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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Andelen människor som lider av fetma har ökat stadigt de senaste åren. I 
takt med detta har även antalet magsäcksoperationer ökat. Syfte: Att granska patienters 
upplevelser av att ha genomgått en magsäcksoperation i viktminskningssyfte. Metod: 
En systematisk litteraturstudie som innefattar tio artiklar av både kvalitativ- och 
kvantitativa metod har genomförts. Sökningen av artiklar skedde i databaserna Cinahl, 
PsycINFO och PubMED. Resultat: Litteraturstudiens resultat delades in i fyra 
kategorier: Föreställningar och livsstilsförändringar, Utseendemässiga och kroppsliga 
förändringar, Livskvalité och Sociala relationer. Upplevelsen efter operationen var 
individuell och föreställningar hade en stor påverkan på patienters upplevelse av 
resultatet efter operationen. Slutsats: Förväntningar och föreställningar har en stor 
betydelse för hur patienter upplever resultatet av operationen. Reflekterande samtal och 
individanpassad information om vilka konsekvenser operationen kan medföra är därför 
viktigt för att undvika orealistiska förväntningar hos patienter.  
 
Nyckelord: Viktminskningsoperation, upplevelser, patienter. 
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1 Inledning 
Varje år genomförs cirka 7000 kirurgiska ingrepp på magsäcken i viktminskningssyfte, 

en siffra som stadigt ökar (Näslund, 2011). Enligt Näslund och Granström (2007) ska 

endast operation genomföras om alla andra försök till viktminskning har misslyckats. 

En av författarna genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning på en 

kirurgavdelning. Där opererades omkring tio personer varje vecka i 

viktminskningssyfte, vilket var fler än vad vi kunnat föreställa oss. I mötet med dessa 

patienter framkom deras höga motivation till att genomföra operationen, de hade 

förväntningar att kirurgin skulle förbättra deras livssituation. Därmed väcktes en 

nyfikenhet om hur patienters liv påverkas postoperativt och om förväntningarna 

uppfylls.   

 

2 Bakgrund 

2.1 Fetma 

För att bedöma om en person lider av fetma eller övervikt mäts ofta Body Mass Index 

(BMI). BMI räknas ut genom formeln kg/m². En medvetenhet krävs om att ett högt BMI 

även kan bero på muskelmassa. Indikationer visar dock att ett högt BMI-värde är 

korrelerat med sjukdomar som till exempel diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar 

(Mårild, Neovius & Rasmussen, 2007).  

 

Förekomsten av fetma har globalt sett nästan fördubblats sedan 1980. 2008 var omkring 

500 miljoner människor feta. Fetma är ett tillstånd som påverkar hälsan negativt på 

grund av en överdriven ackumulering av fett. Enligt definition anses en människa ha 

fetma om BMI överstiger 30. Vid fetma ökar risken att drabbas av t.ex. diabetes typ 2, 

hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och för tidig död. Det finns även en ökad risk att 

drabbas av psykologiska besvär (World Health Organization, 2014). Cobbold och Lord 

(2012) beskriver att den främsta orsaken till den ökade fetmaproblematiken är relaterad 

till den moderna västerländska miljön och dess livsstil. Tillgången till energirika 

livsmedel och ett stillasittande beteende främjar utvecklingen av fetma. 

  

Zijlstra, van Middendorp, Davaere, Larsen, van Ramshorst och Greenen (2012) menar 

att människor med fetma har svårare att identifiera och reglera sina känslor, vilket kan 

bidra till känslomässigt ätande som även det kan leda till fetma.  
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I Sverige har över tio procent av befolkningen ett BMI över 30. Siffran är densamma för 

både män och kvinnor (Socialstyrelsen, 2013). Johansson (2008) menar att 

viktuppgången i Sverige än så länge är ”måttlig” men att det ändå finns en tydlig trend 

att BMI ökar hos befolkningen. 

 

2.2 Livskvalité vid fetma 

Att uppskatta livskvalité vid fetma ger kunskap om dessa patienters tillstånd, både för 

individen själv och för vårdpersonal. Genom den ökade kunskapen får patienter en 

möjlighet att känna mer delaktighet, identifiera besvär och problem samt erbjudas bättre 

information om konsekvenser vid behandlingar mot fetma (Sullivan, Karlsson & Rydén, 

2007). 

 

Cobbold och Lord (2012) belyser att livskvalitén påverkas negativt av fetma. Mätningar 

visar att personer med fetma har en starkt nedsatt livskvalité jämfört med normal- eller 

överviktiga (Sullivan et al., 2007). Personer som lider av fetma beskriver att de kan ha 

svårigheter att röra sig och att de upplever avsaknad av energi i det dagliga livet. 

Känslor av att de själva har orsakat situationen förekommer. Personerna uttrycker även 

att de kan känna en rädsla för hur andra människor tänker om dem, känslor av att vara 

mindre värd och en andra klassens medborgare (Forsberg, Engström & Söderberg, 

2013). Social samvaro och aktiviteter i grupp eller på allmänna platser är också något 

som många gånger kan upplevas besvärande. Dessa psykosociala besvär medför en stor 

risk att drabbas av minskat psykiskt välbefinnande (Sullivan et al., 2007). Rädsla för att 

drabbas av överviktsrelaterade sjukdomar eller dödsfall är också överhängande. En 

viktminskningsoperation kan ses som en sista utväg till ett förbättrat liv (Forsberg et al., 

2013). 

 

2.3 Viktminskningskirurgi 

I denna litteraturstudie använder författarna sig av orden viktminskningsoperation, 

operation och kirurgi. Samtliga av dessa ord syftar på magsäcksoperation i 

viktminskningssyfte.  

 

Inför operationen får patienter information om efterförloppet ifrån vårdpersonal, både 

skriftligt och muntligt . Den skriftliga informationen är viktig eftersom det kan vara 
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svårt att minnas allt som enbart angetts muntligt. Informationen beskriver både vilka 

livsstilförändringar som krävs, samt de risker och konsekvenser som operationen kan 

medföra (Forsberg et al., 2013).   

 

Enligt Näslund och Granström (2007) krävs det att patienter som genomför en 

viktminskningsoperation uppfyller följande kriterier:  

 

• Ett Body Mass Index (BMI) ˃40  eller ett BMI ˃35 om andra sjukdomar, 

exempel diabetes typ 2 eller hypertoni förekommer. 

• Fetma över en längre tid. 

