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Abstrakt   
 
Bakgrund: Fetma är den största utmaningen för folkhälsan sedan 2000-talet. I takt med att 
fetma ökar så ökar även efterfrågan av viktreducerande behandling. Bariatrisk kirurgi är ett 
samlingsbegrepp på kirurgi i mag-tarmkanalen. Ingreppet är en effektiv behandling för att 
erhålla varaktig viktnedgång men forskning har visat att ingreppet kan få fler följder än 
enbart viktnedgång. Trots detta tenderar tidigare forskning att fokusera upplevelserna efter 
ingreppet på fysiska aspekter även fast begreppet upplevelser innefattar ett 
helhetsperspektiv. För att sjuksköterska ska kunna identifiera såväl fysiska som psykiska 
behov efter ingreppet krävs utökad kunskap om vad bariatrisk kirurgi kan innebära för 
individen. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personers upplevelser 
efter att ha genomgått bariatrisk kirurgi. Metod: Genom att sammanställa tidigare forskning 
inom ämnesområdet med Graneheim och Lundmans innehållsanalys urskildes kategorier 
som beskriver dessa upplevelser. Resultat: I resultatet identifierades fem kategorier som 
beskriver livsstilsförändringar, betydelsen av stöd, relationen till mat, “den nya kroppen” 
och fysiska förändringar. Diskussion: Personer som genomgått bariatrisk kirurgi har en stor 
variation av behov som kan kräva en individualisering av vården. Genom att tillämpa 
personcentrerad vård utifrån nyckelbegreppen partnerskapet, patient-berättelsen och 
dokumentationen kan förhållningssättet utgöra ett redskap för att bistå med 
individanpassad vård. Vidare behövs samverkan i team där sjuksköterskan utgör länken 
mellan patienten och teamet där sjuksköterskans främsta uppgift är information, samtal och 
samordning. Slutsats: Förslag till vidare forskning är att undersöka upplevelser både före 
och efter ingreppet för att synliggöra skillnader och likheter då det skulle kunna möjliggöra 
ett ytterligare helhetsperspektiv. 
  
Nyckelord: Bariatrisk kirurgi, helhetsperspektiv, litteraturöversikt, omvårdnad, 
personcentrerad vård, personers upplevelser  
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Introduktion  

År 2015 avled 2.7 miljoner människor i världen till följd av fetma (Afshin et al., 2017). Fetma 

är den största utmaningen för folkhälsan sedan 2000-talet och antalet feta personer har 

tredubblats sedan 1975 (World Health Organization [WHO], 2018). I takt med att fetma ökar 

globalt så ökar även efterfrågan av viktreducerande behandling. Bariatrisk kirurgi är den 

enskilt mest effektiva behandlingen för viktnedgång och således viktrelaterade åkommor 

(Ikramuddin et al., 2013; Schauer et al., 2012). Ingreppet kan emellertid få fler följder än 

enbart viktnedgång och ⅓ av personer som genomgått bariatrisk kirurgi drabbas av sena 

komplikationer (Wang, Zheng, Chang, Zhao & Yin, 2013). 

Bakgrund 

Att leva med fetma           

Fetma innebär onormal eller överdriven fettansamling som påverkar hälsan negativt och 

definieras av ett Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2 (WHO, 2018). Beräknat BMI fås genom 

att dividera kroppsvikten i kilo med längden i meter i kvadrat [vikt (kg)/längd (m)²]. 

Uträkningen tar inte hänsyn till förhållandet mellan muskel- och fettmassa utan är ett 

generaliserat mått på vikt i förhållande till längd (WHO, 2020). Fetma är en riskfaktor för att 

utveckla flertalet åkommor såsom hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes typ 2 

och vissa former av cancer (WHO, 2018). År 2015 var ca 605 miljoner vuxna i världen 

drabbade av fetma (Afshin et al., 2017). Den vanligaste orsaken till att en individ utvecklar 

fetma är en obalans mellan ett högt energiintag och en låg energiförbrukning (WHO, 2018).  

Att leva med fetma påverkar inte bara den fysiska hälsan utan även den mentala hälsan som 

en följd av samhällets stigmatisering. I en studie av Rand et al. (2017) beskrivs hur personer 

med fetma i sociala sammanhang eller inom hälso- och sjukvården upplevde 

skuldbeläggande kommentarer och misstänkliggörande frågor om kost och motionsvanor 

som om det togs för givet att de misskötte sin hälsa och att detta var ett självvalt beslut. 

