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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt problem som har fördubblats under de senaste 

20 åren. Ett flertal sjukdomar är direkt relaterade till övervikt. Många väljer i dag att genomgå 

viktreducerande kirurgi i sin kamp mot fetma och fetmarelaterade sjukdomar. Syfte: Syftet 

var att beskriva hur hälsan påverkades av viktreducerande kirurgi. Metod: En systematisk 

litteraturstudie genomfördes vilken inkluderade nio artiklar varav fyra artiklar var kvalitativa, 

fyra kvantitativa samt en kvalitativ/kvantitativ. Artiklarnas kvalitet granskades utifrån 

granskningsmallar. Analysen utgick från två teman och resulterade i sex kategorier. Resultat: 

Patienter som led av fetmarelaterade sjukdomar blev markant bättre efter viktreducerande 

operation vilket resulterade i förbättrad hälsa. Flertalet patienter upplevde dock någon form av 

fysisk eller psykisk komplikation. Ett antal patienter trodde att operationen och efterföljande 

viktnedgång skulle lösa flertalet problem vilket det inte gjorde. Detta ledde i vissa fall till en 

försämrad hälsa då patienterna hamnade i ett missbruk av alkohol och droger istället för mat. 

Slutsats: Både positiva och negativa erfarenheter präglade patienternas upplevelser av 

viktreducerande kirurgi. Majoriteten av patienterna var trots negativa bieffekter nöjda med 

operationen. Precis som Eriksson anser bör omvårdnaden präglas av värme, omtanke och 

förståelse för problematiken. 

 

Nyckelord: Upplevelse, överviktsreducerande kirurgi, hälsa 
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INLEDNING 
 

Övervikt anses vara självförvållat och är en av de minst accepterade företeelserna i samhället 

(Sogg & Gorman, 2008). Globalt sett är 1,5 miljarder människor överviktiga, det är en siffra 

som har mer än fördubblats sedan 1980. Övervikt dödar fler människor än undervikt (World 

Health Organisation 2011). I Sverige lider 47 % män och 35 % kvinnor av övervikt eller 

fetma och andelen personer med övervikt har fördubblats under de senaste 20 åren 

(Folkhälsoinstitutet, 2011). Övervikt utvecklas genom flertalet kombinationer av livsstil, 

miljöfaktorer och arv. En hög konsumtion av energität kost och sötade drycker i relation till 

för låg andel fysisk aktivitet är också en förklaring till övervikt. För att undvika en alltför hög 

vikt är goda vanor gällande fysisk aktivitet och kost särskilt viktigt (Folkhälsoinstitutet, 

2011). År 2010 gjordes ca 7500 viktreducerande operationer i Sverige och 2011 beräknas 

siffran öka till 9000 (E. Bolin-Karlsson, avdelningschef avdelning 8 kirurgkliniken 

Länssjukhuset Kalmar, personlig kommunikation, 28 sept, 2011). Enligt Socialstyrelsen bör 

hälso- och sjukvården erbjuda fetmakirurgi med strukturerad uppföljning vid typ 2-diabetes 

med svår fetma vilket definieras som ett BMI över 40. 

 

Vårt intresse för hur upplevelserna av viktreducerande kirurgi påverkar patienters hälsa 

väcktes under verksamhetsförlagd utbildning samt under feriearbete i vården då vi mötte 

flertalet patienter som genomgått gastric bypass-operation. 

 

BAKGRUND 

Övervikt 

BMI (Body mass index) är ett mått för att räkna ut vikt i förhållande till längd. Ett normalt 

BMI enligt WHO bör ligga mellan 18,5-24,9. Värden över 25,00–29,9 klassas som övervikt 

och BMI >29,9 räknas som fetma. Skalan baseras på den effekt kroppsfettet har på 

fetmarelaterade sjukdomar. Några av de vanligaste fetmarelaterade sjukdomarna är, 

hypertoni, vissa former av cancer, diabetes, artros, hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död 

(WHO, 2011). 

Enligt Sarwer, Fabricatore, Jones-Corneille, Allison, Faulconbridge och Wadden (2008) visar 

flertalet studier samband mellan depression, självmordstankar och fetma.  Flertalet patienter 

känner sig också diskriminerade i samhället på grund av sin övervikt (Sogg & Gorman, 2008).  

Även hetsätning är ett vanligt förekommande karaktärsdrag hos kraftigt överviktiga vilket 

beskrivs som en känsla av brist på kontroll. Detta har föranlett att utredningar av psykiska 

besvär ofta görs före viktreducerande kirurgi. Dessa utredningar tillämpas i bland annat USA. 
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När funderingar kring viktreducerande kirurgi dyker upp blir patienterna ofta anklagade för 

att ha dålig karaktär gällande fenomenet att gå ner i vikt samt att de väljer den till synes 

enkla vägen genom att låta genomföra en operation (Sarwer, Fabricatore, Jones-Corneille, 

Allison, Faulconbridge & Wadden, 2008).  

 

Operationsmetoder     

Den största delen av forskningen kring obesitaskirurgi drivs i USA som också var först med 

att genomföra viktreducerande operationer (Järhult & Offenbartl, 2006). Det finns flera olika 

operationsmetoder varav de tre vanligaste i Sverige är Roux-en-Y gastric bypass, vertical 

banded gastroplasty och gastric banding.                                                                                                                                  

 

Roux-en-Y gastric bypass: innebär att magsäcken delas av helt för att sedan kopplas ihop med 

en slynga av tunntarmens övre del. Operationen innebär att största delen av magsäcken blir 

helt urkopplad. Slyngan från övre tunntarmen vars uppgift är att leda galla och bukspott från 

tolvfingertarmen kopplas ihop med den nedanför ihopkopplingen mellan tunntarmens nedre 

del och magsäckens ficka. Operationen sker numera med laparaskopisk teknik vilken 

fördelaktigt minimaliserar ingreppet i bukväggen och risken för sårkomplikationer och 

långdragen vårdtid (Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

Vertical banded gastroplasty: är en rent restriktiv procedur som lämnar den övriga mag- och 

tarm kanalen intakt för näringsabsorption. Vid denna operation skapas en proximal påse, ca 

10-20 ml stor, och runt den sätts en silikonring för effektivare restriktion av födointaget 

(Sarwer, Fabricatore, Jones-Corneille, Allison, Faulconbridge & Wadden, 2008). 

 

Gastric banding: är också en helt restriktiv operation, som inte kräver delning och suturering 

av mag- och tarmkanalen. Runt magsäckens övre del läggs ett band vars inre diameter kan 

justeras efter behov, vanligtvis skapas en ficka på 10-20 ml. Bandet är kopplat till en 

subkutant placerad fyllnadskammare, genom vilken man kan injicera vätska och därmed 

påverka diametern och därmed graden av restriktion (Sarwer, Fabricatore, Jones-Corneille, 

Allison, Faulconbridge & Wadden, 2008). Två år efter operationen har patienterna vanligtvis 

minskat med 12 BMI- enheter. Det generella hälsoläget förbättras och livskvalitén ökar.  