• Personen måste ha försökt alla andra metoder för att gå ner i vikt. 

• Vara mellan 18-60 år. 

• Personen måste vara samarbetsvillig och förstå vilka konsekvenser som 

operationen resulterar i. 

 

Inom överviktskirurgi dominerar tre metoder. Den idag vanligaste kirurgiska 

behandlingen är Gastric bypass (GBP). Största delen av magsäcken och första biten av 

tunntarmen kopplas då bort, vilket medför både minskat matintag men även en viss grad 

av minskat näringsupptag. De andra två metoderna är Adjustable silicone gastric 

banding (ASGB) och Vertikalt bandad gastroplastik (VBG). Magsäcken förminskas 

genom att ett band placeras runt den. Det resulterar i att patienter inte kan äta för fort 

eller för mycket (Näslund & Granström, 2007). 

 

2.4 Förväntningar inför operationen 

Möten med människor som framgångsrikt genomgått viktminskningskirurgi upplevdes 

av patienter som motiverande och stöttande inför valet att genomföra operationen 

(Forsberg et al., 2013). Många patienter hade förväntningar om att operationen skulle 

lösa deras problem, att det var en sista utväg, eftersom alla deras tidigare försök att gå 

ner i vikt hade misslyckats (Wysoker, 2009). Goldstein och  Hadidi (2010) skriver att 

för höga förväntningar på viktminskningsoperationen kan skapa ett missnöje hos 

patienter postoperativt om de förväntade resultatet inte uppnås. 

 

Wright, Watson och Bell (2002) menar att det är patienters föreställningar om 

”situationen” som orsakar problemet, det är inte själva situationen som är problemet 
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utan individens synsätt. Vidare skriver de att föreställningarna har en avgörande 

inverkan på hur patienter upplever sina problem.  

 

2.5 Definition av begrepp 

Livsvärld: Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden som det sätt varje 

individ uppfattar sin omvärld. Således är varje människas livsvärld unik och individen 

själv tolkar vilken innebörd och betydelse olika begrepp har. 

 

Livskvalité: Begreppet livskvalité kan ha många innebörder. Någon distinkt definition 

på vad livskvalité innebär finns inte. Att uppskatta livskvalité är därför problematiskt då 

den kan ha olika innebörd beroende på individens livsvärld. Gemensamt för olika 

definitioner är dock att begreppet avspeglar olika aspekter av välbefinnande (Sullivan et 

al., 2007). Välbefinnande avspeglar sig i hur individen känner livskraft, livslust och 

balans i existensen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Hälsa: Dahlberg och Segesten (2010) anser att hälsa är en upplevelse att vara i jämnvikt 

och är ett tillstånd som rör hela människan. Det handlar både om en känsla av inre 

balans och en känsla att vara i jämnvikt både i relation till andra människor och till livet 

i övrigt. Hälsa speglar människans aktuella och totala livssituation. Inom ett 

vårdvetenskapligt perspektiv innebär hälsa att individen känner välbefinnande. Det 

innebär generellt att individen har möjlighet att ”må bra” och genomföra de livsprojekt 

som individen behöver för känslan av att leva ett bra liv. Vem man är, hur väl man 

känner sig själv och hur väl man förstår sig på sig själv och sitt samspel till övriga 

världen och andra människor är en väsentlig del av upplevelsen av hälsa.  

 

2.6 Teoretisk referensram 

Vid fetma finns en ökad risk för individen att uppleva ohälsa (Sullivan et al., 2007). 

Antonovsky (2005) beskriver hälsa som ett förhållningssätt och ett kontinuum. 

Upplevelsen av hälsa är inte konstant utan i ständig rörelse mellan ohälsa och hälsa.  

 

För att beskriva den individuella upplevelsen av hälsa används begreppet ”känsla av 

sammanhang”, KASAM. De tre centrala komponenterna i känsla av sammanhang är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar på hur väl individen 

känner att de situationer som uppkommer under livets gång är strukturerade, 
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förutsägbara och begripliga. Att känna hanterbarhet inför en situation betyder att 

individen har resurser för att kunna hantera tillvaron. Hanterbarhet är en förutsättning 

för att kunna gå vidare i livet och inte låsa sig fast vid olyckliga händelser. 

Meningsfullhet kan beskrivas som en motivationskomponent och bedöms vara den 

viktigaste av de tre komponenterna. Utan meningsfullhet kan troligtvis inte individer 

förstå eller hantera situationer. Att känna meningsfullhet medför en känsla av att livet 

har en innebörd och underlättar för individen att övervinna utmaningar och krävande 

situationer som denne ställs inför (Antonovsky, 2005). 

 

För att uppnå en hög känsla av sammanhang  krävs att individen har höga värden på 

samtliga komponenter. Utifrån dessa begrepp tolkar individen tillvaron och får en 

uppfattning av vad hälsa innebär. Betydelsen av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet är individuellt. Två individer kan därmed ha olika synsätt och 

uppfattningar om hälsa. Den innebörd komponenterna har för en person kan tolkas 

annorlunda av en annan individ (Antonovsky, 2005). 

 

3 Problemformulering 
Fetma har ökat dramatiskt under de senaste decennierna, detta kan kopplas till den 

moderna livsstilen. Detta leder ofta till en försämrad hälsa och livskvalité samt i vissa 

fall till en för tidig död (Cobbold & Lord, 2012). Till följd av detta har även antalet 

magsäcksoperationer i viktminskningssyfte ökat (Näslund, 2011). Inför dessa 

operationer har patienter förväntningar om att deras liv kommer förbättras efteråt 

(Wysoker, 2009). Bristfällig information om vad operationen innebär kan skapa 

orealistiska förväntningar hos patienter. Detta leder till att förståelsen inför vad som 

sker efter operationen kan minska (Goldstein och  Hadidi, 2010). En minskad förståelse 

för en situation kan leda till att patienter kan känna mindre begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Därmed kan känslan av sammanhang minska. En lägre känsla av 

sammanhang innebär en risk att patienter inte kan förstå eller hantera situationen, vilket 

kan leda till sämre upplevelse av hälsa och livskvalité (Langius- Eklöf, 2009).  

 

En ökad kunskap om patienters upplevelser efter att ha genomgått en 

magsäcksoperation, medverkar till att sjukvården kan erbjuda patienter evidensbaserad 

information om vad operationen kan leda till. Detta kan bidra till en ökad medvetenhet 

hos patienter om vilka realistiska förväntningar de kan ha gällande följderna av 
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operationen. För att erhålla en ökad förståelse hos patienter och vårdpersonal är det 

därför betydelsefullt att lyfta fram andra patienters upplevelser av 

viktminskningsoperationer. 