Vissa upplevde att de tillskrevs egenskaper av andra i form av att vara lata, dumma eller 

ohygieniska endast på grund av deras fetma vilket ledde till en känsla av stigmatisering och 

ett undvikande av vissa sociala sammanhang. Stigmatiseringen och vidare isoleringen 
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resulterade sällan eller aldrig i en förbättrad hälsa utan tvärtom ledde detta till ytterligare 

känslor av skuld och skam (ibid.). Fördomar om feta personers egenskaper och attribut har 

även visat sig vara ett påtagligt problem inom hälso-och sjukvården. En studie av Sikorski et 

al. (2013) visar att hälso-och sjukvårdspersonal ofta kategoriserar feta personer som lata, 

omotiverade och inaktiva i jämförelse med normalviktiga patienter (ibid.). Stigmatiseringen 

och det bristfälliga bemötandet har också visat sig leda till att personer med fetma ibland 

undviker att söka vård på grund av rädsla för att bli illa bemötta (Alegria Drury & Louis, 

2002).                                                           

Bariatrisk kirurgi 

Fetmakirurgi, även kallat bariatrisk kirurgi, är ett samlingsbegrepp på kirurgi i mag-

tarmkanalen som genomförs i viktminskande syfte. Bariatrisk kirurgi är vid sjuklig fetma 

den enskilt mest effektiva behandlingen för att erhålla en varaktig viktnedgång (Ikramuddin 

et al., 2013; Schauer et al., 2012). Indikationen för behandlingen är att patienten ska ha haft 

ett BMI >35 kg/m2 under flera års tid (Colquitt, Pickett, Loveman & Frampton, 2014). I 

Sverige är den vanligaste åldersgränsen för ingreppet 18–60 år då risken för komplikationer 

ökar med stigande ålder (Nationella Indikationer för Obesitaskirurgi [NIOK], 2009). 

Ingreppet har dock utförts på barn och ungdomar <18 år i Sverige men endast i samband 

med kontrollerade och etiskt godkända forskningsstudier (ibid.). Den vanligaste orsaken till 

att personer väljer att genomgå bariatrisk kirurgi är för att få en förbättrad fysisk hälsa 

(Munoz et al., 2007). Bariatrisk kirurgi är också en framgångsrik metod för att bota 

viktrelaterade åkommor såsom diabetes typ 2, höga halter leverfetter och sömnapné 

(Susmallian, Raziel, Barnea & Paran, 2019). Personer som genomgått bariatrisk kirurgi kan 

drabbas av varierande komplikationer i den postoperativa perioden varav ca ⅓ av personer 

som genomgått ingreppet drabbas av komplikationer i ett senare skede (>30 dagar 

postoperativt) (Wang et al., 2013). Sena komplikationer drabbar främst mag-tarmkanalen 

(ibid). Faktorer som ökar risken för dessa komplikationer är bland annat manligt kön, ålder> 

50 år, lång operationstid och förlängd sjukhusvistelse (Nguyen, Rivers & Wolfe, 2003).  
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Olika typer av bariatrisk kirurgi 

Gastric bypass är den vanligaste formen av bariatrisk kirurgi i Sverige. Ingreppet utförs 

genom att koppla en liten del av den översta delen av magsäcken direkt till tunntarmen 

vilket innebär att resterande del av magsäcken förblir isolerad och tom trots matintag. 

Resultatet blir en minskad volym av magsäcken och att personen når en mättnadskänsla vid 

matintag tidigare än innan ingreppet. Gastric sleeve är ett ingrepp där större delen av 

magsäcken avlägsnas och ersätts av en tub vilket medför liknande effekter som gastric 

bypass. Ingreppet adjustable gastric banding genomförs genom att ett band fästs runt övre 

delen av magsäcken så att ett isolerat utrymme skapas frånskilt från resterande magsäck. 

Bandets storlek kan regleras och således vidga eller krympa omfånget av magsäcken via en 

subkutan dosa. På så vis kan patienten på egen hand reglera magsäckens volym i samband 

med matintag (Virji & Murr, 2006). Ett mindre vanligt ingrepp är duodenal switch som 

innebär att en stor del av magsäcken avlägsnas. Kvarvarande del av magsäcken kopplas 

sedan till två separerade delar av tunntarmen vilket minskar näringsupptaget avsevärt. 

Ingreppet är mer omfattande och har en högre komplikationsrisk än ovan nämnda 

kirurgiska procedurer (Sucandy, Titano, Bonanni & Antanavicius, 2014).  

