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1 Chang, C-Y., 
Huang, C-K., 
Chang, Y-Y., Tai, 
C-M., Lin, J-T., 
& Wang, J-D. 
(2010). 
Tawian. 

British Journal of Surgery. 
Prospective study of 
health-related quality of 
life after Roux-en-Y 
surgery for morbid 
obesity.  

Syftet var att utvärdera vilka effekter 
viktminskningskirurgi har för 
förändringar i livskvalité, 
comorbiditet, och minskning av BMI 
under året efter operationen. 

Kvantitativ. 102 
informanter besvarade 
ett frågeformulär om 
hälsorelaterad 
livskvalité.  

Fysiska, psykologiska och 
psykosociala förbättringar sker efter 
operationen. Den största förbättringen 
sker under de första månaderna- 
halvåret, därefter sker en stabilisering 
av upplevd livskvalité.   

Medel 
kvalité 
(14) 

2 Kruseman, M., 
Leimgruber, A., 
Zumbach, F., & 
Golay, A.  
(2009). 
Schweiz. 

Journal of the American 
Dietetic Association. 
Dietary, Weight, and 
Psychological Changes 
among Patients with 
Obesity, 8 Years after 
Gastric Bypass. 

Syftet var att dokumentera vikt- och 
kroppsförändringar hos patienter mer 
än 5 år efter viktminskningskirurgi, 
samt att belysa patienternas syn om 
fördelar och svårigheter relaterade till 
operationen. 

Kvantitativ. 
Kohortstudie. 
80 informanter följdes 
i genomsnitt 8 år  efter 
ingreppet. 

8 år postoperativt hade över hälften 
av patienterna uppnått en lyckad 
viktminskning. Majoriteten var nöjda 
med operationen och sitt beslut att 
genomföra den. Psykosocial samvaro 
och kroppsuppfattning påverkades 
både positivt och negativt. 

Hög 
kvalité 
(15) 

3 
 
 

LePage, C.T.  
(2010). 
USA. 

Bariatric Nursing. 
The Lived Experience of 
Individuals following 
Roux-en-Y Gastric Bypass 
Surgery: A 
Phenomenological Study. 

Syftet var att undersöka den 
individuella erfarenheten efter att ha 
genomgått en gastric- bypasskirurgi. 

Kvalitativ. 
Transcendental 
fenomenologi. 12 
informanter 
genomgick en djup-
intervju.  

Operationen var ett hopp om en bättre 
framtid, vilket resulterade i både 
positiva och negativa förändringar. 
Operationen löser inte de mentala 
behoven eller tankarna. 

Hög 
kvalité  
(21) 

4 Magdaleno Jr.R., 
Chaim, E.A., & 
Turato, E.R. 
(2008). 
Brasilien. 

Obesity Surgery. 
Understanding the Life 
Experiences of Brazilian 
Women after Bariatric 
Surgery: A Qualitative 
Study 

Syftet var att förstå vilken betydelse 
operationen har och att undersöka 
framgångar och misslyckande. 

Kvalitativ. 
Klinisk kvalitativ. 
7 informanter. 
Semistrukturerad 
intervju med ”open-
ended” frågor. 

Operationen resulterade i att livet 
förbättrades, både i sociala 
situationen och hur patienterna ser på 
sig själva. Samtidigt finns en risk att 
en illusion av att operationen löser 
alla problem skapas.  

Medel 
Kvalité 
(16) 

  



  
 

 
 

5 Masheb, R.M., White, 
M.A., Toth, C.M., 
Burke-Martindale, 
C.H., Rothschild, B., & 
Grilo, C.M., 
(2007).  
USA. 

Comprehensive Psychiatry.  
The prognostic significance 
of depressive symptoms for 
predicting quality of life 12 
months after gastric bypass. 

Syftet var att undersöka hur vikt 
och depressiva symtom potentiellt 
kan förutsäga pre- och 
postoperativ livskvalité och 
jämföra dess innebörder. 

Kvantitativ. 
137 extremt överviktiga 
informanter besvarade 
frågeformulär om 
hälsorelaterad 
livskvalité. 