 

4 Syfte 
Syftet är att granska patienters upplevelser efter att ha genomgått magsäckskirurgi i 

viktminskningssyfte. 

 

5 Metod 
En systematisk litteraturstudie innebär ett systematiskt sökande efter empiriska studier. 

All relevant forskning inom de valda ämnet bör inkluderas för att få bästa resultat. De 

studier som framkommer och är relevanta granskas sedan kritiskt för att säkerställa att 

de håller en viss kvalité. Därefter sammanställs de studier som besvarar den 

systematiska litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna har 

genomfört en systematisk litteraturstudie enligt ovanstående kriterier. 

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier som användes för att hitta relevanta artiklar var att de skulle vara 

peer- reviewed. Artiklarna fick vara maximalt tio år gamla (2004- 2014) samt endast 

vara publicerade på engelska. Artiklar som inte överensstämde med litteraturstudiens 

syfte samt de som var gjorda på barn under 18 år exkluderades.  

 

5.2 Sökning och urval 

Sökningen av artiklar genomfördes i Cinahl, PubMed och PsycINFO. Cinahl täcker 

främst området hälso- och vårdvetenskap, PubMed  medicin och PsycINFO 

beteendevetenskap (Backman, 2008). En fritextssökning gjordes först för att få en 

överblick över det valda ämnet. Axelsson (2012) belyser att en fritextsökning är det 

bästa sättet för att skaffa en överblick och bedöma om det finns vetenskapliga artiklar 

publicerade inom ämnet. Sökorden som användes var Gastric bypass, Quality of life och 

Bariatric surgery.  
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För att hitta relevanta artiklar som motsvarar studiens syfte genomfördes därefter en 

ämnesordssökning. Backman (2008) beskriver att dokumenten i databaserna är 

strukturerade  genom ämnesordslistor. Vid en ämnesordssökning används därför 

ämnesord inom det aktuella området för att finna relevanta artiklar som svarar på 

studiens syfte. I Cinahl användes sökorden Bariatric surgery, Quality of life, Emotions, 

Attitudes, Patient satisfaction och Life experience. Rutan för Suggest subject terms och 

Research article kryssades i. 17 relevanta abstrakt hittades och lästes igenom. Fem av 

dessa artiklar svarade på studiens syfte och valdes ut för kvalitetsgranskning. I 

PsycINFO användes sökorden Bariatric surgery, Quality of life, Emotions och Attitudes. 

Sökningen gjordes med hjälp av PsycINFO:s Thesaurus. 13 relevanta abstrakt hittades 

och lästes igenom. En artikel motsvarade studiens syfte och gick vidare till 

kvalitetsgranskning. I PubMed användes sökorden Bariatric Surgery, Quality of life och 

Obesity. Sökningen skedde i MeSH database. Av 14 relevanta abstrakt överensstämde 

fyra artiklar med litteraturstudiens syfte och dessa gick vidare till kvalitetsgranskning. I 

samtliga databaser användes sökorden först separat för att sedan kombineras, se bilaga 

1.  

 

För att hitta ytterligare artiklar som var relevanta för studien gjorde författarna därefter 

en manuell sökning. Axelsson (2012) menar att en manuell sökning är en mycket 

effektiv metod för att hitta intressant information och bör med fördel tillämpas vid all 

informationssökning. Författarnas manuella sökning skedde utifrån referenslistor på de 

relevanta artiklar som hittades i ämnesordssökningen. Vid sökningen hittades relevanta 

artiklar som svarade på studiens syfte. Dessa artiklar var dock dubbletter, vilka redan 

valts ut vid ämnesordssökningen. Därför framkom inga nya artiklar vid den manuella 

sökningen. När den systematiska sökningen och urvalet var genomfört gick totalt tio 

artiklar vidare till kvalitetsgranskning. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklarna skedde efter Forsberg och Wengströms (2013) 

granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Dessa 

granskningsmallar reviderades före kvalitetsgranskning. De frågor som krävde ett mer 

omfattande svar omformulerades av författarna så att svaret kunde anges i ja-eller nej 

form. Därigenom delades poäng ut för varje kriterium som artikeln uppfyllde. Ett ja gav 

ett poäng och nej gav noll poäng. Dessa poäng räknades samman och avgjorde om 
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artikeln hade en låg, medel eller hög kvalité. Kvalitativa artiklar kunde få totalt 24 

poäng, där 0-14 poäng innebar låg kvalité, 15-19 poäng medelhög kvalité och 20-24 hög 

kvalité. För de kvantitativa artiklarna medförde 0-10 poäng en låg kvalité, 11-14 poäng 

medelhög kvalité och 15-18 poäng hög kvalité. Artiklar som hade en medelhög eller 

hög kvalité inkluderades i litteraturstudien. Av tio artiklar fick fem stycken en hög 

kvalité och fem stycken fick en medelhög kvalité. Därför uteslöts inga artiklar, utan 

samtliga av de granskade artiklarna höll tillräckligt hög kvalité för att inkluderas i 

litteraturstudien. Av inkluderade artiklar hade sex en kvalitativ och fyra en kvantitativ 

ansats. För att säkra kvalitén på de artiklar som skulle inkluderas granskade författarna 

först artiklarna oberoende av varandra. Därefter skedde en gemensam granskning där 

det beslutades vilka artiklar som höll tillräckligt hög kvalité för att inkluderas. 

 

5.4 Analys 

Analysen i denna studie inspirerades av Forsberg och Wengströms (2013) samt 

Lundman och Hällgren Graneheims (2012) beskrivningar av analyser. Författarna 

använde sig av en induktiv ansats, vilket innebär att fakta som stämmer överens med 

litteraturstudiens syfte samlas in förutsättningslöst (Forsberg & Wengström, 2013).  

Författarna strukturerade upp analysen genom att bryta ner helheten till mindre delar för 

att sedan sätta ihop innehållet till en ny helhet. Genom detta förfarande utvecklades nya 

begrepp med hjälp av insamlat material. 