Omvårdnad före och efter bariatrisk kirurgi 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde och utgår från ett humanistiskt synsätt där 

målet är att främja hälsa och lindra lidande ur ett såväl fysiskt som psykisk och existentiellt 

perspektiv. För att möjliggöra omvårdnad ur ett helhetsperspektiv bör sjuksköterskan 

identifiera patientens unika behov. En förutsättning för detta är att sjuksköterskan har god 

kännedom om personen som söker vård (Svensk sjuksköterskeförening, [SSF], 2016). 

 

Omvårdnaden innan ingreppet består till stor del av information, utbildning och samtal som 

tillgodoses av ett multidisciplinärt team där sjuksköterskan ingår. Informationen och 

utbildningen innefattar främst hur ingreppet utförs, förväntade effekter och 

komplikationsrisker. Samtalen innan ingreppet bör beröra bland annat patientens 

sjukdomshistorik, tidigare försök till viktminskning, eventuell ärftlighet avseende fetma, 

livsstilsrelaterade vanor, livskvalité och aktuell psykisk status (Green, 2012).  
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Hout, Verschure och van Heck (2005) har sammanställt faktorer hos denna patientgrupp 

som kan vara av betydelse att identifiera preoperativt då dessa kan komma att prägla 

utfallet av ingreppet. Dessa faktorer är bland annat ätbeteende, motivation till förändrade 

vanor och psykisk ohälsa (ibid.). Då det sistnämnda har visat sig vara ett vanligt problem 

hos personer som ska genomgå bariatrisk kirurgi bör psykisk ohälsa särskilt 

uppmärksammas (Sarver, Wadden & Fabricatore, 2005).  

 

Efter ingreppet fyller sjuksköterskan en viktig funktion i att övervaka patientens 

allmäntillstånd på avdelningen. Detta görs bland annat genom regelbunden mätning av 

patientens vitalparametrar där puls (>120 slag/min), blodtryck (<90/60 mm Hg), 

kroppstemperatur (>39 ℃) och saturation (<90%) kan vara indikationer på allvarliga 

postoperativa komplikationer som exempelvis venös tromboembolism och intraabdominell 

blödning. Sjuksköterskan ansvarar även för att inspektera patientens förband regelbundet 

och se till att det hålls rent och byts ut vid behov. Regelbunden smärtskattning utförs i syfte 

att utvärdera effekterna av analgetiska preparat där opioider utgör den vanligaste 

substansgruppen. Ett observandum vid administrering av narkotiska analgetikum är att 

förmågan till lungexpansion minskar, vilket påverkar patientens andning negativt. Personer 

med fetma är extra känsliga för dessa läkemedels andningsdepressiva effekter och 

sjuksköterskan bör därför regelbundet observera andningsfrekvens och allmäntillstånd både 

under och efter administreringen av dessa (Green, 2012).  

Sjuksköterskan bör även uppmuntra patienten att dricka rikligt med vatten (>2 liter per 

dygn) samt mobilisera så tidigt som möjligt efter ingreppet då detta kan minska risken för 

att drabbas av bland annat obstipation och vårdrelaterade infektioner (Green, 2012). 

 

Vid utskrivningssamtalet från avdelningen är det sjuksköterskans uppgift att säkerställa att 

patienten är välinformerad om hur denne kan anpassa sig till den nya hälsosituationen och 

de krav som uppstått i samband med den (M. Grindel & C. G. Grindel, 2006). För att 

undvika komplikationer samt för att erhålla en varaktig viktnedgång är det viktigt att följa 

instruktionerna om nutrition efter ingreppet (Luo et al., 2020). Patienten bör således ha 

kunskap gällande kostanpassning, måltidsstorlek samt lämpligt antal måltider per dag då 

dessa anpassningar gäller livet ut (Green, 2012). Måltiden bör få ta tid att inta och ska helst 
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vara både fett- och kolhydratsnål (Ekelund & Forsberg, 2018, s. 295–296). Vidare 

rekommenderas patienten att äta små portioner frukost, lunch och middag med två till tre 

mellanmål dagligen för att hålla hungern borta då magsäckens volym är avsevärt 

förminskad. Sjuksköterskan kan vid utskrivningssamtalet tillgodose patientens eventuella 

kunskapsluckor kring detta genom att tillämpa undervisande samtal där patienten också ges 

möjlighet att berätta om sina förväntningar och eventuella farhågor angående tiden efter 

ingreppet (ibid.). Vanliga förväntningar på livet efter ingreppet kan vara bland annat att få 

en förbättrad fysisk och psykisk hälsa (Engström & Forsberg, 2011) medan farhågor kan vara 

att drabbas av sjukdom eller att dö i förtid på grund av ingreppet (Engström, Wiklund, 

Fagervik-Olsén, Lönroth & Forsberg, 2011).  