 

Efter framgångsrik viktreduktion oavsett vald kirurgimetod uppstår oftast behov av 

plastikkirurgi för att korrigera alla de hudveck som bildas på bålen, armar och lår vilka kan 
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störa patientens välbefinnande ur hygienisk, funktionell och kosmetisk aspekt (Järhult & 

Offenbartl, 2006). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Då det blir allt vanligare med överviktsreducerande operationer kommer sjuksköterskan att 

möta dessa patienter inom alla områden i sjukvården. Enligt sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden som beskrivs i ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 1910) är det dennes uppgift att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt att lindra lidande. Att främja hälsa genom ett salutogent förhållningssätt 

är att fokusera på patientens livsvärld. Enligt Dahlberg (2010) beskrivs livsvärld som hur vi 

uppfattar omvärlden samt på vilket sätt vi förstår oss själva och andra. Livsvärlden integreras 

med andra människor men hur vi ser och tolkar den är individuellt. Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2011) innehåller livsvärlden förståelse för vad som skapar och 

upprätthåller patientens hälsa trots sjukdom eller annan ohälsa, samt stärker patientens tilltro 

till sin förmåga och egna resurser. Utifrån detta bör sjuksköterskan också sprida forskning 

som är relaterad till hälsa och använda denna i mötet med patienter. Vi har valt Katie 

Erikssons teori om hälsa och vårdande som teoretisk referensram då den kan appliceras i 

vårdandet efter viktreducerande kirurgi. I den postoperativa fasen behöver patienten stöd och 

omtanke för att orka mobiliseras trots eventuell smärta. Senare behöver patienten stöd i den 

fortsatta processen gällande motion och kostomläggning. Patienten behöver bli sedd och 

uppmuntrad för att inte bli nedstämd då eventuella komplikationer uppstår. Vi anser att 

Erikssons teori värnar om den hela människan samt belyser vikten av att ge patienten omsorg 

och omtanke. 

Då hälsa inte anses vara något absolut kan svårigheter finnas i att dra en exakt gräns för 

fenomenet beroende på vem som nyttjar begreppet. Endast frånvaro av sjukdom ser Eriksson 

som en objektiv dimension. I vårdprocessen blir hälsan beroende av varje enskild vårdgivares 

målsättning men är dock vårdens övergripande mål (Eriksson, 1986).  

Då Eriksson (2002) utvecklade sin teori ansåg hon att vård och omsorg som är en naturlig del 

för människan till viss del hade förlorats då modern teknologi hade utvecklats samt mer och 

mer kommit att ta över den naturliga vården given av sjukvårdspersonal. För att kunna ge en 

bättre omvårdnad anser Eriksson att den yrkesmässiga vården återigen bör präglas av värme 

och omtanke. Eriksson åskådliggör den naturliga omvårdnaden som den som människan utför 

själv genom egna val och handlingar samt genom interaktioner med familj och närstående. 

Den andra formen av omvårdnad är den professionella som tillämpas som stöd och resurs då 
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den naturliga vården inte fungerar fullt ut. För att det ska bli möjligt att känna fysisk och 

psykisk tillfredsställelse bör individen tillsammans med närstående utföra de tre begrepp som 

Eriksson belyser vilka är ansa, leka och lära. Genom dessa handlingar utför personen en 

naturlig vård där kropp, själ och ande integrerar vilket leder till att hälsa uppnås genom att 

människan blir en helhet. Genom ansningen som är den mest grundläggande 

omvårdnadsformen belyses vikten av att vilja en annan människa väl genom omtanke, 

beröring och ömhet. När någon ansas upplevs en kroppslig tillfredsställelse samt genom 

beröring uppnås en känsla av att bli sedd och bekräftad hos individen. Begreppet leka anser 

Eriksson vara av största vikt för att åstadkomma hälsa. I leken skapas nya relationer genom 

interaktion med andra människor på samma gång som vi lär oss konflikthantering vilket leder 

till en utveckling av oss som människor som i sin tur gör att en bättre hälsa kan uppnås. När vi 

lär oss utvecklas vi och det skapar nya möjligheter då vi genom kunskap lättare kan förmedla 

våra tankar och känslor samt på så vis uppnå en helhet som leder till förbättrad hälsa enligt 

Eriksson (2002).     

Hälsa beskrivs som ett komplext fenomen av Dahlberg och Segesten (2010) och något som 

speglar människors totala livssituation. Hälsan beskrivs handla om både inre känslor såsom 

att ha balans i kroppen, samt yttre känslor i form av känsla av jämvikt i relation med 

medmänniskor och till livet. Detta menar Dahlberg och Segesten (2010) har olika innebörd 

för olika individer. För en människa som uppfattar sig helt fysiskt frisk kan känslan av hälsa 

försvagas om livet saknar mening och innehåll, liksom hälsan drastiskt kan förändras om hon 

drabbas av en obotlig sjukdom.  Vidare menar Dahlberg och Segesten (2010) att även en 

person med svår sjukdom ändå uppleva sig ha en god hälsa. Omskakande händelser som leder 

till kraftigt lidande kan även innebära vändpunkter vilka innebär tillfällen att stanna upp och 

låta livet ta en annan riktning.  Gemensamt vad gäller hälsa är dock att en god hälsa anses 

vara något viktigt för de flesta människor men anses ändå vara svårt att sätta ord på vad det 

egentligen innebär. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur vi som lever på 2000-talet 

ideligen utsätts för goda råd hur vi kan och bör förändra oss för att må bättre och få en bättre 

hälsa samtidigt som vi bör hitta vårt rätta jag utan att förändra oss för någon annans skull. 

Risken under den här resan är att individen inte lyckas hitta sig själv utan fastnar i sin 

vilsenhet och är fortsatt sökande och oviss. Ett viktigt fenomen i relation till hälsa menar 

Dahlberg och Segesten (2010)  är trygghet och detta är något som ska tillgodoses för 

patienten i vård och behandling. Trygghet speglar samvaro och närhet till andra människor . 

Till exempel vid en svår sjukdom då patienten drabbas av ovisshet infinner sig en viss 

trygghet då hon får veta vad som denna innebär och en känsla av kontroll. Slutligen preciseras 
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hälsan som vårdandets mål och att hälsa i stort innebär en upplevelse av välbefinnande. För 

att detta ska råda måste det finnas mening, sammanhang och möjlighet till aktivitet och 

livsrytm trots eventuell sjukdom. En individ med kraftig övervikt kan anse sig ha hälsa både 

fysiskt och psykiskt, det är dock sjuksköterskans uppgift att informera om riskerna med 

övervikt relaterat till sjukdomar och stödja förändringsprocessen om patienten väljer att 

försöka minska i vikt.  

    

PROBLEMFORMULERING     

 

Övervikt är ett globalt problem och viktreducerande operationer blir allt vanligare vilket gör 

att vi som blivande sjuksköterskor bör känna till överviktskirurgi och dess påverkan på 

patienters hälsa då detta är en patientgrupp som vi sannolikt kommer att möta. Vi har i vår 

litteraturstudie utgått från begreppet hälsa då det enligt ICN:s etiska kod är sjuksköterskans 

uppgift att främja och återställa en god hälsa. WHO:s (2011) definition på hälsa innefattar ett 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom. Detta 

stämmer överens med valda teoretiska referensram av Eriksson (1986) som anser att hälsa är 

”ett tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande, men inte nödvändigtvis frånvaro av 

sjukdom eller lyte” (Eriksson, 1986, s.71). Allt fler människor i världen väljer kirurgi i 

kampen mot fetma och kraftig övervikt och vi hoppas med vår litteraturstudie få en ökad 

förståelse för problematiken och genom detta kunna befrämja hälsa.  

