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ABSTRAKT 

Bakgrund: Ett av mänsklighetens största hälsoproblem är övervikt och fetma. Ett högt BMI 

ökar risken för morbiditet och mortalitet, därför är en förändrad livsstil med bra matvanor 

och regelbunden motion det bästa alternativet för att gå ned i vikt. Viktreducerande kirurgi 

kan vara ett alternativ, som bör undersökas vidare. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att belysa hur hälsa och välmående påverkas hos 

personer som genomgått ett gastric bypass ingrepp. 

Metod: En litteraturöversikt utfördes för att studera valt problemområde. Femton 

vetenskapliga artiklar har använts. Kvalitetsgranskning av artiklarna har gjorts med hjälp av 

relevanta granskningsmallar och analysförfarandet utfördes av författarna tillsammans. 

Resultat: Livskvaliteten är lägre hos patienter som vill genomgå viktreducerande kirurgi än 

genomsnitts befolkning. Patienterna kände att de fick en andra chans i livet efter kirurgin, de 

uttryckte glädje, såg nya möjligheter och hade bättre välmående både psykiskt och fysiskt 

efter ingreppet. Det är vanligt med överskottshud, speciellt på magen som en följd av kraftig 

viktreducering. Patienterna kände frustration över nutritionen, då kosten inte var lika 

naturlig som tidigare. Det krävdes större måltidsplanering för att få ett tillräckligt 

näringsintag efter kirurgin. 

Diskussion: Majoriteten av deltagarnas livskvalitet höjdes och patienterna medverkade i fler 

sociala aktiviteter efter kirurgin. Patienterna skämdes dock över sin kropp efter kirurgin på 

grund av överskottshuden. 

Slutsats: Generellt ökade hälsan och välmående hos de personer som genomgått en 

viktminskningsoperation, de hade lättare att anpassa sig till samhället och kände sig inte 

längre överviktiga. 

                      

                     Nyckelord: Gastric bypass, hälsa, livskvalitet, välmående och litteraturöversikt. 
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BAKGRUND 

Ett av mänsklighetens största hälsoproblem enligt World Health Organization (WHO) är 

övervikt och fetma på ett globalt perspektiv. I en rapport från WHO framförs uppgifter om 

att fetma är relaterad till ökad morbiditet och risk för mortalitet. I Europa har fetma ökat 

dramatiskt, detta beror bland annat på att det är billigare med kolhydrat- och fettrika 

livsmedel, men även på förändrade livsstilsvanor. Variationen av livsmedel har ökat, vilket 

är en bidragande faktor till en ökning av fetma bland barn och ungdomar. WHO anser att är 

det viktigt att följa utvecklingen, så förebyggande arbete kan minska den negativa 

utvecklingen av hälsan (World Health Organization 2007). Body mass index (BMI) är ett mått 

som jämför individens vikt i förhållande till längden. Ett BMI från 25 till 30 betraktas som 

övervikt, BMI över 30 räknas som fetma (World Health Organization, 2004). 

WHO förespråkar att lyfta hälsofrågan när det gäller fetma för att arbetet ska föras framåt. 

De anser att fetma är en orsak till sociala skillnader i samhället. De lägre socialagrupperna i 

samhället har ofta en lägre utbildning, vilket resulterar i bristande kunskap om vad ett sunt 

leverne är. Hälsofrämjande livsmedel och träningskort är ofta dyrt, vilket gör 

hälsoproblemet ännu större. WHO gjorde en uppskattning år 2007 att 150 av 880 miljoner 

vuxna i Europa skulle lida av fetma år 2010 (World Health Organization, 2007). Vid fetma 

ökar risken för en rad olika sjukdomar och för tidig död, speciellt vid bukfetma. Den 

vanligaste följdsjukdomen är diabetes typ 2 och andra sjukdomar som hypertoni, 

hjärtinfarkt, gallsten, ledbesvär, vissa cancersjukdomar och barnlöshet (SBU, 2002a). 

En förändrad livsstil är bästa behandlingen mot fetma och övervikt. Bra matvanor och 

regelbunden motion är bästa alternativt för att gå ned i vikt. Fetma är svårt att förebygga, 

trots ett flertal försök har många personer med övervikt och fetma inte lyckas på egen hand. 

För dessa personer kan viktreducerande kirurgi vara ett alternativ (SBU, 2002b). År 2014 

gjordes 6800 kirurgiska ingrepp för svår fetma i Sverige. Samtliga enheter som utför 

obesitaskirurgi i landet rapporterar dessa i Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg). 

Gastric bypass är den vanligaste operationen i Sverige och står för 82 % av obesitasingreppen 

som utförs (Scandinavian Obesity Surgery Registry, 2015). 

Lägre livskvalitet och psykisk ohälsa ses oftare hos patienter som vill utföra viktreducerande 

kirurgi jämfört med genomsnitts befolkning (SBU, 2002). Enligt Antonovsky har KASAM, 
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känsla av sammanhang en betydande roll för hälsan. Känslan av KASAM påverkar 

individens upplevelse av att vara frisk på ett positivt sätt. Människor blir mer 

motståndskraftiga emot ohälsa om de upplever att det kan hantera livet. När olyckliga 

händelser sker eller då det ställs krav är det viktigt att kunna hantera situationen 

(Antonovsky, 2005, s 44-46). 

Svenska forskare menar att kirurgisk behandling endast ska användas vid mycket hög fetma 

då kirurgin kan ge komplikationer. Det finns inget utrymme för ånger och det går inte att 

återställa magsäcken postoperativt. Livet kommer att förändras radikalt efter ingreppet. Det 

är därför oerhört viktigt att vara väl förberedd. En accepterad gräns för kirurgisk behandling 

är ett BMI över 40 eller ett BMI över 35 men då i kombination med fetmarelaterade 

sjukdomar. Personen ska ha lidit av fetma i minst tre år. En tillfällig topp i viktkurvan ligger 

aldrig till grund för beslut om ett kirurgiskt ingrepp. Patienten ska vara myndig, vara insatt 

och ha förståelse om vad kirurgin innebär. Patienten bör även vara införstådd på att kirurgin 

innebär en total livsförändring (Sundbom, 2009, s. 225-235). 

Gastric bypass kirurgi innebär att större delen av magsäcken opereras bort, resterande 

magsäcksfickan kopplas direkt till jejunum. Detta medför minskat kalori upptag och 

snabbare mättnadskänsla. Gastric bypass kirurgi anses ha goda resultat på viktnedgången på 

lång sikt, men kan ge biverkningar (Montgomery, 2012). Magsäcksfickan rymmer ca 30 ml 

och blir snabbt full, då skickas mättnadssignaler till hjärnan, vilket bidrar till ett lägre 

kostintag och snabbare mättnadskänsla (Shabbir, Loi, Lomanto, Ti, So, 2009). 

Det är viktigt med bra förberedelser inför kirurgin för att minska risken för komplikationer 

och förkorta vårdtiden. Patienten kan förebygga riskerna själv genom regelbunden motion 

och träning. Dessutom är det viktigt att sluta röka innan operationen, då rökning ökar risken 

för ytterligare komplikationer. Fyra veckor innan den utsatta kirurgin ska kosten bytas ut 

mot låg kaloridryck för att reducera vikten (Sundbom, 2014, s. 109-118). Efter kirurgin ska 

flytande kost intas sex gånger om dagen, 1,5 dl per måltid och den bör intas mellan 15-20 

minuter. Vätska bör även intas mellan måltiderna med jämna mellanrum. (Mårild, Hänni & 

Zethelius, 2014). Det är viktigt att följa riktlinjerna för att få en fungerande vardag. För stor 

mängd föda och ett för snabbt matintag ökar risken för kräkning eftersom magsäcken är 

intolerant efter kirurgin då den är kraftigt reducerad (Laurenius, 2014, s. 119-131). 
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World Health Organization (2016) definierar livskvalitet som en individs uppfattning av den 

egna rollen av livet i samband med kultur- och värdesystem. Detta innebär att om individen 

bor på det ställe som stämmer överrens med de mål, normer och förväntningar individen har 

upplever individen livskvalitet. Det innebär även om den fysiska och psykiska hälsan samt 

tillståndet påverkas positivt eller negativt. Samt hur övertygelser, nära och sociala relationer 

påverkas och hur individen samspelar med andra individer i omgivningen. 