Neil och Robertson (2015) menar att vetskapen om vilka förväntningar och farhågor 

patienten har på livet efter ingreppet möjliggör att sjuksköterskan kan bistå med 

individanpassat stöd och omvårdnad, även efter utskrivningen från avdelningen, för att 

tillgodose eventuella behov. 

Teoretisk anknytning 

Personcentrerad vård är i grunden ett etiskt förhållningssätt som tar avstamp i en 

humanistisk människosyn där sjuksköterskan betraktar personen som söker vård ur ett 

helhetsperspektiv och bemöter denne med respekt och medmänsklighet (Kitson, Marshall, 

Basset & Zeitz, 2013).  

Personcentrerad vård är också en av de sex kärnkompetenserna i kompetensbeskrivningen 

för legitimerade sjuksköterskor och således ett förhållningssätt som sjuksköterskan bör ha 

god kännedom inom (SSF, 2019, s. 8–9).  

Slater (2006) skriver att personbegreppet inom personcentrerad vård syftar till att se 

personen bakom symptomen, där personen i fråga betraktas som en unik individ. Inom 

personbegreppet finns det tre dimensioner, eller aspekter, som måste förstås för att 

möjliggöra vård ur ett personcentrerat förhållningssätt. Den första aspekten utgår från att 

patientens prioritet i vårdmötet är att få sina behov förstådda, den andra innebär att 

patienten är i behov av emotionell och fysisk trygghet och den tredje aspekten anspelar på 
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ett utifrånperspektiv där omgivningen betraktar patientens behov utifrån vilka åtgärder som 

kan tillsättas. 

McCance, McCormack och Dewing (2011) beskriver att litteratur inom personcentrerad vård 

tenderar att belysa den filosofiska betydelsen av förhållningssättet vilket kan få den 

praktiska tillämpningen av detta att verka abstrakt. I syfte att konkretisera implementering 

av personcentrerad vård i praktiken presenteras ett ramverk bestående av fyra 

komponenter; väsentliga förutsättningar, vårdmiljön, den personcentrerade processen och 

förväntade resultat. Väsentliga förutsättningar beskriver sjuksköterskans kapacitet och 

kunskap att vårda patienten. Vårdmiljön syftar till organisationen runt vården, vilka 

professioner som samverkar och hur dessa bidrar till en förbättrad vård för individen. Den 

personcentrerade processen beskriver sjuksköterskans roll i att bemöta patienten med 

respekt och empati i syfte att skapa delaktighet. Slutligen beskrivs förväntade resultat som 

belyser utfallet av den personcentrerade vården, vilket utvärderas genom att se till 

patientens tillfredsställelse av denna. 

En svensk liknande version av detta ramverk framhålls av Centrum för personcentrerad 

vård (GPCC, 2017) som beskriver de tre nyckelbegreppen inom personcentrerad vård; 

partnerskapet, patientberättelsen och dokumentation.  

Partnerskapet innebär att sjuksköterskans yrkeskunskap och personens erfarenhetsbaserade 

kunskap betraktas som likvärdiga i vårdmötet i syfte att jämna ut den maktbalans som kan 

infinna sig när den ena parten är i behov av vård. Patientberättelsen beskriver hur 

sjuksköterskan genom aktiv lyssning på personens berättelse kan skapa en gemensam 

vårdplan som båda parter är tillfredsställda med. Slutligen beskrivs dokumentationen som 

det sista nyckelbegreppet där personens berättelser om hälsa, ohälsa och övriga upplevelser 

dokumenteras och uppdateras kontinuerligt. Dokumentationen ska spegla personens 

utveckling och belysa händelser som kan komma att förändra aktuellt vårdbehov (ibid.).   

