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Bjarne har fået ny krop efter 35 
års kamp mod fedme. Men det 
har haft en pris 
Bjarne Lynderup skulle vælge mellem livstruende sygdomme eller en operation. Heldigvis 

kunne han vælge operationen, fordi venner og familie trådte til. 

 

Bjarne Lynderup fra Nordjylland har fået håbet tilbage efter at have været svært overvægtig siden 

teenageårene. Foto: Lars Horn 

I starten af året kunne 53-årige Bjarne Lynderup end ikke løbe ti meter uden smerter. Nu løber han 15 

kilometer. Han vejede 147 kilo. Nu vejer han 103. 

Men det har ikke været uden omkostninger at nå dertil. I bogstaveligste forstand. 

Gentagne gange tabte Bjarne sig flere kilo for derefter at tage meget af det på igen. Hans krop kunne ikke 

holde til, at den kom så meget ud af sync, når han var vant til at spise mange kalorier, forklarer han. 

Løbet var kørt. 
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»Jeg tror…,« siger han og stopper op. 

»Jeg tror, at jeg var nået til et punkt, at hvis jeg ikke havde gjort noget nu, så ville jeg dø af min overvægt.« 

Han havde flere gange overvejet en fedmeoperation. Der var bare et problem: Han havde ikke råd til det. 

Men venner og familie trådte til og betalte de knap 60.000 kroner, som operationen koster. Derfor lå 

Bjarne Lynderup på Aleris-Hamlet privathospital 1. februar i år med maven snittet op flere steder. 

Han skulle have udført en såkaldt gastric sleeve, hvor man bortoperer cirka 85 procent af mavesækken, 

som tages ud af bughulen for at begrænse indtaget af mad. 

Og flere og flere tager den private vej som Bjarne Lynderup for at smide kiloene. Det fremgår af den 

seneste årsrapport fra Dansk Fedmekirurgisk Register. For eksempel fordoblede Aleris-Hamlet 

privathospital, som Bjarne Lynderup blev opereret på, i 2020 antallet af operationer sammenlignet med 

året før. 

Rapporten peger på, at det skyldes de lange ventetider på de offentlige hospitaler, som kan være op til 12 

måneder. Og at der blev udført færre fedmeoperationer i det offentlige på grund af coronapandemien. 

 

Bjarne Lynderup havde prøvet alt andet for at tabe sig, før han tog beslutningen om en operation. Foto: 

Lars Horn. 

For Bjarne Lynderup var det blandt andet også de lange ventetider, der vendte ham mod privathospitalet 

frem for det offentlige. 

https://www.berlingske.dk/node/65784445/preview?token=1d3b91e82b5966a2cc9db6b7a6c2d807&timestamp=1629275657
https://www.sundhed.dk/content/cms/22/14022_dk_fedmekirurgiregister_aarsrapport_2019_2020_endelig.pdf
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Fra han havde taget beslutningen om en operation, til han reelt skulle have den, gik der halvanden måned. 

Han har venner, der efter halvandet år stadig ikke har fået en operation. Ventetiden er ekstraordinært 

forværret af coronapandemien og nu sygeplejerskestrejken. 

Ubehjælpsomt system 

Men hvis hans familie og venner ikke var trådt til, var han heller ikke sikker på, at han havde valgt det 

offentlige. For gennem hele sit liv er han blevet mødt af et mistroisk og ubehjælpsomt system, der giver 

hans overvægt skylden for hans problemer, fortæller han. 

En søndag morgen i 2017 vågnede Bjarne Lynderup op med galoperende hjerte. På det tidspunkt var han 

netop i samarbejde med egen læge gået i gang med et vægttab. Derfor tog han til vagtlægen, hvor han blot 

blev mødt med kommentaren om, at det ikke var så sært, at han havde en høj puls, når han var svært 

overvægtig. 

Han tog hjem igen og blev tilset af sin egen læge dagen efter. Det viste sig senere at være et stressrelateret 

hjerteproblem, der ikke kunne kobles til hans overvægt. 

»Sådan en oplevelse er medvirkende til, at jeg ender med at sige til mig selv, at det ikke kan betale sig at gå 

til lægen, fordi de giver min overvægt skylden. Derefter ender jeg med ikke at tage til festen, fordi jeg ikke 

kan sidde på stolen,« siger han. 

»Lignende oplevelser ved jeg, at andre har været ude for, og det betyder, at man ender med at sige til sig 

selv, at det ikke kan betale sig at gå til lægen, fordi de giver overvægten skylden,« siger han. 

Og lignende oplevelser har han også haft uden for sundhedsvæsenet. Det har medvirket til, at han har 

trukket sig fra det sociale liv for ikke at blive stigmatiseret. 

»Forestil dig at tage til en fest og være usikker på, om du kan være i stolen, og om den kan holde til dig. Så 

er det nemmere at blive hjemme,« siger han. 

Derfor var han bange for, at det ville tage mentalt hårdt på ham med et forløb i det offentlige. At de igen 

ville så tvivl om, hvorvidt han nu havde gjort alt, hvad han kunne gøre, inden han valgte en operation på det 

offentliges regning. 

35 års kamp 

Men med et BMI på 45,3 fik han grønt lys af privatlægen til en operation hurtigt. Og beslutningen om en 

operation har for Bjarne været det helt rigtige. Lige siden han har været teenager, har han kæmpet med at 

tabe sine mange kilo. 

Før coronapandemien var han kommet af med 50 kilo. Noget, han var stolt over. Men da isolationen sidste 

år ramte, tog han 20 kilo på igen. 

Efter operationen har han fået håbet tilbage om, at han nok skal vedligeholde vægttabet. Det vil han. 

»Operationen har været det bedste værktøj, jeg har haft til at tabe mig vedvarende og ændre min livsstil.« 
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Før frygtede Bjarne Lynderup at tage to kilo på, for så gik der to uger, før de var tabt igen. Nu kan han spise 

en is uden konstant at have dårlig samvittighed. Foto: Lars Horn. 

Fra at kroppen modarbejdede ham, hjælper hans nye krop ham på vej mod et vægttab, forklarer han. 

Derfor er Bjarne kommet et nyt sted hen mentalt efter operationen. 

»Hvis jeg har en uge, hvor det ikke går så godt med at tabe mig, kan jeg nemmere komme tilbage på sporet 

end før operationen.« 

Mere hjælp til svært overvægtige 

Bjarne har ikke selv fået nogen følgesygdomme af sin overvægt. Han er dog sikker på, at det var næste, der 

ville ske, hvis han fortsatte med at have de mange kilo på kroppen. 

Og rapporten fremhæver også, at flere slipper af med deres følgesygdomme som type 2-diabetes efter en 

operation. Det får nu også flere aktører til at råbe op om, at der skal laves flere fedmeoperationer i det 

offentlige. Og at der ved lange ventetider skal være en mulighed for at sende patienterne videre til 

privathospitaler på det offentliges regning. 

Det er Bjarne Lynderup enig i. Selv er han glad for, at hans venner og bekendte trådte til og fik ham på rette 

spor. Men han pointerer, at andre står alene med en hård kamp. Og der synes han godt, at vi kan gøre 

mere for de knap 17 procent svært overvægtige i Danmark. Lige så vel som vi kan forebygge. 

https://www.berlingske.dk/node/65784445/preview?token=1d3b91e82b5966a2cc9db6b7a6c2d807&timestamp=1629275657