Antonovsky anser att människan vill ha begriplighet, det förnuftsmässiga, 

sammanhängande och det strukturerande. Begriplighet är förståelse och förmågan att 

bedöma och förklara olika händelser. Meningsfullhet betyder att vara medverkande och 

delaktig i ens dagliga erfarenheter (Antonovsky, 2005, s 44-45). Personer med övervikt 

upplever ofta en tension mellan vad de vill göra och vad de kan utföra. Tensionen beror 

framför allt på att personernas önskningar inte stämde överrens med deras förmåga och 

möjligheter. Personer som lever med fetma drar sig för att vara i sociala sammanhang, vilket 

resulterar i att dessa personer isolerar sig för att slippa möta nedvärderande blickar och 

kommentarer från andra människor. Detta fick personerna med fetma att må ännu sämre, 

därför undviker de hellre dessa känslor genom att stanna hemma. Dessa upplevelser beror 

på individernas dåliga självförtroende och självkänsla (Forhan, Law, Vrkljan & Taylor, 2010). 

Vid fetma och svår övervikt ses i många fall ett sämre välmående och hälsa. En bidragande 

orsak till att människor vill gå ner i vikt beror på den sänkta livskvaliteten. Genom 

viktreducering kan livskvaliteten förbättras och därmed personens hälsa och välmående 

(SBU, 2002b) Dahlberg och Segesten (2010, s.123-131) menar att närstående till patienten har 

en central roll i patientens välbefinnande och hälsa både pre- och postoperativt. 

Kreitzer (2014, s.126- 135) menar att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska i sin 

professision stödja och förstärka patienters kapacitet, potential för att bevara dessa 

individers välmående och känsla av hälsa i alla livsaspekter. Modellen wellbeing är lika 

viktig på alla nivåer, på individuell-, familje-, organisation- och samhälls nivå. Men även för 

att bidra till en bra miljö kring patienten för ett ökat välbefinnande. På det personliga planet 

är välmåendet beroende av hälsan, andra faktorer som en känsla av syfte och mening med 

livet, kvaliteten av relationer, vitaliteten av samhället, miljön och känslan trygg- och 

säkerhet. Om dessa faktorer äventyras så blir välbefinnandet påverkat induvidiellt samt på 

organisations- och samhällsnivå. 
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För att en individ ska kunna genomgå en gastric bypass bör utbildning och information ingå 

så att individernas upplevelse före och efter kirurgin blir så positiv som möjligt. Därför är 

det viktigt att sjukvården har kvalificerad personal, som förstår patienternas behov. 

Patienterna kan uppleva psykosociala förändringar och måste lära sig att hantera sin nya 

livssituation vilket vårdpersonalen bör ha kunskap om. (Eide & Eide, 1997). 

 

Problemformulering 

Intresset för att genomföra examensarbetet har grundats sig på den stora ökningen av 

övervikt i Sverige. Ett gemensamt intresse för kirurgi finns och under praktiken påträffades 

ett flertal patienter som genomgick obesitas operationer. Valet av fördjupningen av gastric 

bypass kirurgi, grundade sig på att det är den vanligaste obesitas operationen. Det finns för 

lite kunskap om patienters hälsa och välbefinnande efter ett gastric bypass ingrepp och 

därför valdes en fördjupning i ämnet. 

Författarnas önskan med litteraturöversikten är att den ska ge betydelsefull och upplyftande 

information. Detta för att ge en stadigare grund för sjukvården i samband med gastric 

bypass kirurgi. Litteraturöversikten genomfördes i syfte med att leda sjuksköterskor till 

större kunskap om hur välbefinnande och hälsa uppnås efter kirurgin. 
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SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten är att belysa hur hälsa och välmående påverkas hos personer 

som genomgått en Gastric bypass. 

METOD 

Design 

En allmän litteraturöversikt har gjorts för att få en översikt av det valda problemområdet. 

Via en litteraturöversikt ges en större kunskap inom området, genom att studera och 

sammanställa redan etablerad forskning (Friberg, 2012, s 133). Denna litteraturöversikt 

baserades av primärkällor, vilket innebär att forskarna som skrivit de olika studierna även 

genomfört dem (Polit och Beck, 2012, s. 95) Polit och Becks flödesschema (2012) användes 

som strukturmall. 

Figur 1. Fri tolkning av flödesschema vid en litteraturöversikt. (Polit & Beck 2012, s 96) 

De vetenskapliga artiklar som använts i litteraturöversikt är av både kvantitativ och 

kvalitativ forskningsmetod. Artiklarna valdes utifrån studiens syfte. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Syftet med inklusions- och exklusionskriterierna var att få ett relevant material och av god 

kvalitet för att besvara syftet. Inklusionskriterier: Artiklarna ska beskriva upplevelserna av 

att ha gjort viktminskningskirurgi, vara skrivna på engelska och publicerade efter 2006. 

Ålder ska vara inom 19-64 år. Exklusionskriterier: Översiktsstudier, studier innehållande 

barn och bristande etiska aspekter. 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar har genom databaserna PubMed och Cinahl. För att hitta trovärdiga 

och relevanta vetenskapliga artiklar till ämnet, har det diskuterats fram adekvata sökord. 

Artiklarna som tillämpats är etiskt godkända, där deltagarna fått information och medgivit 

sitt deltagande. Sökorden som har använts “Quality of life” OR Wellbeing AND "Gastric 

bypass" och fick då fram tolv relevanta artiklar. Avgränsningarna Abstract, English, 10 years, 
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age 19-44 och age 45-64 har använts.  Sökningen redovisas i tabell 1. Manuella sökningar har 

tillämpats för att komplettera med mer kunskap inom området (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström, 2016, s 88-90) Detta tillförde tre artiklar till resultatet. Dessa artiklar 

hittades genom granskning av artiklars referenser.  Artiklarna granskades genom Ulrichweb 

för att se om dem var pree reviewed (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s 89). 

De artiklar som användes i litteraturöversikt var tillgängliga i fulltext. Resultatet består av 15 

artiklar, två kvalitativa och 13 kvantitativa. 

Tabell 1- Sökning 

Datum Database

r 

Sökord Avgränsnin

g 

Antal 

relevant

a träffar 

Urva

l 1 

Urva

l 2 

Urva

l 3 

Urva

l 4 

16.06.2

6 

PubMed ("Quality 

of life") 

OR 

Wellbeing

) AND 

"Gastric 

bypass" 

Abstract, 

10 år, 

English 

Age 19-44 

Age 45-64 

213 102 58 24 11 

16.06.2

6 

Cinahl ("Quality 

of life" OR 

Wellbeing

) AND 

“Gastric 

bypass” 

Abstract 

10 år 

English 

Age 19-44 

Age 45-64 

15 10 7 3 1 

Urval 1: Artiklarnas titel lästes. Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes. Urval 3: Hela artikeln lästes. 

Urval 4: Utvalda artiklar. 

Urval, relevansbedömning och granskning 

De utvalda artiklarna som uppfyllde kraven granskades så kvaliteten var tillräcklig för att 

besvara litteraturöversiktens syfte. Granskning av artiklarna är nödvändig eftersom alla 

artiklar som publiceras inte är av god kvalitet. (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016, s 99-102). Granskningen gjordes med hjälp av SBUs granskningsmallar och från 

Forsberg och Wengström (2003). Granskningsmallarna användes så författarna kunde arbeta 
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utifrån samma frågeställningar (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s 106-107) 

De granskningsmallar som används i litteraturöversikten är mall för kvalitativ 

forskningsmetodik, kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa interventionsstudier och 

kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa deskriptiva studier. Dessa bifogas i bilaga 2, 3 och 

4. Artiklarna lästes noggrant flera gånger för att hitta nyckelfynd. En del frågor i 

granskningsmallarna exkluderades då de inte var relevanta för valt syfte och artikel. De 

frågor som ansågs relevanta behölls. Artiklarna som användes i litteraturöversikten är av 

medel och hög kvalitet. Frågorna i granskningsprotokollen poängsattes, poängen 

omräknades till procent för att kunna bestämma kvalitetsgraden. Översiktstabell över 

kvalitetsgranskning en redovisas i bilaga 1. 