 

Analysen började med att författarna först läste igenom artiklarna flera gånger, 

oberoende av varandra, för att få en överblick av resultaten. Kvalitativa och kvantitativa 

artiklar analyserades likvärdigt. Resultatet i de kvalitativa artiklarna beskrevs redan i 

löpande text och kunde därför direkt analyseras. I de kvantitativa artiklarna fick den del 

av resultatet som angavs i värden och tabeller omformuleras till text. Varje författare 

studerade sedan artiklarna mer ingående. Information som svarade mot litteraturstudien 

syfte markerades med överstrykningspennor. Områden som innehöll liknande fakta 

ströks under i samma färg. Texten blev på detta sätt mer överskådlig och hanterbar. 

Efter att ha läst texten flera gånger oberoende av varandra och organiserat upp den i 

olika ämnesområden sammanställde författarna data gemensamt. Sammanställningen 

började med att utsagor togs ut ifrån texten. Dessa utsagor kortades sedan ner till koder 

för att göra informationen mer överskådlig. Koderna fördes sedan samman till 

subkategorier. Varje subkategori innehöll ett antal koder som handlade om samma 
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ämne. Dessa subkategorier sorterades sedan till kategorier. Kategorierna användes som 

rubriker och resultatet sorterades därefter in under respektive kategori. 

Exempel ur analysen: 
Utsaga Kod Subkategori Kategori 

Viktminskningen 
medförde att 
överflödigt skinn gjorde 
patienter obekväma 
med sitt utseende. 

Överflödigt skinn 
gjorde patienter 
obekväma med sitt 
utseende. 

 
 
 
 
 
Ej tillfreds med sin 
kropp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kroppsliga och 
utseendemässiga 
förändringar. 

Det var otänkbart att 
andra skulle få se deras 
kropp på grund av allt 
överflödigt skinn.  

Döljer kroppen för 
andra. 

Känner sig mer 
attraktiv än innan och 
njöt av positiva 
kommentaren av andra 
gällande deras 
utseende. 

Känner sig mer 
attraktiv, får 
komplimanger 

 
 
 
Tillfreds med sin kropp. 

Känner sig mer 
attraktiv. Ser sin kropp 
som vacker. 

Känna sig vacker. 

Viktuppgång efter 
operationen gör att 
patienter känner sig 
genanta inför möten 
med andra människor. 

Känna sig obekväm och 
genant inför andra. 

 
 
 
 
 
Sämre social tillvaro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociala relationer. 

Blev sårbara av andras 
negativa kommentarer 
och de blickar som 
andra gav dem. 

Sårbara relaterat till 
andras blickar. 

Efter operationen fick 
patienter en chans att 
bryta sig loss från de 
isolerade liv som de 
levt innan. 

Komma ifrån ett 
isolerat liv. 

 
 
 
 
 
Ökad social samvaro. Viktminskningen 

väckte uppmärksamhet 
från andra i kontrast till 
den ignorans och 
bortstötande som de 
tidigare upplevt. 

Uppmärksammas 
istället för att ignoreras. 

 

 

6 Forskningsetiska överväganden 
Artiklar som ingår i en systematisk litteraturstudie bör vara godkända av en etiskt 

kommitté eller innehålla noggranna etiska överväganden. Samtliga artiklar som svarar 

på studiens syfte ska redovisas. Dessutom ska alla resultat som stöder eller inte stöder 

hypotesen presenteras (Forsberg & Wengström, 2013). Alla artiklar som är inkluderade 

i denna litteraturstudie  innehåller ett etiskt resonemang. Resultaten av samtliga artiklar 
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framförs oberoende av författarnas egna erfarenheter och åsikter. Författarna försökte 

ständigt vara medvetna om sina egna föreställningar och inte låta dem påverka 

litteraturstudiens resultat. 

 

7 Resultat 
Litteraturstudiens syfte var att granska patienters postoperativa upplevelser efter att ha 

genomgått magsäckskirurgi i viktminskningssyfte. Efter resultatanalysen kunde fyra 

kategorier urskiljas. De fyra kategorierna var Föreställningar och livsstilsförändringar, 

Kroppsliga och utseendemässiga förändringar, Livskvalité och Sociala relationer.  

 

7.1 Föreställningar och livsstilsförändringar 

Patienter hade ett hopp om att operationen skulle förbättra deras liv. De hade en 

föreställning om att livet skulle blir lättare genom viktminskningsoperationen. Många 

hade även förhoppningar om att operationen skulle lösa alla deras problem och att 

förändringen skulle göra dem lyckligare (Groven, Råheim & Engelsrud 2010; 

Magdaleno, Chaim & Turato, 2008). Kirurgi sågs som sista utvägen att åtgärda fetman 

när alla andra försök till viktminskning hade misslyckats. Patienter ansåg att 

operationen var det enda hoppet om en bättre framtid (Groven et al., 2010; Le Page, 

2010; Zijlstra, Boeije, Larsen, van Ramshorst & Geenen, 2007). En del patienter 

uttryckte en rädsla för de risker som operationen innebar. Förhoppningarna var dock 

tillräckligt höga för att inte låta dessa känslor påverka beslutet att genomgå operationen 

(LePage, 2010). 

 

Förväntningar och förhoppningar om att operationen skulle utföra arbetet med 

viktminskningen åt patienter förekom. Deras eget ansvar och vad som krävdes av dem 

för att uppnå ett gott resultat underskattades av patienterna. Bristande insikt om den 

egna rollen postoperativt resulterade i att operationen inte upplevdes lika effektiv som 

patienterna hade förväntat sig (Ogden, Avenell & Ellis, 2010; Zijlstra et al., 2007). 

 

Att hålla fast vid livsstilsförändringen som krävdes efter operationen upplevdes som en 

utmaning för patienterna. Speciellt anpassning av matintaget uppfattades som extremt 

svårt. För att kunna bibehålla kontrollen över sina matvanor krävdes en medvetenhet 

från patienternas sida (Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013; Ogden et al., 2010: Zijlstra 
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et al., 2007). Överhängande rädsla för att förlora kontrollen och återgå till sin tidigare 

livsstil förekom. Det upplevdes som en balansgång mellan att kunna ha ett avslappnat 

sätt och njuta av livet eller falla tillbaka i gamla vanor. Ständig motivation var av stor 

vikt för att patienter skulle fortsätta sin nya livsstil (Natvik et al., 2013).  