 

SYFTE 

 

Att beskriva hur hälsan påverkas av viktreducerande kirurgi. 
 

 

METOD  

 

Metoden som tillämpats är en systematisk litteraturstudie, vilket enligt Granskär och 

Höglund-Nielsen (2008) innebär att data hämtas från primärkällor såsom vetenskapliga 

artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär förfarandet vid en litteraturstudie att 

vetenskapliga artiklar inom ett valt område systematiskt söks fram för att sedan granskas och 

sammanställas. 

 

Urval; inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades för litteraturstudien skulle vara artiklar som stämde överens med 

syftet vilket innebar studier gjorda på vuxna som genomgått viktreducerande kirurgi. 
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Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, vara publicerade mellan 2000-2011 

och granskade enligt Peer- reviewed. Artiklar som belyste fettsugning har exkluderats.  

 

Sökningsförfarande 

Sökningarna gjordes 22/8- 9/9 2011 i databaserna Pubmed, Cinahl och Psych-Info vilka gav 

utdelning. Databaserna valde vi utifrån att de är de största som innehåller artiklar om 

omvårdnad. Sökningar genomfördes även i Swe-med/Libhub vilka inte gav något resultat i 

relation till syftet. Inte heller några svenska artiklar som kunde användas hittades. Sökstrategi 

presenteras i bilaga 1. Sökord som användes var Gastric bypass, bariatric surgery, lived 

experience, health status, quality of life, patient experience och obesity surgery.  

 

Sökstrategi 

Pubmed 

Nummer Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstarct 

Antal lästa 

artiklar 

Antal artiklar 

inkluderade i 

studien 

1 Gastric 

bypass 

2941    

2 Bariatric 

surgery 

8462    

3 Health status 82706    

1 OR 2 AND 

3 

 121 32 10 Nr 13, nr 93 

 

Cinahl 

Nummer Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal artiklar 

inkluderade i 

studien 

1 Bariatric 

surgery 

1562    

2 Gastric 

bypass 

451    

3 Lived 1282    
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experience 

4 Quality of 

life 

34961    

1 OR 2 AND 

3 

 3 3 3 Nr 1, nr 2 

1 OR 2 AND 

4 

 62 17 10 Nr 11, nr 44 

 

Psychinfo 

Nummer Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal artiklar 

inkluderade i 

studien 

1 Obesity 

surgery 

569    

2 Patient 

experience 

34772    

3 Lived 

experience 

3363    

1 AND 2  28 10 5 Nr 13 

1 AND 3  3 3 3 (nr 1,2) 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av de artiklar som inkluderats i studien utfördes av författarna 

tillsammans enligt mall av Forsberg och Wengström (2008). Då vi ville skapa ett 

poängsystem för att bedöma artiklarnas kvalitet exkluderades vissa frågor och resterande 

poängsattes för att kunna räkna ut kvaliteten som bedömdes låg, medel och hög beroende på 

antal poäng. Totalt granskades fyra kvalitativa, fem kvantitativa artiklar och en 

kvantitativ/kvalitativ artikel. Alla artiklar som granskats utom en som valdes bort då den inte 

uppfyllde kraven på kvalitet (Mitchell, J., Lancaster, K., Burgard, BA., Howell, M., Krahn, 

D., Crossby, R., Wonderlich, S., Gosnell, B., 2001) inkluderades i studien vilka presenteras i 

bilaga 1. Sex artiklar bedömdes ha hög kvalitet och tre artiklar medelkvalitet. 

 

 



  
 

8 
 

Analys 

Författarna har utgått från en deduktiv ansats vilket innebär att en i förväg utarbetad teori 

används. Teorin innebar att resultatet av upplevelser av viktreducerande kirurgi ställdel i 

relation till begreppet hälsa. Analysen genomfördes enligt Forsberg och Wengströms (2008) 

(2008) metod för systematisk litteraturstudie. Båda författarna läste analysenheterna från 

artiklarnas resultat var och en för sig. Därefter fokuserade vi enskilt på att finna fysiska, 

psykiska och sociala förändringar som relaterade till syftet vilka markerades med olika färger. 

Därefter byttes artiklar och proceduren upprepades.  Sedan sammanställdes förändringarna 

gemensamt av författarna och meningsenheter sammanställdes ur resultaten från de olika 

studierna för att sedan kondenseras, abstraheras och tilldelas en kod. Koderna jämfördes 

utefter skillnader och likheter och sorterades därefter in i underkategorier som överensstämde 

med våra två teman, förbättrad hälsa och otillfredsställande hälsa.  

 

Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategor

i 

Tema 

Patienterna 

märkte stora 

förändringar och i 

vissa fall befrielse 

från sina 

överviktsrelaterad

e sjukdomar. 

 

 Patienterna 

upplevde att de 

blev rörligare och 

hade en högre 

aktivitetsnivå 

relaterat till BMI-

sänkning. 

 

Förändring eller 

befrielse från 

överviktsrelaterad

e sjukdomar . 

 

 

 

 

 

Rörligare och 

högre 

aktivitetsnivå 

samt BMI-

sänkning 

Förbättring av 

överviktsrelaterad

e sjukdomar. 

 

 

 

 

 

 

Förhöjd rörlighet 

och 

aktivitetsnivå. 

 

 

 

 

 

 

Fysisk hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental hälsa 

Förbättrad hälsa 

Patienterna 

upplevde en ökad 

Upplevelse av 

förbättrad 

Förbättrad 

självkänsla, 
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självkänsla, 

självförtroende 

och kände en 

stolthet. 

 

 

Patienterna 

upplevde en 

starkare 

framtidstro. 

självkänsla, 

självförtroende 

och en ökad 

stolthet.  

 

 

Upplevelse av 

starkare 

framtidstro 

självförtroende 

och ökad stolthet 

 

 

 

Starkare 

framtidstro 

 

 

 

 

 

Patienterna 

upplevde en 

känsla av större 

delaktighet i 

sociala 

sammanhang.  

Känslan av större 

delaktighet 

Delaktighet  

Social hälsa 

Patienterna fick 

svåra 

komplikationer i 

form av 

kräkningar, 

smärta och 

sjukdomskänsla 

Komplikationer i 

form av 

kräkningar, 

smärta och 

sjukdomskänsla 

Komplikationer  

Fysisk ohälsa 

Otillfredställand

e hälsa 

Patienterna 

upplevde 

frustration över 

att problem de 

trodde skulle 

försvinna 

kvarstod efter 

operation. 

Frustration över 

att operationen 

inte löst alla 

problem. 

Frustration  

Mental 

ohälsa 

Patienterna var 

besvikna över hur 

omgivningen 

Besvikelse över 

andras reaktioner. 

Besvikelse Social ohälsa 
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reagerat på deras 

viktminskning. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska aspekter vid litteraturstudier beskrivs av Forsberg och Wengström (2008) och bör 

göras gällande urval och presentation av resultat. Vi har valt studier som har innehållit etiska 

överväganden av författarna eller som fått tillstånd av etisk kommitté, samt presenterat alla 

resultat som stöder eller motsäger hypotesen.  