 

Analys 

Totalt baseras resultatet på 15 vetenskapliga artiklar. Först lästes artiklarnas titlar. Om 

titlarna överensstämde med syftet lästes abstraktet för att få en inblick i artikeln. Om 

abstrakten kändes relevant och trovärdig utfördes en granskning av hela artikeln. 

Analysförfarandet utfördes av författarna tillsammans, artiklarna delades upp och 

analyserades först var för sig, sedan byttes de och analyserades ytterligare en gång tills båda 

författarna var insatta och nöjda. Artiklarna bearbetades och sammanställdes sedan 

gemensamt av författarna. (Friberg 2012, s. 127-129). Varje artikel granskades, meningar och 

stycken markerades som svarade till syftet. Meningarna och stycken översattes och 

överflödig text exkluderades, av detta bildades sedan kategorier som användes för att skapa 

struktur och för att underlätta utformningen i resultatet. Kategorierna är Livskvalité, Fysiska 

och psykiska förändringar och Kontroll över födointag. 

Etiska överväganden 

Innan en systematisk litteraturöversikt påbörjas bör en noggrann genomsökning av artiklar 

göras där hänsyn till urvalet bör säkerställas. Detta görs för att undvika plagiat eller 

förvrängning av de inkluderade studierna, där etiska aspekter bör ses över i relation till 

resultatet. Artiklarna har gjort grundliga etiska överväganden och fått tillstånd av en 

etiskkommité (Forsberg & Wengström, 2016, s 59). 



  

10 
 

Helsingforsdeklarationen är utvecklad av världsläkarförbundet som syftar till att ledsaga 

individer som arbetar med medicinskforskning där människor medverkar. 

Helsingforsdeklarationen är en samling av etiska principer som ska skydda de mänskliga 

deltagarna från att få personliga uppgifter identifierade. De etiska normer som 

medicinskforskning ska stå i relation till är att främja auktoritet och skydda människans 

hälsa och rättigheter. Det är viktigt att forskaren är uppmärksam på att deltagarna givit 

samtycke till deltagandet frivilligt och inte under press och påtryckningar. Forskarna bör 

även beakta deltagarnas sårbarhet och se om dessa är i behov av särskilt skydd (Milton 

2002). 

RESULTAT 

Resultatet presenteras under tre huvudkategorier, vilket är de huvudkategorier som 

framkom vid analysprocessen. Huvudkategorierna är: Livskvalité,  Fysiska och 

psykiska  förändringar  och Kontroll över födointag. 

Livskvalité 

Enligt Rea, Yarbrough, Leeth, Leath och Clements (2007) studie är livskvaliteten lägre hos 

patienter som vill genomgå viktreducerande kirurgi än genomsnitts befolkningen. Likvärdig 

nivå på livskvalitet som genomsnitts befolkningen nåddes två år efter kirurgin. Enligt 

resultatet förbättrades livskvaliteten hos patienterna efter utförd obesitasoperation. 

I Miras, Jackson, McGirr, Cotter, Tharakan, Vusirikala, Roux, Prechtl och Scholtz (2014) 

studie hade deltagarna antingen genomgått en gastric bypass eller genomgått viktminskning 

genom livsstilsförändring eller läkemedelsbehandlingar. Resultatet visade att det var 

vanligare att den yngre patientgruppen valde att genomgå ett kirurgisktingrepp för att gå 

ner i vikt. Detta berodde på att fetman hade en större påverkan på livskvaliteten bland de 

yngre patienterna. 

 

I en studie gjord av Major, Matłok, Pędziwiatr, Migaczewski, Budzyński, Stanek, 

Kisielewski, Natkaniec och Budzyński, (2015)  fick delagarna svara på frågor i SF-36 

formuläret (Short-Form-36 Health Survey) innan operationen för att mäta deras livskvalitet. 



  

11 
 

Tolv månader efter utförd operation fick deltagarna svara på SF-36 formuläret igen. 

Resultatet visade sig att livskvaliteten hade stigit och att 33,8 % av laparoskopisk Roux-en-Y 

gastricbypass (LRYGB) patienterna hade mycket bra livskvalitet efter kirurgin. 

 

En studie som syftade till att utvärdera långsiktiga resultat av LRYGB kirurgi. Resultatet 

visade att deltagarna upplevde att vikten ökade med tiden men upplevde ändå ett ökat 

välmående och en ökad känsla av hälsa (Himpens, Verbrugghe, Cadiere, Everaerts & Greve 

2012). Modarressi, Balagué, Huber, Chilcott & Pittet-Cuénod (2013) ville undersöka vikten av 

livskvalitet i samband med plastikkirurgi efter en kraftig viktminskning då det ofta 

uppkommer överskottshud.  En förbättring av livskvalitetet sågs hos de patienter som 

genomgått plastikkirurgi. Förbättringen var högre i alla underkategorier. Självkänsla, socialt 

liv, arbetsförmåga, sexuell aktivitet och fysisk aktivitet och förblev stabil under hela 

undersökningen. Kvinnorna ansåg sig mer attraktiva men ansåg att deras män var mindre 

attraktiva än tidigare, vilket resulterade i ett högre antal skilsmässor. Kvinnor i 35-64 års 

åldern var mest drabbade när det gällde låg självkänsla. De flesta psykosociala variablerna 

förbättrades under de första åren efter en obesitaskirurgi men försämrades dock efter en tid 

på grund av överskottshuden.  Enligt Costa, Santo, Riccioppo, Yamaguchi och Pinto-Junior 

(2014) sågs en förbättring av livskvaliéten hos deltagarna efter utförd gastric bypass. Efter 

det fjärde postoperativa året återgick de områden som känslomässiga och sociala aspekter, 

mental hälsa och vitaliteten. Funktionsförmågan och hälsotillståndet förblev bättre. 

En studie hade som syfte att beskriva och jämföra förändringar i fem dimensioner (fysiska, 

mentala, emotionella, stressymtom och akuta stressymptom av hälsorelaterad livskvalitet 

(HRQL) hos sjukligt feta personer, de ville utvärdera den kliniska relevansen av 

förändringarna i HRQL mellan patienter som genomgått en gastric bypass och de patienter 

som genomgått intensiv livsstilsinterventionsprogram (ILI) efter ett år. Deltagarna 

genomförde tre HRQL frågeformulär före behandlingen och en året därefter. Resultatet 

visade att de patienter som genomgått en gastric bypass hade större förändringar i alla 

kategorier och hade färre symptom. Båda grupperna hade förbättrat sitt HRQL efter ett år. 

Men ILI hade en svagare förbättring och detta berodde på en sämre viktreducering efter 

behandlingarna (Karlsen, Stordal, Roislien, Tonstad, Natvig, Sandbu & Hjelmesath, 2013). 



  

12 
 

 

Fysiska och psykiska förändringar 

I studien av Natvik, Gjengedal och Råheim (2013) kände deltagarna att de hade fått en andra 

chans i livet efter viktminskningskirurgin. Deltagarna uttryckte glädje och kände nya 

möjligheter. 

“It’s just amazing… I’m very happy that I got this opportunity… my whole life is new” (Forsberg, 

Engström & Söderberg 2014, s 98). 

En ökad rörelseförmåga nåddes efter viktminskningen vilket stärkte patientens välmående. 

Deltagarna uttryckte att trots att kropps förändringar kunde ses var det svårt att uppfatta 

dem (Forsberg et al, 2014). Deltagarna i Friedman, Ashmore och Appelgates (2008) studie 

beskrev att de fick en särpräglad behandling på grund av sin övervikt. Detta gav upphov till 

psykiskt lidande och var en stor bidragande faktor till det kirurgiska beslutet. 