 

7.2 Kroppsliga och utseendemässiga förändringar 

Under den första postoperativa perioden skedde en stor viktminskning, vilket patienter 

upplevde som en positiv livsförändring (Groven et al., 2010; Natvik et al., 2013; Zijlstra 

et al., 2007). Efter ett halvår till ett år stabiliserades vikten (Chang, Huang, Chang, Tai, 

Lin & Wang, 2010; Ogden et al., 2010). Åtta år efter operationen var medelvärdet på 

patienters BMI fortfarande lägre än innan operationen (Kruseman, Leimgruber, 

Zumbach & Golay, 2009). 

 

Efter att ha minskat i vikt upplevde vissa patienter en positiv förändring av sin 

kroppsbild. Tidigare upplevdes kroppen som något patienter hade svårt att acceptera. 

Efter viktnedgången såg de istället sig själva som vackra och var tillfreds med den 

förändring de lyckats åstadkomma (LaPage, 2010). Den stora viktnedgång som skedde 

inledningsvis ledde snabbt till en känsla av att vara mer attraktiv än tidigare. Att få 

positiva kommentarer från andra människor gällande utseendet skänkte patienter glädje 

(Groven et al., 2010). Åtta år efter operationen upplevde fortfarande ett stort antal 

patienter en förbättrad kroppsbild. De kände sig mer tillfreds med sin kropp och sitt 

utseende än innan operationen (Kruseman et al., 2009).  

 

Vissa patienter upplevde däremot att de fick en försämrad kroppsbild och de kände sig 

mindre attraktiva än de gjort innan operationen. Anledningen var att den stora 

viktminskningen resulterade i att överflödig hud uppkom, vilket påverkade patienter 

negativt och upplevdes besvärande. Känslor av att vara oattraktiv uppstod på grund av 

den överflödiga huden (Groven et al., 2010; Kruseman et al., 2009; Natvik et al., 2013). 

Att röra sig fritt blev i vissa fall obekvämt på grund av den överflödiga huden, vilket 

påverkade patienter både fysiskt och psykiskt (Groven et al., 2010). Upplevelsen av att 

vara oattraktiv och inte vara bekväm med sitt utseende resulterade i att patienter dolde 

sin kropp. Det var otänkbart att andra människor skulle få se den (Natvik et al., 2013). 
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För vissa patienter medförde operationen komplikationer och biverkningar (Kruseman 

et al., 2009; Titi, Modak & Galloway, 2006). Alla patienter var inte förberedda på vad 

operationen kunde få för följder. En del av komplikationerna som uppstod var därför 

oväntade för somliga patienter. En komplikation som uppstod hos vissa patienter efter 

operationen var känsla av utmattning, vilket innebar en tilltagande trötthet och minskad 

energi. På grund av utmattningen uppstod svårigheter att klara av det vardagliga livet 

(Groven et al., 2010; Natvik et al., 2013). Patienter kunde också uppleva att de kände 

sig trasiga och ur balans (Groven et al., 2010). 

 

Andra biverkningar som påverkade patienters psykosociala liv och välbefinnande var 

smärtor i olika delar av kroppen, illamående, diarré och gaser. Dessa biverkningar 

resulterade i en ökad inaktivitet, viket även det skapade ett hinder i vardagslivet 

(Groven et al., 2010; Kruseman et al., 2009). Även komplikationer såsom förändrade 

hemoglobinvärden, vitaminbrist, samt en ökad infektionsrisk på grund av den lösa hud 

som uppstod påverkade hälsan efter viktminskningsoperationen (Groven et al., 2010). 

Förändringar som skedde efter operationen väckte frågor hos patienter som i vissa fall 

lämnades obesvarade. Somliga patienter hade önskat få en bättre möjlighet att få sina 

frågor besvarade (Groven et al, 2010). En  mer intensiv uppföljning och möjlighet att få 

ett ökat stöd från vården efterfrågades (Kruseman et al., 2009; Ogden et al., 2010). 

 

7.3 Livskvalité 

Efter operationen fick patienter en möjlighet till en ny chans i livet (Natvik et al., 2013; 

Magdaleno et al., 2008). Det påvisades ett tydligt samband mellan ökad livskvalité och 

ett sjunkande BMI. Många patienter upplevde därför en ökad livskvalité efter 

operationen, både fysiskt och psykiskt. Det innebar en positiv påverkan på patienters liv 

(Chang et al., 2010; Masheb, White, Toth, Burke-Martindale, Rothschild & Grilo, 2007; 

Titi et al., 2006). En del patienter upplevde dock att deras livskvalité blev sämre efter 

operationen, känslor av att livet hade blivit försämrat förekom (Groven et al., 2010; Titi 

et al., 2006). Personer i omgivningen uttryckte att patienter såg gladare och lyckligare ut 

innan de genomförde viktminskningsoperationen (Groven et al., 2010).  

 

Blandade känslor efter operationen resulterade i en komplexitet. Samtidigt som 

patienter upplevde glädje kunde de även känna en besvikelse över förändringen 

(LePage, 2010; Magdaleno et al., 2008). Efter operationen upplevde en del patienter en 
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bättre mental hälsa. De fick ett större självförtroende och självkänsla vilket resulterade i  

en ökad självständighet (Chang et al., 2010; Kruseman et al., 2009; Natvik et al., 2013; 

Titi et al., 2006). Den positiva förändringen av självbilden kunde innebära känslor av 

glädje, frihet och att bli pånyttfödd (Kruseman et al., 2009; Magdaleno et al., 2008; 

LePage, 2010). Samtidigt fanns dock en rädsla för att gå upp i vikt igen efter 

viktminskningen (Natvik et al., 2013). 

 

Operationen löste emellertid inte de bakomliggande orsakerna till varför fetman uppstod 

utan grundproblemet kvarstod (LePage, 2010; Ogden et al., 2010). Efter operationen 

upplevde en del patienter att en stark känsla av tomhet fanns kvar. För att fylla detta 

tomrum kunde olika sorters beroenden såsom tröstätande, alkohol, droger och shopping 

uppkomma (LePage, 2010; Ogden et al., 2010; Zijlstra et al., 2007). Patienterna hade 

blivit informerade om hur de borde äta, men ändå förekom det att de åt för att hantera 

sina känslor. Efter matintag borde patienter känna sig mätta men det förekom att en 

psykologisk hungerkänsla kunde kvarstå (Ogden et al., 2010; Zijlstra et al., 2007).   

 

7.4 Sociala relationer 

Viktminskningsoperationen innebar en möjlighet till en nystart i det sociala livet. 