 

RESULTAT   

  

I vår analys har vi utgått från två teman: förbättrad hälsa och otillfredsställande hälsa. 

Resultatet presenteras utifrån dessa och respektive underkategorier.  

 

Förbättrad hälsa Otillfredsställande hälsa 

 Fysisk hälsa  Fysisk ohälsa 

 Mental hälsa  Mental ohälsa 

Social hälsa Social ohälsa 

 

 

FÖRBÄTTRAD HÄLSA 

Fysisk hälsa 

Chang, Huang, Chang, Tai, Lin och Wang, (2010), Hrabosky, et al, (2006) och Lindsey et al, 

(2002) beskriver hur välbefinnandet ökade signifikant både fysiskt, psykiskt och socialt efter 

viktreducerande kirurgi vilket associerades till ett snabbt sjunkande BMI. Patienterna kände 

att de fick förnyad kraft i och med sin kraftiga viktnedgång och att de på det sättet orkade vara 

mer delaktiga i olika aktiviteter i samhället vilket varit omöjligt innan. 

Värk som varit relaterat till fetman försvann helt och blodtrycks- och levervärden förbättrades 

drastiskt (Chang et al, 2010). Peluso och Vanek (2007) beskrev en kraftig förbättring och till 

och med fullständig befrielse från överviktsrelaterade sjukdomar såsom högt blodtryck, typ 2 

diabetes, depression, värk i rygg och extremiteter redan 6 veckor efter operationen. Dessa 

fysiska förbättringar av hälsan och frånvaro eller minskning av sjukdomar samt det ökade 

psykiska välbefinnandet gjorde att patienterna såg operationen som en livräddande hälsoinsats 

för sin person (Ogden et al, 2006). Många som kände att de lyckats med nya utmaningar efter 
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sin viktnedgång upplevde även förbättrade omständigheter i livet, vilket drev dem motiverat 

till att fortsätta kämpa med vikten och rätt sorts mat (Lindsey et al, 2002, Le Page, 2010).                                                                                                

Majoriteten av deltagarna var glada att de gjort operationen och skulle göra om det om de fick 

välja igen (Wysoker, 2005, Kruseman, Leimgruber, Zumbach & Golay, 2010).   

 

Mental hälsa 

Den förvandling som sker i och med operationen gör att operation beskrivs som en återfödelse 

för flertalet patienter. De upplever sig ha fått en andra chans och hopp om en bättre framtid 

 (Lindsey et al, 2002, LePage, 2009).  

Den kraftiga viktnedgången efter operationen gav patienterna en högre livskvalité i form av 

en ökad energinivå och självförtroende (Ogden, Clementi, Aylwin & Patel, 2005 och Chang 

et al, 2010). Flertalet upplevde frihetskänslor över att ha fått förnyad energi och rörlighet.  

 

I takt med att vikten minskade ökade även patienternas självförtroende och kroppsuppfattning 

i positiv bemärkelse (Lindsey et al, 2002, Chang et al, 2010). De kände frihet över att vara i 

sin nya kropp och hade lättare att hävda sig själva utan att vara överdrivet självfokuserade. 

Den nya kropps- och självuppfattningen skapades av de kommentarer de fick av omgivningen 

(LePage, 2010). Flertalet patienter blev stärkta av sitt förbättrade självförtroende och kom till 

insikt om att de levt sina liv i skydd av sin partner och att de nu efter viktnedgången kände sig 

så starka att de till och med gick ur sin relation, redo att stå på egna ben (Lindsey et al, 2002, 

Chang et al, 2010). För en del stärktes i stället relationen med hjälp av den förnyade energin, 

självförtroendet och att man såg ljust på framtiden. Stoltheten och lyckan över att ha lyckats 

med sin prestation samt känslan av att ha en fin kropp medförde även en vinst i deras 

sexualitet (Lindsey et al, 2002 och Chang et al, 2010). 

Genom operationens begränsning av magsäcken kunde patienterna inte längre hetsäta vilket 

de använt som tröst innan när de mått dåligt. Många blev nu tvungna att finna alternativa sätt 

att hantera sina tidigare problem vilket upplevdes positivt (Lindsey, et al, 2002). Den 

förnyade känslan av att ha kontroll över sitt ätande genom magsäckens begränsning gjorde att 

patienternas självbild stärktes (Ogden et al, 2005). 

 

Social hälsa 

Efter patienternas kraftiga viktnedgång upplevdes en tilltagande spänning i att få tillträde till 

annan värld där de nu blev respekterade, accepterade och en del av gemenskapen (Lindsey et 

al, 2002, Chang, C. et al, 2010). Känslan av ökad delaktighet i sociala sammanhang gjorde att 
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patienterna vågade ta för sig mer av sina egna behov och stå på sig inför andra i olika 

sammanhang. Genom att våga omvärdera tidigare vänskapsrelationer kunde de inse att 

relationen inte längre tillförde något. Känslan av större delaktighet märktes även på 

arbetsplatsen där patienterna nu hade lägre sjukdomsfrånvaro då de överviktsrelaterade 

sjukdomarna minskat, vilket gjorde att de uppskattades i större grad (Ogden et al, 2005). 

Genom viktnedgången kände patienterna med barn nya möjligheter i sitt föräldraskap. 

Möjligheterna innebar en bättre kvalité på tiden som spenderades med barnen i form av 

förbättrad ork och energi (Lindsey et al, 2002). Tidigare hade de betraktat lek från fåtöljen 

eller fönstret för att de inte orkat vara delaktiga. Detta upplevdes som en större samhörighet 

tillsammans med familjen och en viktig positiv förtjänst med operationen (Lindsey, et al, 

2002, Ogden et al, 2006).  

 

De nya livsstilsförändringar patienterna genomfört i form av att äta en bättre kost än tidigare 

samt öka sin motion överfördes till barnen. Barnens intresse över föräldrarnas nya vanor 

resulterade i att även dem förbättrade sina matvanor och blev mer fysiskt aktiva. 

Sammantaget påverkades hela familjen på ett positivt sätt, och då deras hälsa förbättrats 

avsevärt kunde patienterna nu våga hoppas på möjligheten till ett längre och framförallt 

friskare liv som kunde göra dem mer nöjda med sig själva (Lindsey et al, 2002, Ogden, 

Clementi & Aylwin, 2006).  

 

OTILLFREDSSTÄLLANDE HÄLSA  

                                                                                                           

Fysisk ohälsa 

Vanliga svårigheter efter operationen var problem med att äta då patienterna efter mat intag 

kände sig övermätta, mådde illa och fick känslan av att vilja kräkas (Ogden, Clementi, 

Aylwin & Patel, 2005 och Wysoker, 2005). Enligt Ogden, Clementi och Aylwin (2006) 

upplevdes bieffekter såsom smärta, en känsla av illamående samt att alltid känna sig hungrig. 