Den negativa kropps uppfattningen försvinner inte alltid i samband med viktnedgång. Efter 

ett gastric bypass ingrepp är det vanligt med överskottshud, speciellt på magen som en följd 

av kraftig viktreducering. Det kan vara svårt att röra sig och många upplever också en 

psykisk påverkan på hälsan och mår dåligt över sin kropp på grund av överskottshud 

(Natvik et al, 2013).   

I en studie av White, Kalarchian, Levin, Masheb, Marcus och Grilo (2015) undersöktes 

viktminskning, depressiva symptom som riktade in sig på födointag och livskvalitet. Det 

visade sig att desto högre grad av depression före viktminskningskirurgin ökade risken för 

ätstörningar och lägre livskvalitet efter operationen. De patienter som hade störst 

viktreducering hade lägsta antal depressions symptom vid 24 månaders uppföljningen. 

Studieresultatet visade att patienter som genomgått en gastric bypass mådde bättre efter. 

Friedman et al. (2008) studie visar att personer med övervikt känner en negativ inställning 

och ett nervärderade bemötande från omgivningen, även från vårdpersonal. Resultatet visar 

att de patienter som vill utföra viktminsknings kirurgi har erfarenhet av viktbaserad 

stigmatisering. 
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Kontroll över födointag 

Deltagarna i Wolfe och Terry (2006) studie kände en känslomässig förbättring och minskad 

hetsätning efter utförd gastric bypass kirurgi. 

Stora utmaningar och förändringar sker i kosten efter viktminskningskirurgin. Deltagarna 

blev mer tillfredsställda ju mer de gick ner i vikt. Oron för att gå upp i vikt igen var hög 

(Natvik et al, 2013) Deltagarna i Forsberg et al. (2014) studie kände frustration över att inte 

kunna äta normalt som tidigare och kände hungerkänslor efter gastric bypass ingreppet. Det 

krävdes större måltidsplanering efter kirurgin för att inta tillräckliga portioner och 

näringsrik kost. 

En vändpunkt och nya kostvanor möjliggjordes efter viktminskningskirurgin (Natvik et al. 

2013). Flera deltagare i Forsberg et al. (2014) studie upplevde dumping syndrom efter måltid. 

Rädslan för återkommande dumpings hjälpte deltagarna till att välja en mer hälsosam kost. 

I Kruseman, Leimgruber, Zumbach och Golay (2010) studie undersöktes kost förändringar 

på feta personer mer än fem år efter operationen. Kosten bedömdes via en matdagbok. 

Resultatet visade en genomsnittlig viktminskning på 30,7 kg. Vid sista återbesöket beskrev 

41 av patienterna att de hade episoder av hetsätning eller åt på nattten. Faktorer som kunde 

påverka resultatet var ålder, tid för psykologiska samråd före operation och social otrygghet 

vid studiens start. Mer än hälften av patienterna uppnådde lyckad viktminskning, trots 

störda och täta ätbeteenden. 

Myers, Adams, Barbera och Brantley (2012) genomförde en studie för att undersöka 

medicinska och psykosociala utfall av LRYGB kirurgi på patienter under en fyra års period. 

Resultatet visade att deltagarna i snitt gjorde en viktreducering 62%. Proverna visade 

gynnsamma medicinska resultat framförallt av blodtrycket, lipid mängd, och blodglukos. 

Deltagarna upplevde en högre grad av hälsa och välmående, hade hög tillfredsställelse med 

kirurgin och ingen av deltagarna upplevde att de hetsåt fyra år postoperativt. Dock var de 

flesta av deltagarna oroade över sina matvanor då de åt överdrivet fettrik och högkalori mat. 

Resultatet visar hälsosamma nivåer av psykosocial och medicinsk funktion 4 år postoperativt 

och vikten av behovet av långsiktig kostrådgivning och stöttning efter operationen. 

I en studie ville författarna undersöka resultaten från kirurgiskt framkallad viktminskning 

hos patienter som inte fått någon uppföljning. Deltagarna hade en genomsnittlig 

viktreducering på 32,1 kg. Resultatet visade att vikten var relaterad till fysisk orörlighet och 
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smärta. Patienterna uppvisade ett högre missnöje och en lägre självkänsla jämfört med 

normalvärden. Deltagarna kände även en social otillräcklighet. Ätvanorna visade sig 

huvudsakligen vara känslomässigt betingade. Det visade sig att kirurgin är tillfredsställande 

på viktreducering på lång sikt. Hälsa, psykiska symptom, personlighetsdrag och ätbeteende 

var relaterade till viktreducering (Mathus-Vliegen, 2007). 

I Krusemans et al. (2010) studie var det mer än hälften av patienterna som gick upp minst 

fem kg mellan det första året och det sista besöket. Patienterna uttryckte känslor av skuld 

och skam, vilket enligt studieförfattarna bör åtgärdas så tidigt som möjligt eftersom risken 

för ätstörnings mönster kan öka i denna situation. De patienter som lyckades och de som 

misslyckades i sin viktreducering, skilde sig åt i förändringsmönstret både i vikt och 

kroppssammansättning än vad de fysiologiska följderna av gastric bypass bör vara. Det 

fanns dock inget samband finns mellan patienternas BMI eller kroppssammansättning och 

viktminskning på åtta år. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ett bra samarbete mellan båda författarna har funnits under hela arbetet, vilket har resulterat 

i en positiv arbetsmiljö. En bredare kunskap om hur en litteraturöversikt är uppbyggd har 

erhållits, vilket har givit författarna en utvecklande och stadigare grund att stå på när det 

gäller fortsatta studier. En ökad förståelse för patientgruppens hälsa och välmående har 

erhållits under arbetets gång. För att få en ökad bredd i litteraturöversikten valdes både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarna som inkluderats i resultatet har både hög och 

medel kvalitet. Artiklarna fick bedömning medel kvalitet om det etiska resonemanget varit 

låg eller saknats. Alla artiklar är etiskt godkända. Artiklarna i resultatet var skriven från nio 

olika länder, Sverige, Norge, USA, Brasilien, England, Belgien, Polen, Schweiz och 

Nederländerna. I artiklarna deltog fler kvinnor än män. En sökning i databaserna PubMed 

och Cinahl utfördes för att se om detta är baserat på en vetenskaplig grund, sökningen gav 

dock inget resultat. 

Mycket tid lades ned på artiklarna, de har lästs och analyserats med noggrannhet. Detta 

kändes viktigt då analysen är grunden för resultatet i litteratur översikten. Detta medförde 
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även en bra kategorisering. Med denna noggrannhet har en djupare förståelse och en ökad 

kunskap över problematiken att vara obestiasopererad och svårigheten att anpassa sig i 

samhället inhämtats. 

Enligt författarna skulle syftet kunna besvarats bättre om fler kvalitativa artiklar använts 

istället för kvantitativa artiklar, då detta kan vara negativt för resultatet. Patienternas 

välmående och hälsa efter ett gastric bypass ingrepp skulle då speglats mer allsidigt. En 

rättvis bedömning av begreppen hälsa och välmående kunde inte utföras då det saknades 

kvalitativa studier, detta sänker kvaliteten på den här litteraturöversikt. 

Resultatdiskussion 

Obesitaskirurgi är ett behandlings alternativ för sjuklig fetma. Kirurgin riktar sig till 

personer som försökt göra fleråriga försök till viktreducering men misslyckats, men även till 

de personer som lider av fetmarelaterade medicinska och psykosociala överväldigande 

problem (Dymek, le Grange, Neven & Alverdy, 2001). 