Patienter fick en chans att bryta sig loss från det isolerade liv de levt innan operationen, 

samt vara en del av den värld som de tidigare inte upplevt sig tillhöra (Magdaleno et al., 

2008; Natvik et al., 2013). Operationen resulterade för vissa patienter i en ökad social 

samvaro eftersom de kände sig bekvämare i sociala situationer (Chang et al., 2010; 

Masheb et al., 2007; Titi et al., 2006). Patienterna uppmärksammades av personer som 

tidigare ignorerat dem. I kontrast till den tidigare känslan av att vara bortstött uppstod 

känslor av att vara accepterad och respekterad (Chang et al., 2010; LePage, 2010; 

Natvik et al., 2013).  

 

Operationen gav patienter en möjlighet till ett aktivare liv (Chang et al., 2010; Masheb 

et al., 2007; Titi et al., 2006). Ökad fysisk funktion efter operationen gjorde patienter 

mer självständiga, dagliga sysslor som tidigare varit omöjliga blev möjliga (Natvik et 

al., 2013). Viktminskningen resulterade även i en förbättrad arbetsförmåga. Patienter 

orkade arbeta i större utsträckning än de gjorde innan operationen (Groven et al., 2010; 

Titi et al., 2006). Viktnedgången medförde dessutom en positiv förändring i samlivet 

(Chang et al., 2010; LaPage, 2010; Natvik et al., 2013). 
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Somliga patienter fick dock erfara en sämre social tillvaro efter operationen (Titi et al., 

2007). Patienter kunde känna att personer i deras omgivning dömde dem och ansåg att 

de valt den lätta utvägen (LePage, 2010; Magdaleno et al., 2008). Känslor fanns av att 

en del människor enbart var intresserad att höra om de positiva förändringarna efter 

operationen. Om patienter ansåg att de förväntade resultaten inte uppnåddes kunde de 

därför känna sig obekväma och generade i möten med andra (Groven et al., 2010). Efter 

operationen kände många patienter ett behov av psykologiskt stöd från familj och 

närstående. Vissa patienter uttryckte att de inte fått det stöd som de önskat vilket 

upplevdes som frustrerande och gav en känsla av ensamhet (Kruseman et al., 2009; 

Ogden et al., 2010). Tidigare hade kroppen fungerat som en barriär mot omvärlden. Vid 

viktminskningen förstördes muren och en utsatthet uppstod (Natvik et al., 2013). 

 

En annan bidragande orsak till försämring i det sociala livet var de fysiska 

begränsningar som vissa patienter drabbades av på grund av komplikationer efter 

operationen. Smärtor och energibrist resulterade i att vissa patienter inte orkade delta i 

sociala sammanhang (Groven et al., 2010).   

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Sökningsförfarande och urval 

Författarna använde sig av en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och 

Wengström (2013). Efter sökning och kvalitetsgranskning valdes tio artiklar ut som 

motsvarade studiens syfte. Artiklarna valdes ut från tre olika databaser som är relevanta 

för omvårdnad. Genom att olika databaser användes så stärktes studiens trovärdighet, 

eftersom utbudet av relevanta artiklar blev större (Axelsson, 2012). 

 

Författarna använde sig av relevanta sökord som kombinerades för att täcka in studiens 

syfte. Vid sökningen på Cinahl användes dock ingen trunkering. Enligt Östlundh (2012) 

medför trunkering av sökordet att artiklar som innehåller sökordets alla olika 

böjningsformer inkluderas. Författarna gjorde ingen trunkering vilket kan ses som en 

svaghet eftersom relevanta artiklar kan ha missats.  

 



  
 

18  
 

Förutom ämnesordssökning och fritextsökning använde sig författarna även av en 

manuell sökning enligt Axelsson (2012). Genom att göra en manuell sökning 

granskades alla inkluderade artiklars referenslistor vilket medförde att eventuella 

relevanta artiklar uppmärksammades. I litteraturstudien inkluderades både fulltext- och 

beställningsartiklar. Därmed inkluderades samtliga artiklar som var relevanta för 

studiens syfte. De omfattande systematiska sökningarna som författarna gjort för att 

täcka in studiens syfte, stärker litteraturstudiens giltighet. Giltigheten är betydelsefull 

för litteraturstudiens trovärdighet. Den avgör hur väl resultaten stämmer överens med 

litteraturstudiens syfte samt hur sanna resultaten är (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2012). 

 

Författarna använde sig av sex kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar. Att använda sig 

av både kvalitativa och kvantitativa artiklar stärker studiens trovärdighet eftersom 

studiens syfte kan belysas ur olika perspektiv. Detta kallas för metodtriangulering, 

vilket innebär att  informationen analyseras var för sig och där efter jämförs för att se 

om resultaten pekar åt samma håll (Pilhammar, 2012). Inklusionskriterier angav att 

artiklarna fick vara max tio år gamla. Av de artiklarna som inkluderades i 

litteraturstudien var den äldsta åtta år gammal. Forsberg och Wengström (2013) skriver 

att författarna till studien själva ska avgöra om forskningen är aktuell. Författarna anser 

att tio år var en bra gräns då det resulterade i ett hanterbart antal relevanta artiklar.  

 

Artiklar som var publicerade på annat språk än engelska exkluderades. Relevanta 

artiklar kan därför ha missats. Författarna anser att det kan minska trovärdigheten. Att 

inkludera artiklar publicerade på andra språk än engelska var dock ej genomförbart, då 

författarna endast behärskade engelska och svenska. Att artiklar publicerade på svenska 

exkluderades medförde också att relevanta artiklar kan ha missats. En annan svaghet är 

att författarna inte har engelska som modersmål, vilket utgör en risk för feltolkning av 

texterna. Detta försökte emellertid författarna uppväga genom att vara noggranna vid 

översättningen och använda sig av olika lexikon. 

 

8.1.2 Kvalitetsgranskning 

Granskningsmallar utifrån Forsberg och Wengström (2013) modifierades av författarna. 

Frågorna omformulerades så svaren angavs med ett ja eller nej. Genom modifieringen 

av granskningsmallarna finns en risk att kvalitetsbedömningen kan ha påverkats och att 
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poängen som delades ut kan ha blivit annorlunda än om de ursprungliga mallarna 

använts. Författarna anser dock att skillnaden var marginell och att 

kvalitetsbedömningen påverkades obetydligt.  