I studien utförd av Kruseman, Leimgruber, Zumbach & Golay (2010) visar resultaten att av 

80 deltagare i undersökningen hade 98 % någon form av bieffekt såsom smärta i magen, 

diarré, gasbildning, kräkning, förstoppning, dumping syndrom eller en stor trötthet. Lindsey, 

Bocchieri, Meana och Fisher (2002) belyser att hängande lös hud var besvärligt för många 

och fick dem att se smalare men äldre ut. Patienterna fick en chockartad upplevelse när de såg 

förändringarna hos sig själva samt när de råkade ut för bieffekterna som operationen ger 

(Ogden, Clementi och Aylwin, 2006). 
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Mental ohälsa 

Många kände frustration och missnöje över de matrestriktioner de nu tvingades leva med och 

anpassa sitt liv efter. De hade stora svårigheter att ändra sina matvanor och i vissa fall 

övergick matmissbruket i en annan form av missbruk, antingen av alkohol eller av droger 

(Kruseman, Leimgruber, Zumbach & Golay, 2010). LePage (2010) beskriver att förutom att 

ersätta matmissbruket med alkohol och droger förekom också fall av bulimi efter operationen. 

En vanlig känsla bland många var rädslan över att gå upp i vikt igen. De fick kämpa med att 

ändra sin livsstil och sina matvanor för att inte öka i vikt (Wysoker, 2005). Mat hade för 

många varit lösningen på problem och att äta för att trösta sig själv eller för att fylla ett 

tomrum var vanligt förekommande. När patienterna på grund av den minskade storleken på 

magsäcken efter operationen inte kunde äta lika mycket upplevde de en känsla av tomhet och 

otillfredsställelse (LePage, 2010). 

Några patienter gick inte ner så mycket i vikt som de hade hoppats på och det blev en stor 

besvikelse för dem (Wysoker, 2005). Vissa hade gått upp i vikt vid uppföljningen ett år efter 

operationen vilket fick patienterna att känna skuld och misslyckande. (Kruseman, 

Leimgruber, Zumbach & Golay, 2010).  

En känsla av att inte vara förberedd på vilka förändringar som skulle ske efter operationen var 

vanligt förekommande (Ogden, Clementi & Aylwin, 2006). Även LePage (2010) beskriver att 

förberedelserna på den emotionella förändringen var obefintlig. 

Flertalet hade önskat en bättre uppföljning, gärna med psykologiska kontakter för att 

förberedas på den stora förändringen som sker inte bara fysiskt utan även psykiskt. Även 

kostrådgivning var något som efterfrågades (Kruseman, Leimgruber, Zumbach & Golay, 

2010). 

 

Social ohälsa 

LePage (2010) beskriver hur vissa patienter trots känslan av stolthet och lycka relaterat till sin 

viktnedgång kände en form av misslyckande över att de inte hade lyckats gå ner i vikt på egen 

hand. Några ansåg att deras omgivning inte hade någon förståelse över vad de hade gått 

igenom och vilka uppoffringar de gjort, dem såg bara deras nya förbättrade jag. De kände 

ilska och frustration över att de under tiden som överviktig inte ha blivit sedd eller att ha blivit 

dåligt bemött men efter viktnedgången få ett bättre bemötande. De var ju fortfarande samma 

person, överviktiga eller inte. Operationen förväntades lösa flertalet socialt relaterade 

svårigheter men deltagarna fick uppleva att ingreppet inte var lösningen på alla problem. 

(LePage, (2010). Även Lindsey, Bocchieri, Meana och Fisher (2002) beskriver hur 
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patienterna blev förvånade då problemen de skyllt på övervikten kvarstod efter ingreppet. De 

hade använt övervikten som en ursäkt för att inte fullfölja uppgifter eller för att skydda sig 

själv mot svårigheter och från att bli utstött. När de inte längre var överviktiga kunde de inte 

längre skylla på det när de avstod eller misslyckades med nya utmaningar. Patienterna fick 

uppleva avundsjuka och osäkerhet från vänner och bekanta som tidigare sett dem som den 

tjocka vännen, då rollerna förändrades och den överviktiga vännen nu var normalviktig 

(Wysoker, 2005). 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Svårigheterna kring artikelsökning och att få fram artiklar i fulltext var tidskrävande, men 

sökningsprocessen resulterade i relativt nya artiklar och därmed aktuell forskning vilket vi 

fann tillfredsställande. Den äldsta artikeln är från 2002 och den senaste är från 2010. Sökord 

som användes var Gastric bypass vilket visade sig ge för få resultat och därför utökades 

sökningen med OR bariatric surgery, lived experience, health status, quality of life, patient 

experience och obesity surgery. Slutligen enades vi om tio artiklar som granskades.  

En svaghet i vår studie var att inte sökorden lived experience samt health status gav utdelning 

i alla databaser samt att ingen manuell sökning utförts. I sökningsförfarandet delade vi upp 

databaserna vilket kan ses som en svaghet då första artikelurvalet inte är gemensamt utvalt. 

En styrka kan ses i sökförfarandet då dubbletter påträffats vilket tyder på en systematisk 

sökstrategi. Däremot gjordes kvalitetsgranskningen av artiklarna gemensamt vilket får ses 

som en styrka. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i litteraturstudien vilket 

styrker litteraturstudien enligt Forsberg och Wengström (2008).  

Tolkningar av meningsenheterna är personliga och kan möjligen tolkas annorlunda av någon 

annan. Vår bedömning är att de inkluderade artiklarnas resultat liknar varandra, och att det 

inte finns någon motstridighet i dem. I vår granskningsmall sattes poäng på ja och nej frågor 

då ja-svar fick 1 poäng och nej eller vet ej fick 0 poäng. Totalt exluderades 9 frågor i 

granskningsmallen för kvalitativa artiklar samt 4 frågor i den kvantitativa granskningsmallen 

på grund av att dessa inte kunde besvaras med ja och nej svar och därmed inte poängsättas.  

Poängintervallen på de kvalitativa studierna låg mellan 0-25 där 60 % det vill säga 15-20 

poäng klassades som medelkvalitet samt 80 %, 21-25 klassades som hög kvalitet. Artiklar 

med låg kvalitet, det vill säga med poäng under 15 exkluderades ur litteraturstudien. I den 

kvantitativa granskningen hamnade intervallet mellan 0-12 där 60 %, 7-9 poäng klassades 

som medelkvalitet och 80 %, 10-12 poäng räknades som hög kvalitet. Kvantitativa studier 
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med poäng under 7 räknades som låg kvalitet och exkluderades ur litteraturstudien.  Alla 

inkluderade artiklar höll en god kvalitet enligt granskningsmallen vilket vi ansåg viktigast. 

Genom att granskningsmallen har modifierats kan detta ha påverkat resultatet. Valet att 

utesluta vissa frågor, exempelvis vilken kvalitativ metod som användes samt var studien 

genomfördes, anser författarna ej ha påverkat resultatet i högre grad. Däremot kan frågor som 

handlar om hur undersökningsgruppen kontaktades och hur metoderna för datainsamling 

genomförts möjligen påverka resultatet då tillvägagångssättet kan ha varit oetiskt. Dock har 

endast studier valts där forskningsetiska överväganden gjorts.  Analysmetoden av artiklarna 

utgick från en kvalitativ metod vilket innebar att svårigheter uppstod då de kvantitativa 

artiklarna skulle analyseras. Detta kan bero på kunskapsbrist hos författarna gällande metod 

då en kombination av kvantitativa och kvalitativa studier analyseras. Därför togs data i 

artiklarna ut som svarade på syftet och kunde kopplas till fysisk, mental och social 

hälsa/ohälsa.  