Huvudresultatet i litteraturöversikten visar att majoriteten av deltagarnas livskvalitet höjs 

efter utförd gastric bypass. I Janik, Rogula, Bielecka, Kwiatkowski & Pasnik (2016) studie var 

livskvaliteten högre hos deltagarna som utfört viktminsknings kirurgi jämfört med 

kontrollgruppen. I en studie av Raoof, Näslund, Rask, Karlsson, Sundbom, Edholm, 

Karlsson, Svensson och Szabo (2015) visar resultatet att alla deltagarna var nöjda och angav 

att de hade bättre livskvalitet efter operationen. 

 

Mönster i resultatet kan ses till varför patienter väljer att utföra en gastric bypass. Många 

känner sig inte delaktiga i samhället och får en särpräglad behandling på grund av 

övervikten.  Flera patienter valde att göra en gastric bypass på grund av den låga 

livskvaliteten. Detta styrks av Schok, Geenen, van Antwerpen, de Wit, Brand och van 

Ramshorst B (2000) studie där livskvaliteten dokumenterats som ogynnsam på obesitas 

patienter preoperativt. Kreitzer belyser hur en persons välmående kan påverkas negativt av 

en dålig hälsa (Kreitzer, 2015). 

Författarna tycker att Kreitzers well being model är en bra teorimodell att arbeta utifrån som 

en sjuksköterska som möter patienter som vill eller har gjort en gastric bypass. Resultatet i 
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litteraturöversikten visar att en överviktig individ kan ha en lägre självkänsla, mindre 

fysiskaktivitet, lägre mental hälsa och lägre sociala aspekter. Detta påverkar individens hälsa 

som i sin tur sänker välmåendet. Sjuksköterskan bör försöka hjälpa patienten att stärka 

hälsan som då ökar patientens välmående. 

Kirurgin resulterade ofta i en positiv känsla. Deltagarna kände sig mer som en normal 

människa efter kirurgin och smälte lättare in i samhället. Andra människors åsikter spelade 

stor roll för patienternas välmående (Lier, Aastrom & Rortveit, 2015). Hälsan bygger på 

mycket mer än bara sjukhusvård och läkemedel, den kan påverkas av faktorer som stress, 

bristande sömn, fysisk aktivitet, det sociala och vilken kostvana individen har. Det är viktigt 

att försöka hjälpa patienten att själv få en förståelse över det egna ansvaret, och hur det i sin 

tur kan påverka individens hälsa och i sin tur öka välmåendet. (Kreitzer, Delagran & 

Uptmor, 2014, s 126-135) Vikten av att ge patienten bra information både innan och efter 

operationen är en stor grund till hur resultatet förblir efter operationen. 

Personcentrerad omvårdnad kan användas för att stärka patientens hälsa och välmående. 

Som sjuksköterska är det viktigt att ta reda på patientens bakomliggande historia, stödjer 

önskemål och behov, lyssnar på vad patienten har att säga, ge patienten tid, och fördjupa 

relationen med patienten och patientens närstående. En bra relation i vården bygger bland 

annat på en bra kommunikation, empati, omsorg, tillit, respekt, förtroende och vänlighet 

(Kreitzer, 2015) 

Om hälsan förbättras och underhålls på lång sikt via ökad uppföljning av uppdaterad 

personal fås ett ökat positivt resultat efter viktminskningskirurgin. 

Viktminskningskirurgi ger ett ihållande och ett mer hållbart långtidsresultat och en ökad 

livslängd. Utöver lång tid har det dock rapporterats en viss viktökning postoperativt (Valezi, 

Mali Junior, de Menezes, de Brito & de Souza, 2010). Endast ett fåtal studier finns att tillgå 

när det handlar om livskvaliteten på långsiktig uppföljning där viktökningen är uppenbar. 

Resultatet i litteraturöversikten har visat att patienter som väljer att utföra en gastric bypass 

känner sig mindre anpassad till samhället. De saknar känslan av sammanhang. 

Individer har hög KASAM om de tre komponenterna meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet är höga. Detta medför en helhet och känsla av sammanhang (Antonovsky, 

2005, s 44-45).  Resultatet i denna litteraturöversikt har visat att patienter med kraftig 
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övervikt eller fetma har sämre hälsa och lägre livskvalitet. Det är viktigt att individen känner 

att denne kan påverka situationen, genom hanterbarhet bör patienten kunna möta sitt 

problem och hantera den utifrån den egna förmågan. 

För att uppnå en livsstilsförändring enligt Antonovsky (2005, s 47- 49) måste människor ha 

en hög KASAM. En person med hög KASAM lever oftast ett hälsosammare liv. KASAM 

byggs upp av tidigare livserfarenheter. Det är viktigt att uppleva de utmaningar som 

människan ställs inför för att må bra. Kunskap och begriplighet behövs för att kunna hantera 

olika situationer. 

Antonovskys KASAM är ett bra synsätt att arbeta utifrån som sjuksköterska för att få en 

patient att göra en livsstilsförändring. Sjuksköterskan måste få patienten att begripa allvaret 

med sin situation för att i sin tur ändra sin livsstil och skapa ett hälsosammare liv. 

Fetma är relaterat med ökad risk för morbiditet och mortalitet. (Dymek, Le Grange, Neven & 

Alverdy, 2002). Det är först då patienten har begriplighet över sin situation som hanteringen 

av problemet kan börja. Resultatet har visat både för- och nackdelar med att utföra gastric 

bypass kirurgi. En gemensam diskussion om vad detta kan bero på har gjorts och slutsatsen 

av det kan vara flera bakomliggande faktorer som inte forskarna tagit med i sin 

undersökning. En klar förbättring av livskvaliteten uppnåddes efter kirurgin. 

Kroppslig uppfattning var fortfarande sänkt efter gastric bypass kirurgin vilket berodde på 

överskottshud efter viktminskningen. Detta krävde ibland plastikkirurgi (Lier, Aastrom & 

Rortveit, 2015). Det är viktigt som vårdpersonal att upplysa patienten om att lös och 

hängande hud uppkommer vid kraftig viktnedgång.  I studien av Gilmartin (2013) kände sig 

deltagarna oattraktiva på grund av överskottshuden. Detta påverkade vardagen negativt då 

de avstod från sociala aktiviteter. 

I Natvik et al. (2013) studie i resultatet visar att patienterna kände en oro för att gå upp i vikt 

igen postoperativt. I Forsberg et al (2014) studie beskrev patienter dumping symptom då fel 

kost intogs. Detta bidrog till försiktighet vid val av kost. Deltagarna kände att det krävdes 

mycket planering för att få tillräckligt näringsrikkost till varje måltid. 

Detta anses vara en bidragande faktor till varför en del av patienterna går upp i vikt efter ett 

antal år efter gastric bypass kirurgi, vilket åter leder till en försämrad hälsa och välmående. 
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Sämre val av kost och för stora portioner än vad som är rekommenderat. I Stunkard, Stinnett 

och Smoller (1986) studie har det även dokumenterats att obesitas patienterna fortsätter med 

ett osunt leverne postoperativt, där sund kost och motion sällan förekommer. Deltagarna i 

Lier, Aastrom och Rortveit (2015) studie uppger att de engagerade mycket tid på rätt val av 

mat efter kirurgin. En del livsmedel fick uteslutas då deltagarna blev sjuk av dom. Livsmedel 

med högt fettinnehåll var en av dessa. 

En reflektion över studiens deltagare har gjorts. I de flesta artiklar i litteraturöversiktens 

resultat är majoriteten kvinnor som utför gastric bypass kirurgi. Efter ett effektivt sökande på 

forskning i detta ämne, har inte någon forskning hittats och kan därför inte svara på om det 

finns någon vetenskaplig grund till detta. 