 

Kvalitetsgranskningen genomfördes först individuellt, vilket medförde att författarna 

granskade artiklarna oberoende av varandra. Forsberg och Wengström (2013) skriver att 

oberoende granskning bidrar till en ökad trovärdighet, eftersom fler perspektiv 

framkommer. Sedan gjordes en gemensam kvalitetsgranskning av författarna då det 

genom konsensus beslutades vilken kvalité artiklarna höll. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) stärker även detta studiens trovärdigheten. Samtliga artiklar som 

kvalitetsgranskades inkluderades i studien då de höll en tillräckligt hög kvalité. Fem 

stycken artiklar höll en hög kvalité och fem stycken en medelhög vilket författarna 

anser vara en styrka. Detta kan relateras till Axelsson (2012) som skriver att höga krav 

på studier höjer relevans och trovärdighet.  

 

Av artiklarna som valdes ut var en från Nederländerna, en från Schweiz, två från Norge, 

två från Storbritannien, två från USA, en från Brasilien och en från Taiwan. Att artiklar 

från olika delar av världen inkluderades medförde att studiens resultat fick en stor 

global spridning. Överförbarhet handlar om hur resultatet kan överföras till andra 

grupper eller situationer. En svaghet är att det kan vara svårt att avgöra överförbarheten 

av resultatet, beroende på skillnader mellan länderna, exempel levnadsstandard, kultur, 

och sjukvård (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Vid granskningen av artiklarnas 

resultat framkom emellertid att resultaten fokuserade på samma områden oberoende av 

var i världen patienterna bodde. Detta anser Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) 

stärker överförbarheten. 

 

8.1.3 Analys 

Analys av studiens resultat började med att författarna oberoende av varandra läste 

igenom artiklarna flera gånger och markerade text som var relevant till litteraturstudiens 

syfte. Därefter skedde en gemensam analys av resultatet. Detta tillvägagångssätt anses 

vara en styrka eftersom resultatet ses från olika perspektiv, vilket minskar risken att 

relevanta resultat missas eller förbises. Detta sätt att arbeta kallas forskartriangulering 

och stärker studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013). Wright et al. (2002) 

skriver att det aldrig helt går att förbise sina föreställningar då de alltid finns hos en 
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individ. En medvetenhet om den egna förförståelsen krävs för att den inte ska påverka 

resultatet. Författarna försökte under analysprocessen vara ständigt medvetna om sina 

föreställningar och inte låta dem påverka studiens resultat.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att granska patienters upplevelser efter att ha genomgått 

magsäckskirurgi i viktminskningssyfte. Resultatet beskrivs i de fyra kategorierna 

Föreställningar och livsstilsförändringar, Kroppsliga och utseendemässiga 

förändringar, Livskvalité och Sociala relationer. Kategorierna diskuteras mot 

vårdvetenskap, vetenskaplig forskning och den teoretiska referensramen. 

 

8.2.1 Föreställningar och livsstilsförändringar 

Resultatet visar att patienters föreställningar och förväntningar på 

viktminskningsoperationen påverkade de postoperativa upplevelserna. Många patienter 

hade en föreställning att operationen skulle lösa alla deras problem (Groven et al., 2010; 

Le Page, 2010; Magdaleno et al., 2008; Ogden et al., 2010; Zijlstra et al., 2007).  

De föreställningar och förväntningar som finns påverkar hur en individ upplever en 

situation. För höga förväntningar kan därför resultera i en besvikelse när de förväntade 

resultaten inte uppnås (Wright et al., 2002). Inför viktminskningsoperationen får 

patienter information om proceduren både skriftligt och muntligt, vilket är viktigt för att 

skapa en förståelse om vad operationen kan innebära (Forsberg et al., 2013). En del 

patienter anser dock att de får bristande information om operationen och efterförloppet 

(Ogden, Clementi & Aylwin, 2006). Vidare betonar Forsberg et al. (2013) att den 

information som patienter får preoperativt påverkar de postoperativa resultaten.  

 

Hög känsla av begriplighet innebär att individen förväntar sig att de situationer som 

uppkommer i framtiden är förutsägbara eller att de går att förklara. Oväntade händelser 

kan alltid inträffa i en individs liv, det är inget som går att undvika. En individ med hög 

begriplighet förmår dock att göra dessa situationer begripliga (Antonovsky, 2005). 

Författarna förstår det som att begripligheten i detta fall påverkar patienters upplevelser 

efter operationen. Patienter med hög känsla av begriplighet har en bättre förutsättning 

att kunna hantera tillvaron och göra den begriplig. Om operationen inte går som 

patienter förväntar sig uppstår en oförutsägbar situation. De patienter som inte kan 
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förstå händelsen har en lägre känsla av begriplighet och när en oförutsägbar händelse 

sker kan känslan av sammanhang minska. 

 

För att öka begripligheten anser författarna att det vid informationsgivningen om 

viktminskningsoperationen är viktigt att sjuksköterskan bjuder in patienter till 

reflekterande samtal. Vårdpersonal får då möjlighet till en inblick i patienters livsvärld 

och patienter får en möjlighet att dela med sig av sina tankar, frågor och förväntningar. 

En inblick i patienters livsvärldar underlättar för sjuksköterskan att ställa frågor samt 

avgöra om patienter förstått den information som förmedlats och vilka förväntningar 

som finns inför operationen. Patienter kan då erbjudas individanpassad information 

vilket ger en möjlighet till en bättre upplevelse efter operationen.  

 

8.2.2 Kroppsliga och utseendemässiga förändringar 

Litteraturstudiens resultat påvisar att somliga patienter fick en förbättrad kroppsbild 

medan andra kunde känna sig mindre tillfreds med sina kroppar efter operationen 

(Groven et al., 2010; Kruseman et al., 2009; LePage, 2010; Natvik et al., 2013). 

Resultatet att vissa patienter erfar en bättre kroppsbild efter operationen stödjs av 

Ogdens et al. (2006) studie. Forsberg et al. (2013) menar dock att det kan vara svårt för 

vissa patienter att förstå den förändring som sker med kroppen. Även om patienter 

minskade i vikt kunde de känna sig lika stora som de var innan operationen. 

 

Antonovsky (2005) anser att betydelsen av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet varierar mellan olika individer. Därmed har dessa begrepp en individuell 

påverkan på hur patienter upplever resultatet av operationen. Även Dahlberg och 

Segesten (2010) belyser att varje individs livsvärld är unik och vad som uppfattas 

meningsfullt för en individ kan vara meningslöst för en annan. Författarna förstår detta 

som att patienters uppfattningar av sina kroppar är väldigt individuella och utgår ifrån 

den enskilde individens livsvärld. Detta innebär också att patienter kan ha olika 

upplevelser även om de erhållit ett liknande resultat postoperativt. 