Ett sjunkande BMI är indikerat med 
en ökad livskvalité. Lägre BMI 
resulterar i bättre fysisk förmåga. 

Medel 
kvalité 
(13) 

6 Natvik, E., Gjengedal, 
E., & Råheim, M.  
(2013). 
Norge. 

Qualitative Health Research. 
Totally Change, Yet Still the 
Same: Patients’ Lived 
Experiences 5 Years Beyond 
Bariatric Surgery. 

Syftet var att undersöka patientens 
uppfattning om 
viktminskningskirurgi och 
viktminskning minst fem år efter 
operationen. 

Kvalitativ. 
Transcendental 
fenomenologi. Djup- 
intervju med 8 
informanter. 

Patienterna förändrades efter 
operationen men de var ändå samma 
person som innan. Nya möjligheter 
skapades och det var en utmaning att 
hålla fast vid den nya livsstilen. 

Hög 
kvalité 
(22) 

7 Ogden, J., Avenell, S., 
& Ellis, G. 
(2010). 
Storbritannien. 

Psychology and Health. 
Negotiating control: 
Patients´experiences of 
unsuccessful weight-loss 
surgery 

Syftet var att undersöka patienters 
erfarenheter av 
viktminskningskirurgi som anses 
vara misslyckad. 

Kvalitativ 
Hermeneutisk 
fenomenologi. 
Djup- intervjuer med 10 
informanter. 

En mental förändring samt ändrade 
matvanor krävs för att åstadkomma 
en förändring. Det viktigaste för en 
lyckad viktminskning är att ha 
kontroll över kropp och sinne. 

Hög 
kvalité 
(22) 

8 Synne Groven, K., 
Råheim, M., & 
Engelsrud, G. 
(2010). 
Norge. 

International Journal of 
Qualitative Studies on Health 
and Well-beeing. 
My quality of life is worse 
compared to my earlier life. 

Syftet var att undersöka hur 
kvinnor upplever ”worse life 
experience”, samt hur 
hälsoproblemen som operationen 
resulterade i påverkar deras liv. 

Kvalitativ. 
Hermeneutisk 
fenomenologi. 
5 informanter 
genomgick en djup- 
intervjuer med 
fördjupande frågor. 

Operationen resulterade 
inledningsvis i positiva förändringar. 
Efter en tid tillstötte dock 
komplikationer såsom energibrist och 
smärtor. Detta påverkade patienternas 
liv. 

Hög 
kvalité 
(23) 
 

9 Titi, M. Jenkins, J.T., 
Modak, P., & 
Galloway, D.J. 
(2006). 
Storbritannien. 

Postgrad Medical Journal. 
Quality of life and alteration 
in comorbidity following 
laparascopic adjustable 
gastric banding. 

Syftet var att undersöka 
förändringar i livskvalité, 
comorbiditet och viktminskning. 

Kvantitativ. 
81 informanter 
besvarade ett 
frågeformulär. 

En stor del av patienterna upplevde 
ökad livskvalité, självförtroende, 
social status och fysisk aktivitet efter 
operationen. En minoritet drabbades 
av komplikationer efter operationen. 

Medel 
kvalité 
(13) 
 

10 Zijlstra, H., Boeije, 
H.R., Larsen, J.K., Van 
Ramshorst, B., & 
Geenen, R.  
(2007). 
Nederländerna. 

Patient Education and 
Conseling. 
Patient´s explanations for 
unsuccessful weight loss after 
laparoscopic adjustable 
gastric banding(LAGB) 

Syftet var att undersöka patienters 
förklaringar till misslyckad 
viktminskning. 

Kvalitativ. 
11 informanter. 
Semistrukturerad 
intervju. 
 

Patienter förklarar varför de 
misslyckats nå sina mål gällande 
operationen. Orsaken till problemet 
bakom fetman kvarstår efter 
operationen och en livsstilsförändring 
måste ske för att åstadkomma ett gott 
resultat.  

Medel 
kvalitet 
(19) 