SLUTSATS 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att personer som genomgått en obesitasoperation 

generellt ökar hälsan och välmåendet. De upplever inte längre att de är överviktiga och 

känner sig mer anpassbara till samhället. Detta gäller främst de personer som har högst 

viktreduktion. Efter en obesitasoperation så sker en rapid förbättring av hälsan, minskad risk 

för fetmarelaterade följdsjukdomar. Det framgår även hur viktigt det är att ha uppdaterad 

vårdpersonal och anhöriga runt patienten för att få ökad livskvalitet, ökad aktivitet och 

bibehålling av viktreduktionen. Dessa patienter har en tendens att återgå till gamla vanor, 

med överdrivet ätande och att vara fysiskt inaktiv. Problemet med överskottshud var dock 

överväldigande för många av patienterna, de kände sig mindre attraktiva och fick 

svårigheter att röra sig normalt. Det visar sig att välmående och upplevelsen av hälsa 

förbättrades ytterligare med hjälp av plastikkirurgi efter vikt reduceringen. För att få ett 

bredare och ett mer betydande rättvist resultat skulle det behövas fler kvalitativa studier, där 

djup intervjuer och ha en mer specifik utredning på vad begreppen hälsa och välmående 

innebär. Om åtgärder till fetma sätts in i ett tidigt skede, gärna redan i ungdomen, så 

minskar kostnaderna för samhället och antal överviktiga personer minskas radikalt. Detta 

leder till att den enskilda individen stärker hälsan och får ett ökat välbefinnande, som i sin 

tur påverkar familj, anhöriga och allmänheten på ett positivt sätt, vilket leder till ett mera 

problemfritt samhälle när det gäller fetma. 
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BILAGOR 

Bilaga 1  

Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

 Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

1 Costa, 

Santo, 

Riccioppo, 

Yamaguch

i  & Pinto-

Junior 

(2014) 

Brasilien 

Utvärdering av den 

långsiktiga 

viktminskningen, 

livskvaliten och 

andra sjukdomar 

efter Roux-en-Y 

gastric bypass, 

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die. 

143 

stycken. 

Bariatric Analysis 

and Reporting 

Outcome System 

(BAROS) och 

Medical Outcomes 

Study 36-item Short-

form Health Survey 

(SF-36).  Kruskal-

Wallis test. 

En förbättring i livskvalitet 

sågs för de första tre åren 

efter operationen. Men efter 

fyra år återgick de områden 

som vitalitet, social och 

känslomässiga aspekter, och 

mental hälsa, med undantag 

för allmänna hälsotillståndet 

och funktionsförmåga som 

förblev bättre.  

Medel Kvalitet 

2 Forsberg, 

Engström 

& 

Söderberg 

(2013) 

Sverige 

Beskriva 

människors 

upplevelser av att 

genomgå gastric 

bypass operation. 

Kvalitativ 

retrospektiv 

studie 

. 

10st. Åtta 

kvinnor 

och två 

män 

Personliga 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

Deltagarna uttryckte 

svårigheter att förflytta sig 

vilket ledde till problem att 

delta i aktiviteter. 

En rädsla för att folk skulle 

tro de var lata. Deltagarna 

uttryckte både fruktan och 

förväntan på hur man skulle 

hantera den nya situationen. 

Att känna hunger och inte att 

kunna äta som förut beskrevs 

som frustrerande. 

Hög Kvalitet 

3 Friedman, 

Ashmore 

& 

Applegate 

(2008) 

USA.  

Patienters 

upplevelser av 

viktbaserade 

stigmitaseringar 

hos patienter som 

sökt vård för vikt 

reducerande 

kirurgi. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die. 

94st. 69 st 

kvinnor 

och 25 st 

män. 

Semistrukturerd 

intervju. 

Standardiserade 

frågeformulär. SAS 

software. 

Viktbaserad stigmatisering 

var en gemensam upplevelse 

bland deltagarna, detta 

medförde negativa 

konsekvenser och var en 

orsak till att dem ville utföra 

kirurgi. 

Medel Kvalitet 

4 Himpens, 

Verbruggh

e, Cadière, 

Everaerts 

& Greve 

(2012) 

Belgien 

Syftet var att 

utvärdera ett 

långtids resultat på 

personer som 

genomgått 

laparoscopic Roux-

en-Y gastric bypass 

som genomfördes 

på en bariatric 

surgery enhet. 

Kvantitativ 

Retrospectiv 

studie  

126 

deltagare.  

77 

patienter 

var 

tillgänglig

a efter ca 9 

år. 51 

deltagare 

blev 

intervjuad 

och 

undersökt

a. 

24 

deltagare 

blev 

bedömda 

baserat på 

deras svar 

på ett 

Bariatrisk Analys 

och Rapport 

utvärderingssystem 

(BAROS. 

Standard 

frågeformulär via 

telefon.  

Resultatet visade att en viss 

viktuppgång en tid efter 

kirurgin. De flesta deltagarna 

var nöjda med livskvaliteten.  

Medel Kvalitet 
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frågeform

ulär. 

 

5 Karlsen, 

Størdal 

Lund, 

Røislien, 

Tonstad, 

Natvig, 

Sandbu & 

Hjelmesæt

h (2013) 

Norge 

 

 

Studiens syfte är att 

beskriva och 

jämföra 

förändringar i fem 

dimensioner. 

Livskvaliteten hos 

sjukligt feta 

personer, för att 

sedan se 

förändringarna 

mellan de som 

utförde kirurgin 

och de som var på 

behandlingscentret 

efter 1 år.  

Kvantitativ 

Intervention

s studie  

En icke 

randominise

rad studie 

design. 

139 

deltagare 

vid start, 

228 

deltagare 

blev 

granskade

, 47 av 

dem var 

inte 

tillgänglig

a. 35 

deltagare 

ville inte 

vara med. 

I studien 

blev det 

totalt 146 

deltagare.   

 

Data från 

MOBILstudy - 

intensivt livsstils 

nutritions beteende 

och livskvalite.  

3 livskvalitets 

frågeformulär 

preoperativt och 1 år 

efter.  

Linjär regression och 

ANCOVA  

Livskvalitet, ålder, 

ålder när fetman 

kom, BMI och 

psykiosocial 

aktivitet.  

 

Resultatet visade att 

livskvaliteteten förbättrades 

för att stressymptom och det 

känslomässiga tillståndet hos 

deltagarna ändrades till det 

bättre. Smärtsymtomen blev 

lindrade och dämpade efter 

kirurgin.  

 

Medel Kvalitet 

6 Kruseman, 

Leimgrub

er, 

Zumbach. 

& Golay. 

(2010) 

Schweiz. 

Studiens syfte är att 

dokumentera 

dieten och 

antropometri ska 

skillnader 5 år efter 

ett gastric bypass 

ingrepp. Men även 

deltagarnas 

matvanor/beteende

, psykologiskstatus 

och patienternas 

livskvalitet.  

 

 

Kvantitativ 

Intervention

s studie 

Cohort 

studie 

141 

patienter 

utförde 

kirurgin, 

135 

patienter 

blev 

kontaktad

e 1 år efter 

ingreppet, 

80 stycken 

av dem 

var med 

under 

sista 

undersökn

ingen som 

ägde rum  

mellan 6 

till 11 år 

efter 

kirurgin. 

Dessa var 

enbart 

kvinnor.  

Bioelektrisk analys, 

matdagbok. 

Ätstörningar, 

psykologiska 

faktorer och 

livskvalitet 

utvärderades genom 

frågeformulär. 

Semistrukturerad 

intervju. 

Par t-test. 

T tester och logistisk 

regression. 

 

Resultatet visade att 

deltagarna hade över 50% 

viktnedgång 8 år. Deltagarna 

åt 2/3 efter op. än vad det 

gjorde innan. En del av 

deltagarna hade dock 

episoder av nattligt ätande. 

Resultatet visade även att 

faktorer som var accosierade 

med att gå ner 50% eller mer 

var yngre ålder vid 

operationstillfället, mer antal 

psykologisksamråd före op. 

Men även att deltagarna hade 

bättre poäng på ineffektivitet 

och social otrygghet skalor  

innan operationen. 

  

 

Medel Kvalitet 

7 Major, 

Matlok, 

Pedziwiatr

, 

Migascew

ski, 

Budzynski

, Stanek, 

Kisielewsk

i, 

Natkaniec, 

& 

Budzynski

. (2015) 

Polen.  

Bedöma 

livskvaliteten bland 

patienter med 

sjuklig fetma samt 

förändringar i 

livskvalitet efter 

viktminskningskiru

rgin. 