 

8.2.3 Livskvalité 

Resultatet visar att de bakomliggande orsakerna till fetman kvarstod efter operationen. 

Efter viktminskningsoperationen kvarstod en stark känsla av tomhet hos en del patienter 

(LePage, 2010; Ogden et al., 2010; Zijlstra et al., 2007). Ogden et al. (2006) bekräftar 
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att operationen inte löser de bakomliggande grundorsakerna till varför fetma uppstår.  

Stahre (2007) beskriver att fetma är ett symtom för något annat, exempelvis tankar och 

känslor. Därför är orsakerna till varför fetma uppkommer ofta komplexa och det kan 

vara svårt att kartlägga det grundläggande problemet.  

 

Författarna tolkar detta som att ätbeteendet hos patienter kan vara ett psykologiskt 

problem som inte löses enbart genom en operation. Efter viktminskningsoperationen är 

det inte längre möjligt för patienter att äta som tidigare vilket kan resultera i att de 

försöker fylla tomrummet på andra sätt. Detta kan kopplas till Antonovskys (2005) 

innebörd av meningsfullhet. Författarna anser att maten tidigare varit ett sätt för 

patienter att känna meningsfullhet i livet. Efter operationen är matkonsumtionen inte 

längre möjlig i samma utsträckning, vilket bidrar till att meningsfullheten minskar och 

ett tomrum uppstår. Efter operationen kan en del patienter söka andra sätt att fylla 

tomrummet och återfå meningsfullheten.  

 

Langius-Eklöf (2009) menar att meningsfullhet är en motivationskomponent och 

därmed den viktigaste komponenten i känsla av sammanhang. Hög känsla av 

meningsfullhet finns hos individer som är engagerade i sina liv och ser livet som 

betydelsefullt. Positiv inställning ger en motivation att leva sitt liv på ett 

tillfredsställande sätt. Vid utmaningar och motgångar finns en motivation att fortsätta 

kämpa för att må bra. Avsaknad av meningsfullhet påverkar individens förmåga att 

hantera eller förstå situationen. En låg känsla av meningsfullhet yttrar sig genom att 

individen känner missnöje och meningslöshet i tillvaron (Antonovsky, 2005). 

Författarna förstår detta som att hög känsla av meningsfullhet är det mest betydelsefulla 

för att patienter ska kunna genomföra de förändringar som krävs efter operationen. För 

att känna sig tillfreds med sig själv och kunna leva det liv som önskas krävs att patienter 

känner sig motiverade och att de vet vad de vill åstadkomma.  

 

8.2.4 Sociala relationer 

Litteraturstudiens resultat påvisar att viktminskningsoperationen gav patienter möjlighet 

till ett bättre socialt liv då de blev bekvämare i sociala situationer. Efter operationen fick 

dock en del patienter erfara en sämre social tillvaro (Chang et al., 2010; LePage, 2010;  

Magdaleno et al., 2008; Masheb et al., 2007; Natvik et al., 2013; Titi et al., 2006). 

Bocchieri, Meana och Fisher (2002) bekräftar att det sociala livet kan påverkas både 
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positivt och negativt efter operationen, medan Ogden et al. (2006) enbart belyser de 

positiva förändringarna. Bocchieri et al. (2002) menar att ökad självkänsla och ett ökat 

självförtroende resulterar i att vissa patienter blir mer bekväma i sociala sammanhang 

efter operationen. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att trygghet har en nära 

anknytning till självkänslan. Vidare skriver de att tryggheten är en inre känsla där 

individen känner mening och sammanhang.  

 

Antonovsky (2005) menar att känslan av hanterbarhet är viktigt för att klara av olika 

sociala situationer. Hanterbarheten påverkar hur en individ hanterar hur människor i 

deras omgivning behandlar dem. En hög känsla av hanterbarhet resulterar i att individen 

inte känner sig som ett offer för omständigheter eller att livet behandlar dem orättvist. 

Låg känsla av hanterbarhet medför en större svårighet att möta de utmaningar som 

uppkommer.  

 

Författarna anser att det ökade självförtroendet och självkänslan har stor betydelse för 

att många patienter får ett bättre socialt liv efter operationen. Författarna tolkar det som 

att patienter som erfar en ökad social samvaro efter operationen även har högre känsla 

av hanterbarhet i jämförelse med de patienter som anser att de sociala relationerna blir 

sämre. En ökad självkänsla medför en ökad känsla av trygghet vilket resulterar i högre 

känsla av sammanhang för patienter. 

 

9 Framtida forskning 
Litteraturstudiens resultat belyser vikten av patienters föreställningar innan operationen 

och hur de påverkar upplevelsen av det postoperativa resultatet. Innan 

viktminskningsoperationen är det viktigt att sjuksköterskan möter patienter i ett 

reflekterande samtal och ta del av deras livsvärldar. Mer omfattande studier om 

patienters upplevelser postoperativt krävs för att erhålla ny kunskap för att kunna 

bemöta de behov som finns hos patienter. Författarna anser också att forskning om 

vilken inverkan föreställningar som finns innan operationen har på de postoperativa 

upplevelserna behövs, för att vårdpersonal ska få bättre förutsättningar att möta 

patienterna preoperativt. Resultatet visar att viktminskningsoperationen inte löser 

grundorsaken till fetman. Författarna anser därför att vidare forskning även bör bedrivas 

på hur grundorsaken bör behandlas. 
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10 Slutsats 
Litteraturstudiens syfte var att granska patienters postoperativa upplevelser efter att ha 

genomgått en viktminskningsoperation. Studiens resultat visar att det finns en stor 

variation gällande patienters upplevelser av resultatet efter viktminskningsoperationen. 

Den postoperativa upplevelsen är högst individuell och patienters föreställningar har en 

stor påverkan på hur resultatet upplevs. Informationen som ges inför operationen om 

efterförloppet bör vara anpassad utifrån den enskilda individen och dennes behov. Att 

informationen om vad operationen innebär förbättras och förtydligas utifrån patienters 

egna erfarenheter är betydelsefullt då studiens resultat påvisar att detta behov finns. 

Upplever patienter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, har de en bättre 

förutsättning att genomföra förändringar och klara de utmaningar som kan uppkomma 

postoperativt. Detta är nödvändigt för att uppnå en hög känsla av sammanhang. 
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