Den deduktiva ansatsen där vi hade en teori om begreppet hälsa i relation till upplevelser av 

viktreducerande kirurgi visade sig stämma då resultaten i artiklarna visade på stora skillnader 

i upplevelsen av hälsa.  

 

Resultatdiskussion  

Då flera artiklar visar samma resultat styrker detta trovärdigheten i vårt resultat. Resultatet 

grundar sig på nio artiklar vilket vi anser vara adekvat då viktreducerande kirurgi är en 

företeelse som först på senare tid fått stor genomslagskraft. Majoriteten av deltagarna i 

studierna är kvinnor vilket gör att resultatet blir svårt att generalisera till både kvinnor och 

män. Vi anser dock att resultatet är trovärdigt då det är flest kvinnor som genomgår 

viktreducerande kirurgi. Resultatet stärks av att både kvantitativa och kvalitativa artiklar har 

inkluderats i studien (Forsberg & Wengström, 2008). Enligt Polit och Beck (2006) innebär 

överförbarhet att resultatet passar in på andra grupper i samma kontext. Majoriteten av 

artiklarna var från USA men vi tror dock att resultatet som innefattar upplevelser efter 

viktreducerande kirurgi går att överföra till europeisk kontext.  

 

I den deduktiva ansatsen då vi utgick från två teman utformades sex underkategorier som 

stämmer överens med vår grundteori om förbättrad och otillfredsställande hälsa. Förbättrad 

hälsa för patienterna innebar att livskvaliteten ökade markant både fysiskt, psykiskt och 

socialt efter viktreducerande kirurgi. Detta påverkade även familjen som tog efter de nya 

livsstilsförändringarna och familjen fick en större gemenskap med patienten som efter 
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viktreducerande operation kände mer ork och förnyad energi (Chang, Huang, Chang, Tai, Lin 

och Wang, (2010), Hrabosky, et al, (2006) och Lindsey et al, (2002). Otillfredsställande hälsa 

resulterade i fysiska och psykiska bieffekter. Patienterna upplevde i flera fall illamående, 

kräkningar och smärta i magen efter operationen (Ogden, Clementi, Aylwin & Patel, 2005 

och Wysoker, 2005). Besvikelse över lös hängande hud, anpassning till nya 

livsstilsförändringar samt att den psykiska hälsan trots operationen inte förbättrades är några 

av de psykiska bieffekterna.  

 

Förbättrad hälsa 

Sjuksköterskans roll i begreppet hälsa beskrivs av Socialstyrelsen (2011) som att kunna 

identifiera och bedöma patientens resurser och förmågor till egenvård. Genom att undervisa 

och stödja patienter och närstående individuellt eller i grupp ser sjuksköterskan till att främja 

hälsa och förhindra ohälsa, och vid behov motivera patienter till förändrade livsstilsfaktorer.  

(Socialstyrelsen, 2011). Eriksson (2002) beskriver hälsa som en process där individen och 

dennes anhöriga utövar en form av naturlig vård. Sjuksköterskans roll blir då att utöva 

vårdande då det egna vårdandet inte är tillräckligt. Hur kan vi till exempel som sjuksköterskor 

arbeta för att främja hälsa hos patienter som genomgått viktreducerande kirurgi? Slutresultatet 

resulterar vanligtvis i en viktnedgång på så mycket som 50-60 kg (Chang, C. et al, 2010) 

vilket innebär massor av överskottshud som hänger på lår, mage och bröst samt ett föråldrat 

utseende hos patienten. Eventuellt kan Erikssons (1986) beskrivning av ansa användas som 

stöd där denne framhäver vikten av att vilja en annan människa väl genom omtanke och 

ömhet. På detta sätt uppnås en känsla av att bli sedd och bekräftad hos patienterna.                                                        

Dessutom är det vanligt med negativa bieffekter såsom kräkningar, illamående och 

gasbildning.  Enligt E. Bolin-Karlsson (avdelningschef avdelning 8 kirurgkliniken 

Länssjukhuset Kalmar, personlig kommunikation, 28 sept, 2011) har olika landsting olika 

policy gällande bekostandet av plastikkirurgi av överskottshud.  Detta kan tokas som när 

Eriksson (1986) beskriver hur varje enskild vårdgivares målsättning styr hur patientens hälsa 

påverkas i vårdprocessen. Upplevelsen av att först rasa i vikt och sedan inte ha råd att bekosta 

en plastikoperation av till exempel buk, bröst eller lår där huden nu hänger. Förmodligen mår 

patienterna som mådde psykiskt dåligt redan innan operationen inte bättre när 

överskottshuden nu hänger i stället för övervikten som var det tidigare problemet.  

Efter att granskat artiklarna inser vi att majoriteten i artiklarna är kvinnor vilket vi tror kan 

grundas i dagens samhällssyn där kroppsligt utseende och skönhet främst påverkar och riktar 

sig till kvinnor. Att lyckas förbättra sin självuppfattning tror vi handlar mycket om att kunna 
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ha en god överensstämmelse mellan självförtroende och sin faktiska kapacitet. Detta är 

otroligt viktigt i flertalet sociala sammanhang som i skolan, på arbetsmarknaden och i sociala 

sammanhang. Att kunna säga att det här är jag bra på och det här är jag mindre bra på ökar 

möjligheterna till arbete och respekten för sin person.  

Vår erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen är att de här patienterna har en 

enorm gemenskap med sin patientkategori. Det vill säga de flesta patienter som kommer 

innan operation har träffat andra vänner, vänners vänner samt följt bloggar och forum på 

internet för personer som genomgått viktreducerande kirurgi, då främst gastric bypass. När de 

kommer till avdelningen innan operation är de otroligt förväntansfulla och har bara fått 

positiva kommentarer från sina bekanta som låtit operera sig. Med tanke på den 

kraftansträngningen som krävs för att upprätthålla sin viktnedgång och att äta rätt sorts mat då 

magsäcken är kraftigt förminskad hade även en uppföljningsgrupp där patienterna fortsätter 

träffas för att stötta varandra varit av godo. Begreppet leka beskriver Eriksson (1986) som det 

viktigaste för att nå hälsa, denne menar att det är i leken människor skapar nya relationer som 

leder till utveckling hos oss. Genom ny kunskap det vill säga begreppet lära kan patienterna 

lättare förmedla känslor och tankar vilket ytterligare förstärker känslan av att vara en helhet 

som i sin tur leder till hälsa (Eriksson, 1986).                                                                                                                                          

Att föräldrars välmående påverkar barnen var något som kändes självklart, men att 

viktnedgången och dess följder även påverkade barnen i så stor grad att de tog efter de nya 

vanorna var något överraskande. Bing (1993) menar att hälsa är en viktig byggsten i samhället 

för alla och att friska barn är en tillgång för ett land. Att investera i barns hälsa genom 

förebyggande hälsoarbete har långtidseffekter mot bland annat sjukdomar senare i livet. 