Kvanitativ 

Prospektiv 

studie. 

65 stycken BMI, SF-36 (Short 

Form Health Survey, 

Moorehead-

Ardelt,Livskvalitet 

frågeformulär. 

STATISTICA10 PL 

paket. 

Inga signifikanta skillnader 

gällande viktminskning 

noterades mellan de två 

typerna av ingreppen. 

Livskvaliteten förbättras 

markant. 

 

 

 

Medel Kvalitet 
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8 Mathus-

Vliegen, 

(2007) 

Amsterda

m, 

Nederländ

erna. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

viktreducering hos 

patienter som hade 

gjort 

viktminskningskiru

rgi. Men även att 

dessa patienter inte 

haft någon 

uppföljning 

postoperativt på 

sjukhuset utan i 

deras hemmamiljö. 

  

Kvantitativ 

Deskriptivst

udie 

451 

genomgic

k 

viktreduce

ringsopera

tion, 313 

var 

kvalicifera

de att 

delta. 236 

patienter 

valde att 

delta i 

studien. 

 

Kroppsvikt och 

längd. 

Frågeformulär på 

hälsostatus 

(Nottingham Health 

Profile (NHP)). 

Symptom Check 

Lista (SCL-90-R)). 

Dutch personlighets 

frågeformulär 

(DPQ). Dutch 

nutritions beteende 

frågeformulär. 

(DEBQ). 

Resultatet visade en stor 

viktreducering, 17 månader 

efter kirurgin. 

Viktreduceringen var 

accosierad med den psykiska 

imobiliteten och smärtan. 

Resultatet visade även att 

deltagarnas känslomässiga 

och hetsätning reducerades 

efter kirurgin. 

Medel Kvalitet 

9 Miras, Al-

Najim, 

Jackson, 

McGirr, 

Cotter, 

Tharakan, 

Vusirikala, 

Roux, 

Precht & 

Scholtzm 

(2014) 

England 

Syftet med denna 

studie var att 

avgöra om det 

finns några 

skillnader i faktorer 

mellan patienter 

väljer att göra en 

obesitaskirurgi 

jämfört med icke 

kirurgiska 

behandlingar av 

viktminskning. 

Kvanitativ 

Prospektiv 

studie. 

141 st. 

Bortfall 15 

st. 

BMI, Barratt 

Impulsivity Scale-11 

(BIS-11), HADS, 

BAS, TFEQ, EDE-Q, 

SF-36 och IWQOL. 

Retrospektiv. 

Kirurgiska patienter var 

yngre och hade en högre 

kroppsmasseindex. Fetma 

hade en större inverkan på 

deras livskvalitet än på icke-

kirurgiska patienter dock 

skilde det sig inte i de flesta 

av ätbeteende och 

psykologiska parametrar som 

studerats. 

Medel Kvalitet 

10 Modarress

i, Balagué, 

Huber, 

Chilcott & 

Pittet-

Cuénod 

(2013) 

Schweiz. 

Syftet var att 

författarna ville 

undersöka effekten 

på livskvaliteten på 

en längre tid av 

plastkirurgi efter 

viktreducerandekir

urgi.  

Kvantitativ, 

Prospektiv 

studie 

98 

patienter 

som 

genomgic

k 

plastkirur

gi efter en 

gastric 

bypass. 

102 

patienter 

som 

genomgic

k en 

gastric 

bypass. 

Inget 

bortfall 

Moorehead–Ardelt 

frågeformulär.  

Demografiskdata, 

personlig och vikt 

data.   

Resultatet visar att 

plastkirurgi efter en 

viktreducerande operation är 

nödvändig åtgärd för att öka 

livskvaliteten i jämförelse 

med de som enbart 

genomförde gastric bypass 

operationen.  

Medel Kvalitet 

11 Myers, 

Adams, 

Barbera & 

Brantley. 

(2012) 

Louisiana, 

USA. 

Syftet med studien 

var att  

Opservera effekten 

v viktreducerande 

kirurgi 4 år efter 

operationen. Denna 

undersökning 

skulle göras på 

patienter med 

extrem fetma.  

 

Kvantitativ 

Intervention

s 

studie 

Totalt 911 

studie 

deltagare. 

397 av 

dem 

slutförde 

telefon 

intervjun.  

 

  

Egen rapporterade 

antropometrisk 

information. 

Ja/Nej 

frågeformulär.  

Diagnos och 

preoperativa tester 

baserade på IOM 

följelinjer.  

Medicinsk, 

psykologisk och diet 

utvärdering baserat 

på Clinical Care 

Pathway vid Weight 

Management Center 

via telefon. 

Resultatet visade att 

patienterna i genomsnitt 

tappade 62% av sin övervikt. 

Blodtrycket, blodglucosen 

reducerades kraftigt 

postoperativt. Patienterna 

visade mindre symptom på 

depression, de var nöjda över 

sin livskvalite och var även 

nöjda över att de genomgått 

kirurgin. Deltagarna var dock 

bekymrade över matintaget.   

Medel Kvalitet 
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12 Natvik, 

Gjengedal 

& Råheim 

(2013) 

Norge. 

Att öka kunskap 

om patienter som 

genomgått 

viktminskningskiru

rgi och deras behov 

under 

uppföljningen efter 

operationer. 

Kvalitativ. 

Beskrivande 

och 

retrospektiv 

konstruktion

.  

8st. 4 

kvinnor 

och 4 män 

Intervjuer, 

fenomenologisk 

tillvägagångssätt. 

Giorgi metod för 

fenomenologiska 

analys. 

Patienterna uttrycker en 

pågående efterfrågan på 

kontroll av hälsorelaterade 

vanor, och att inte tappa 

kontrollen över kroppen igen. 

Kirurgisk viktnedgång och 

förbättrad fysisk funktion inte 

nödvändigtvis ändrade 

hälsorelaterade vanor på lång 

sikt. Uppleva viktökning är 

kopplat med känslomässig 

stress, skam och självförakt. 

Medel Kvalitet 

13 

 

Rea, 

Yarbrough

, Leeth, 

Leath, & 

Clements 

(2007). 

USA. 

Denna studie syftar 

till att undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

patienter som gjort 

en gastric bypass. 

Kvantitativ 

prospektiv 

studie. 

505st 

preoperati

v; 237st 1-

års 

uppföljnin

g, 106st 2-

års 

uppföljnin

g 

Enkät med åtta olika 

fråge skalor. SF-36 

skala och 

QualityMetric SF 

Health Outcomes 

Scoring Software. 

Hälsorelaterad livskvalitet för 

bariatric patienter är sämre 

preoperativt men det 

förbättras 1 & 2 år efter 

laparoskopisk Roux-en- Y 

gastric bypass. 

Medel Kvalitet 

14 White, 

Kalarchian

, Levine, 

Masheb, 

Marcus & 

Grilo. 

(2015) 

Connectic

ut, USA. 

Studiens syfte var 

att undersöka 

betydelsen av de 

förutsägande 

depressiva 

symptom hos  

patienter som 

genomgått 

viktreducerande 

kirurgi under 24 

månader.  

 

Kvantitativ 

Prospektiv 

studie 

357 

stycken 

deltagare, 

50 män 

och 307 

kvinnor. 

303 

stycken 

slutförde 6 

månaders 

uppföljnin

gen. 285 st 

slutförde 

12 

månaders 

uppföljnin

gen. 167 

stycken 

slutförde 

24 

månaders 

uppföljnin

gen. 

 

Deltagarna 

genomgick ett antal 

bedömningar före, 6, 

12 och 24 månader 

efter gastric bypass 

kirurgin. Beck 

Depression 

Inventory  

Viktnedgång 

ätstörningar 

psykipatologi 

livskvalitet 

 

Resultatet visade att det fanns 

en klinisk signifikant 

betydelse av depressiva 

symtom. Preoperativa 

depressions symtom kunde 

inte förutspå postoperativ 

viktreducering.  

