter en gastric bypass-operation hos 48 

patienter där vagusnerven skurits av med 64 patienter där man bevarat 

nerven. (1) Dumping är olika besvär som kan komma när man ätit och 

anses bero på att magsäcken tömmer sig för hastigt och överbelastar 

tunntarmen. 

 

Resultaten visade att diarré, magkramper, illamående, rodnad, trötthet, 

hjärtklappning och huvudvärk var signifikant vanligare hos patienter där 

nerven skurits av. De hade också oftare besvär med att äta olika 

födoämnen som glas, choklad, kakor, fet mat och snacks. Viktnedgång-

en var dock densamma i båda grupperna. 

 

Varierar mellan patienter 

Vilka dumpingbesvär patienter som genomgått gastric bypass får 

varierar, säger Dag Arvidsson, docent i kirurgi, och grundare av 

Centrum för titthållskirurgi (CFTK) där man genomfört 1 000 operationer 

mot fetma.  

– Det varierar kraftigt mellan olika patienter. Det finns flera faktorer 

som kan bidra till detta. En avskuren eller skadad vagusnerv kan vara 

en tänkbar orsak. Svagheten är att studien är retrospektiv och inte 

randomiserad.     



        

Vid CFTK bevaras alltid vagusnerven vid en gastric bypass-operation.   
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