Hopp om en bättre framtid kan även infrias i och med möjligheten i att kunna bli gravid vilket 

inte alltid är självklart vid kraftig övervikt. Riskerna är alltid förhöjda då en överviktig kvinna 

genomgår en graviditet och efterföljande förlossning (Socialstyrelsen, 2011). 

Graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning, för tidig födsel samt plötslig död hos barnet är 

exempel som är betydligt vanligare om kvinnan är överviktig (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Otillfredsställande hälsa 

Komplikationer i form av illamående, kräkningar och smärta är vanligt förekommande efter 

gastric bypass operation (Ogden, Clementi, Aylwin & Patel, 2005 och Wysoker, 2005).  

Flertalet av patienterna hade efter operationen någon form av komplikation såsom diarré, 

gaser, kräkning eller dumping syndrom (Kruseman, Leimgruber, Zumbach & Golay, 2010). 

Vi tror att flertalet patienter inte är beredda på de komplikationer som kan uppkomma efter 
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operationen, och anser det vara viktigt att patienterna får träffa andra i samma situation för att 

få hjälp och stöd. Eriksson (2002) beskriver att genom interaktionen med andra människor 

känner sig patienten delaktig i ett sammanhang vilket ger patienten en känsla av bekräftelse. 

Enligt Wysoker (2005) var flertalet patienter rädda för att gå upp i vikt igen efter operationen. 

Att fylla tomrummet efter maten ledde till att många patienter ersatte matmissbruket med 

missbruk av alkohol och droger. Även fall av bulimi förekom efter operationen (LePage, 

2010). LePage beskriver även hur några patienter känner misslyckande över att de inte lyckats 

gå ner i vikt på egen hand.  

Flertalet överviktiga väljer i dag att operera sig för att lyckas med viktnedgång och 

komplikationerna som i många fall följer viktreducerande operationer är något som vi tror att 

de flesta patienter som vill genomgå operation inte är medvetna om. Möjligen ser många 

operationen som en enkel utväg för att bli smal och förhoppningen finns att operation är 

lösningen på flertalet problem. Vi har en tanke att det i dag verkar vara väldigt enkelt att få en 

operation utan att personen har gjort ihärdiga försök att minska i vikt. För de gravt överviktiga 

är det i vissa fall en livsnödvändighet att operera sig för att överhuvudtaget överleva men för 

de med mindre övervikt tror vi att de flesta kan minska i vikt genom att istället få hjälp av en 

dietist med en sund kostsammansättning. Eriksson belyser att genom lärandet kan människan 

återvinna sitt oberoende. Hon lär sig hur hon ska leva för att vårda sin kropp och sin hälsa 

(Eriksson, 2002). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning står att läsa att sjuksköterskans 

uppgift är att utbilda och stödja patienten vid livsstilsförändringar för att främja hälsa 

(Socialstyrelsen, 2011). Vi anser därför att det är av största vikt att patienterna får information 

och stöd samt exempel på alternativa behandlingsmetoder av sjuksköterskan innan de 

bestämmer sig för att genomgå en operation som kommer att påverka hela deras liv.  

 

SLUTSATS 

 

Patientens upplevelse efter genomgången viktreducerande kirurgi resulterade i förbättrad eller 

otillfredsställande hälsa där patienten antingen är så pass nöjd med viktnedgången att allt 

annat inte spelar någon roll trots de negativa bieffekter som man drabbats av. De som inte 

sågslutresultatet som positivt hade då haft en stor viktnedgång, blivit av med sin diabetes och 

ledvärk, men mådde psykiskt sämre än någonsin och önskade att de aldrig genomfört 

operationen. På så vis blev statistiken eventuellt missvisande då alla operationer som lett till 

viss procentuell viktminskning sågs som lyckade oavsett om patienten upplevde förbättrad 

eller otillfredsställande hälsa. Det är viktigt att uppmärksamma varje patients upplevelse då 
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denna är unik och inte liknar någon annans. Sjuksköterskan bör därför se till varje individs 

behov och fortsätta stödja patienterna under deras livsstilsförändringar. 

 

Fortsatt forskning 

Vi ser ett behov av fler studier om mer långsiktiga resultat då de flesta studier fokuserar på 

den närmsta tiden efter operation från cirka sex månader och upp till två år. Med tanke på att 

somliga patienter inte lyckas upprätthålla viktreduceringen vore det intressant att undersöka 

om patienterna lyckats hålla sin vikt samt behålla sin upplevelse av hälsa. Likaså om 

förbättringen eller frånvaron av de överviktsrelaterade sjukdomarna håller i sig eller om de 

åter drabbas av till exempel typ 2 diabetes om de går upp i vikt igen? 
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Bilaga 1 

 

Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Bocchieri, L-

E., 

Meana, M., & 

Fisher, B. 

(2002) 

USA 

Obesity surgery: Percieved 

Psychosocial outcomes of  

Gastric bypass 

Att skapa en teori som  

visar det typiska 

psykosociala  

fenomenet gällande gastric 

bypass- 

patienterna, samtidigt som 

det unika i varje patients 

erfarenhet framhävs. 

Kvalitativ metod 

med grounded 

theory i analys och 

datainsamling 

Att omfattningen av de insatser 

som genererar 

till förändringar hos patienterna 

kan vara avgörande för det 

långsiktiga resultatet av gastric 

bypass- patienterna, både 

viktnedgång och deras 

psykosociala anpassning. 

Medel 

Chang, C-Y. et 

al (2010) 

Taiwan 

British Journal of Surgery 

Society: Prospective study 

of health-related quality of 

life after Roux-en-Y 

bypass surgery for morbid 

obesity 

Undersöka effekterna på 

hälsan efter genomgången 

gastric bypass-operation. 

Kvantitativ studie 

med deskriptiv 

statistik. 102 

patienter fyllde i 

frågeformulär. 

Resultaten visade att patienterna 

skattar sin livskvalité högre 

efter gastric bypass samt att 

deras BMI sjunkit markant. 

Hög 

Hrabosky, J., et 

al. (2006) 

Obesity surgery: A 

prospective study of body 

Att undersöka förändringar i 

kroppsuppfattning och hur 

Kvantitativ, icke- 

experimentell 

Visar signifikanta och snabba 

förbättringar i patienternas 

Hög 
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USA dissatisfaction and 

concerns in extremely 

obese gastric bypass 

patients: 6- and 12 month 

postoperative outcomes 

dessa påverkar viktnedgång. design. kroppsuppfattningar och 

minskad oro 

Kruseman, M., 

Leimgruber, 

A., Zumbach, 

F., & Golay, A. 

(2010). 

USA 

Journal of the American 

Dietetic Association: 

Dietary, Weight and 

Psychological Changes 

among Patients with 

Obesity, 8 Years after 

gastric Bypass 

Att dokumentera vikt och 

kroppsliga förändringar hos 

patienter 5år efter 

genomgången gastric bypass 

samt undersöka om det finns 

förändringar i diet, beteende 

och psykosocialt. 

Kvantitativ studie. 

80 kvinnor 

intervjuades samt 

fick fylla i 

frågeformulär. 

Studien visar vikten av att 

patienten förstår att operationen 

inte löser allt utan de måste hela 

tiden göra medvetna val för att 

behålla sin viktreducering. 