 

Medel Kvalitet 

5 Wolfe & 

Terry 

(2006) 

USA 

Undersökning av 

om vad den 

psykosociala 

konsekvenserna av 

operationen och 

viktminskning 

kommer att bli.  

Kvanitativ 

prospektiv 

studie. 

194 st. 

Bortfall på 

52,1%. 

65-post enkät frågor, 

BMI. ANOVA 

Rapporterade signifikanta 

förbättringar i fysisk hälsa, 

emotionell status, och 

hetsätning. Det fanns inga 

signifikanta förändringar i 

yrkesstatus. 

Medel Kvalitet 
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Bilaga 2 - Kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa deskriptivastudier  

Modifierad utifrån bilaga i: Forsberg, C. & Wengström Y. (2003). Att göra systematiska 

litteraturstudier – Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Natur och 

Kultur: Stockholm  

 

A. Studiens syfte:  

____________________________________________________________________________ 

 

Är syftet tydligt beskrivet:  

Ja    Nej  

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

 

Är frågeställningar tydligt beskrivna:  

Ja    Nej  Inte applicerbart  

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

 

Är designen lämplig utifrån syftet:  

Ja    Nej  

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

   

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna?  

Vilka är exklusionskriterierna?  

 

Vilken urvalsmetod användes?  
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____________________________________________________________________________ 

 

Är undersökningsgruppen representativ för den population man vill generalisera till?  

Ja    Nej  

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

 

  

 

Var genomfördes undersökningen?  

____________________________________________________________________________ 

 

När genomfördes undersökningen?  

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

 

 Vilket antal deltagare inkluderades? ________________________  

Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes?  

____________________________________________________________________________ 

 

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja    Nej  

Validiteten diskuterad?  

Ja    Nej  

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

 

   

F. Analys och resultat  
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Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  

Ja    Nej  Inte applicerbart  

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

 

Hur stort var bortfallet?  

____________________________________________________________________________  

Fanns en bortfallsanalys?  

Ja    Nej  

Kommentarer:  

Vilka statistiska analyser användes?  

____________________________________________________________________________ 

Vilka var huvudresultaten?  

____________________________________________________________________________ 

 

Erhölls signifikanta skillnader?  

Ja    Nej  

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

 

Vilka slutsatser drar författarna?  

___________________________________________________________________________ 

 

Är slutsatserna troliga/rimliga?  

Ja    Nej  

Kommentarer:_______________________________________________________________ 
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G. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja    Nej  

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

 

Kan resultatet ha klinisk betydelse?  

Ja    Nej  

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

 

Finns etiskt tillstånd?  

Ja    Nej  

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

  

Har artikeln hög, medel eller låg kvalitet?  

Hög    Medel    Låg  

Motivering:__________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 - Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser 

 

version 2012:1.4 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

Total bedömning av 

studiekvalitet: 

  

Hög    Medelhög    Låg   

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

    

  

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering,   frågeställ ning et c): 

  

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är rel ationen forskare/urval tydligt beskriven? 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

Bil

aga 

5 
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utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok   

 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 
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Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning  av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser 

1. Syfte 

• vad målsättningen med studien var 

• varför det är viktigt 

• relevansen 

• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problemområdet/svara på 

frågeställningen. 

2 Urval  

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 

• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre  än ”informed 

consent” och ”ethical approval” 

• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna 

skulle kunna påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroende 

förhållanden etc. 

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 

• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, 

semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc) 

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 

• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes  (t ex vem 

intervjuade, hur länge, användes intervjuguide,  var utfördes intervjun, hur många 

observationer etc) • om metoden modifierades under studiens gång   

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 

Bil

aga 
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• om insamlat datamaterial är tydliga   

(t ex video eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 

 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok   

• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, dvs när mer datainsamling 

inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart) 

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är 

rimligt, dvs faktiskt validerat på goda grunder. 

 

3 Analys Fundera över: 

• om analysprocessen är beskriven i detalj 

• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till 

grund för datainsamlingen 

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller 

inflytande under analysprocessen 

• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

 

Resultat 

om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen 

• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten bara är 

citat/dataredovisning 

• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se  vad som är 

citat/data och vad som är forskarens eget inlägg) 

Bil
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• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som eventuellt låg 

till grund för datainsamling och analys 

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 

• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell bias eller 

inflytande under analysprocessen 

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller andra 

användningsområden för resultaten. 

 

 

 

 

Referenser 

1.  Bahtsevani C. In search of 

evidencebased practices: exploring 

factors influencing evidencebased 

practice and implementation of 

clinical practice guidelines. Malmö:   

Malmö högskola; 2008. 

2. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C. 

Evidensbaserad omvårdnad. En 

bro mellan forskning och klinisk 

verksamhet. Studentlitteratur; 2006. 

  utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 
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Bilaga 4- Kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa interventionsstudier  

Modifierad utifrån bilaga i: Forsberg, C. & Wengström Y. (2003). Att göra systematiska 

litteraturstudier – Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Natur och 

Kultur: Stockholm 

 

A. Studiens syfte:  

_____________________________________________________________________ 

Är syftet tydligt beskrivet:  

Ja    Nej  

Kommentarer:________________________________________________________ 

Är frågeställningar tydligt beskrivna:  

Ja    Nej  Inte applicerbart  

Kommentarer:________________________________________________________ 

 

Är designen lämplig utifrån syftet:  

Ja    Nej  

Kommentarer:________________________________________________________  

    

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna?  

Vilka är exklusionskriterierna?  

Är undersökningsgruppen representativ för populationen man vill generalisera till?  

Ja    Nej  

Kommentarer:________________________________________________________ 
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Var genomfördes undersökningen?  

_____________________________________________________________________ 

 

När genomfördes undersökningen?  

Kommentarer:________________________________________________________ 

  

  

Är powerberäkning gjord?  

Ja    Nej  

Vilket antal krävdes i varje grupp? ________________________ 

Hur många inkluderades i:   

- Interventionsgruppen:________________________  

- Kontrollgruppen:________________________  

- Ev övrig grupp:________________________  

Var gruppstorleken lämplig?  

Ja    Nej  Inte applicerbart  

Var grupperna randomiserade?  

Ja    Nej  

Hur randomiserades grupperna?  

   

C. Interventionen  

Mål med interventionen?   
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Vad innehöll interventionen?  

_____________________________________________________________________ 

Vem genomförde interventionen?  

_____________________________________________________________________Under hur 

lång tid/hur många gånger utfördes interventionen?  

__________________________________________________________________________________ 

Hur behandlades kontrollgruppen?  

_____________________________________________________________________ 

 

Kommentarer om interventionens lämplighet att uppfylla sina mål:  

 

D. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes?  

_____________________________________________________________________ 

 

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja    Nej  

Validiteten diskuterad?  

Ja    Nej  

Kommentarer:________________________________________________________ 

 

F. Analys och resultat  

Var demografiska data liknande i interventionsgrupp och kontrollgrupp?  

Ja    Nej  Inte applicerbart  

Kommentarer:______________________________________________________ 
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Hur stort var bortfallet?  

_____________________________________________________________________  

Kan bortfallet accepteras?  

Ja    Nej  

Kommentarer:  

Vilka statistiska analyser användes?  

_____________________________________________________________________  

Vilka var huvudresultaten?  

_____________________________________________________________________Erhölls 

signifikanta skillnader mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp?  

Ja    Nej  Inte applicerbart  

Kommentarer:________________________________________________________ 

Vilka slutsatser drar författarna?  

_____________________________________________________________________  

Är slutsatserna troliga/rimliga?  

Ja    Nej  

G. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja    Nej  

Kommentarer:________________________________________________________ 

 

Kan resultatet ha klinisk betydelse?  

Ja    Nej  

Kommentarer:________________________________________________________ 
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Finns etiskt tillstånd?  

Ja    Nej 

Kommentarer:________________________________________________________ 

 

Har artikeln hög, medel eller låg kvalitet?  

Hög    Medel    Låg  

Motivering:___________________________________________________________ 

 