Medel 

LePage, C.T. 

(2010) 

USA 

Bariatric nursing and 

surgical patient care: The 

Lived Experience of 

Individuals following 

Roux-en-Y Gastric Bypass 

Surgery: a 

Phenomenological study 

Syftet var att låta varje 

individ beskriva upplevelsen 

efter en gastric 

bypassoperation med egna 

ord. 

Fenomenologisk,  

kvalitativ studie 

inkluderande 8 

kvinnor och 4 män. 

Studien visar patienters 

postoperativa upplevelser efter 

genomgången gastric bypass 

operation. Fyra teman 

identifierades: Förnyat hopp, 

finna balans i livet, att fylla ett 

tomrum och omvandling  av 

självbilden 

Hög 
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Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Ogden, J., 

Clementi, C. 

& Aylwin, S. 

(2006) 

England 

 

Psychologi and Health: 

The impact of obesity 

surgery and the paradox 

of control: A qualitative 

story 

 

Att undersöka patienters erfarenhet 

av att genomgå viktreducerande 

kirurgi. 

 

 

Fenomenologisk 

kvalitativ studie som 

inkluderar 15 kvinnor 

och män. 

 

Resultatet visade att alla 

patienter var nöjda med 

operationen och upplevde en 

förbättrad hälsa och 

livskvalité samt en känsla av 

kontroll över sin 

livssituation. 

 

Medel 

 

Ogden, J., 

Clementi, C., 

Aylwin, S. & 

Patel, A. 

(2005) 

England 

Obesity Surgery: 

Exploring the Impact of 

obesity Surgery on 

Patient´s Health Status: 

a Quantitative and 

Qualitative Study. 

Undersöka mekanismerna bakom 

en lyckad viktnedgång samt 

utforska hur viktnedgången 

påverkade patientens hälsa. 

Kvantitativ och 

kvalitativ. 61 patienter 

intervjuades och 

svarade på 

frågeformulär. 

Patienterna hade gått ner 

mycket i vikt inte bara 

relaterat till operationen 

utan att de efter tänkte mer 

på vad de åt. Patienterna 

skattade sin hälsa betydligt 

högre efter operationen.  

Hög 

Peluso, L-E. 

& Vanek, 

Nutrition in Clinical 

Practice: Efficacy of 

Att undersöka förbättringen 

gällande fetma-relaterade 

Icke-experimentell 

kvantitativ studie med 

Gastric bypass har en 

positiv effekt gällande 

Hög 



 

26 

 

V.W. (2007) 

USA 

Gastric Bypass in the 

Treatment of Obesity-

Related Comorbidities 

sjukdomar efter operation samt 

jämföra resultaten med tidigare 

publicerade studier. 

400 deltagare. minskning av fetma-

relaterade sjukdomar samt 

förbättring av patienternas 

livskvalité. 

Wysoker, A. 

(2005) 

USA 

American Psychiatric 

Nurses Association: 

The Lived Experience 

of Choosing Bariatric 

Surgery to Lose Weight 

Att undersöka problem relaterade 

till att ha genomgått en 

viktreduceringsoperation. 

Fenomenologisk, 

kvalitativ studie som 

inkluderar 5 kvinnor 

och 3 män. 

Författarna identifierade 4 

områden genom analys av 

data. Fokus lades på hur 

positiva deltagarna var efter 

sitt beslut att genomgå 

operationen trots de problem 

operationen kan medföra. 

Hög 
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Bilaga 2 

 

Granskningsmall för kvalitativa artiklar  

Med tillagt poängsystem 

Syftet med studien 

Vilken kvalitativ metod har använts? Ej använd 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

Ja  1p  Nej 0p 

Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusions- och 

exklusionskriterier skall vara beskrivna) 

Ja  1p  Nej 0p 

Var genomfördes studien? Ej använd 

 

Urval, finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?          

Ej använd 

 

Vilken urvalsmetod användes?  Totalt max 1p 

 

Strategiskt urval 1p 

Snöbollsurval 1p  

Teoretiskt urval 1p 

Ej angivet 0p 

 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund) 

Ja  1p  Nej  1p 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

Ja  1p  Nej  0p 

Metod för datainsamling 
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Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja  1p  Nej  0p 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? (vilken typ av frågor användes 

etc?) Ej använd 

 

Ange datainsamlingsmetod   Totalt max 

5p 

 

Ostrukturerade intervjuer 1p 

Halvstrukturerade metoder 1p  

Fokusgrupper  1p 

Observationer  1p 

Video/bandinspelning 1p 

Skrivna texter eller teckningar 1p  

 

Är data systematiskt insamlad finns intervjuguide/intervjuprotokoll)? 

 

Ja  1p  Nej  0p 

Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade? Ej använd 

 

Ange om:   Totalt max 4p 

 

Teman är utvecklade som begrepp 1p 

Det finns episodiskt presenterade resultat 1p 

De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är 

beskrivna   1p 

Svaren är kodade   1p 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

 

Ja  1p  Nej  0p 
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Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja  1p  Nej  0p 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

 

Ja  1p  Nej  0p 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja  1p  Nej  0p 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ej använd 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 

citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorde 

tolkningar)? 

 

Ja  1p  Nej  0p 

 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

 

Ja  1p  Nej  0p 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

 

Ja  1p  Nej  0p 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

 

Ja  1p  Nej  0p 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

 

Ja  1p  Nej  0p 

 

Finns risk för bias? 

Ja  0p  Nej  1p 
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Vilken slutsats drar författaren? Ej använd 

 

Håller du med om slutsatsen? Ej använd 

 

Ska artikeln inkluderas? Ej använd 

 

Totalt 25 poäng 
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Bilaga 3 

 

Checklista för kvantitativa artiklar- kvasiexperimentella studier 

 

Syfte. Ej använt 

 

Frågeställningar tydligt beskrivna?  Ja 1 p       Nej  0p 

 

Lämplig design utifrån syfte?  Ja 1p     Nej 0 p 

Inklusions- exklusionskriterier  beskrivna? Ej använd 

 

Urvalsmetod 

Randomiserat 1p 

Obundet  1p 

Kvoturval 1p 

Klusterurval 

Konsekutivt urval 1p 

Urvalet ej beskrivet 1p 

 

Är undersökningsgruppen representativ?   Ja 1p     Nej 1p 

 

Var genomfördes undersökningen? Ej använd 

 

Var reliabiliteten beräknad?    Ja 1p   Nej 0p 

 

Var validitet diskuterad?  Ja 1p  Nej 0p 

 

Var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna? Ej använd 

 

Finns bortfallsanalys?   Ja 1p   Nej 0p 

 

Var statistiska analysen lämplig?   Ja 1 p   Nej 0p 

 

Erhölls signifikanta skillnader?  Ja 1p  Nej 0p 
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Kan resultatet generaliseras till annan population?  Ja 1p  Nej 0p 

 

Kan resultaten generaliseras till annan population?  Ja 1p  Nej 0p 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  Ja 1 p    Nej 0p 

 

Ska artikeln inkluderas?   Ja 1p   Nej 0p              Max poäng= 12p 

 

 

 

60% = 7-9 p   Medel80% = 10-12p Hög 

 

 

 