Problemformulering 

Antalet personer som är drabbade av fetma har ökat markant de senaste åren och förväntas 

öka med tiden. Personer som lever med fetma utsätts för en ökad risk för sjukdomar 
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samtidigt som de i många fall möts av fördomar och stigmatisering inom sjukvården. I takt 

med att fetma ökar så ökar även efterfrågan av bariatrisk kirurgi. Ingreppet är i många fall 

omfattande och kan leda till stora förändringar i individernas vardag. För att kunna 

adaptera till dessa förändringar krävs kunskap och stöd som i många fall tillgodoses av en 

sjuksköterska. Tidigare forskning inom området tenderar att belysa upplevelser efter 

ingreppet utifrån fysiska aspekter, trots att begreppet upplevelser i många fall innefattar ett 

helhetsperspektiv. Denna litteraturöversikt syftar till att beskriva såväl fysiska som psykiska 

upplevelser för att bredda synen på vad bariatrisk kirurgi kan innebära, vilka behov som 

kan uppstå samt hur dessa kan tillgodoses. Genom att sjuksköterskan har kunskap om 

upplevelser efter ingreppet och bemöter dessa utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 

kan adekvata omvårdnadsåtgärder utformas för att vårda och vägleda personer som 

genomgått bariatrisk kirurgi. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personers upplevelser efter att ha 

genomgått bariatrisk kirurgi. 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt beskrivs som en design avsedd för att samla och belysa tidigare 

forskning inom ett specifikt område (Friberg, 2017b, s. 141–149). Litteratursökningen 

genomfördes utifrån valt syfte där endast kvalitativa studier inkluderades. Genom en 

induktiv ansats samlades evidens från kvalitativa originalartiklar varpå huvuddragen för 

ämnesområdet identifierades och sammanställdes vilket sedan utgjorde litteraturöversiktens 

resultat. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Denna litteraturöversikt har endast inkluderat studier som innehåller både etiskt 

godkännande och resonemang. I resultatdelen inkluderades kvalitativa originalartiklar med 

minst medelhög kvalitet efter att ha genomgått kvalitetsgranskning. Inkluderade studier var 

publicerade de senaste fem åren och skrivna på engelska utan någon geografisk 
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avgränsning. Inkluderade studiers resultat skulle belysa personer över 18 år som hade 

genomgått bariatrisk kirurgi och deras upplevelser. Studier där deltagarna befann sig i ett 

palliativt skede eller på sjukhus exkluderades då dessa betraktades som särskilda 

upplevelser som skulle kunna prägla resultatet. 

Litteratursökning           

De vetenskapliga studierna har sökts i databaserna Cinahl och Pubmed i januari 2020. I 

Cinahl gjordes en sökning som innehöll headings; "Bariatric Surgery" och fritextordet 

experiences. Sökorden kombinerades med booleska operatorn AND för att precisera urvalet. 

Denna sökning resulterade i 110 träffar varav fyra relevanta studier som svarade på valt 

syfte valdes ut. I Pubmed gjordes en sökning som innehöll MeSH-termen; “Bariatric 

Surgery", och fritextordet experiences, samt booleska operatorn AND. Sökningen 

resulterade i 72 träffar där 10 studier valdes ut. Båda sökningarna innehöll avgränsningar 

som innefattade att studierna skulle vara publicerade inom fem år, skrivna på engelska samt 

vara peer reviewed. Se bilaga I som innehåller en översikt av sökningarna.  

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning  

Urvalsprocessen av valda studier utgick från att studiernas titel läses för att bedöma dess 

relevans mot valt syfte. Därefter lästes abstraktet och i de fall då abstraktet speglade valt 

syfte inleddes en relevansbedömning där studiernas innehåll lästes i sin helhet. 

Relevansbedömningen bestod av att studiernas innehåll skulle belysa individers upplevelser 

efter bariatrisk kirurgi. De studier som ansågs relevanta genomgick sedan en 

kvalitetsgranskning där innehållet granskades mot valda kriterier. Kvalitativa studier 

granskades enligt Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU, 2014) 

granskningsmall. I tillägg inkluderades endast studier som erhöll medelhög till hög kvalitet, 

ett tydligt beskrivet metodavsnitt samt innehöll etiskt godkännande och etiskt resonemang. 

Granskningsfrågorna bestod av 21 frågor där 19–21 ja innebar hög kvalitet och 16–19 ja 

medelhög kvalitet. Kvalitetsgranskningen resulterade i 13 studier av hög kvalitet och en 

studie av medelhög kvalitet. Anledningen till att kvaliteten var lägre i en studie var att 

studiens etiska resonemang var något kortfattat och intetsägande. Se bilaga II för en översikt 

av de inkluderade artiklarna. Se bilaga III för ett exempel på beskriven kvalitetsgranskning. 
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Analys 

Analys av kvalitativa studier genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004) och 

utgjordes av en innehållsanalys där studiernas innehåll, kontext och relevans utifrån valt 

syfte identifierades via upprepade genomläsningar. Därefter identifierades meningsenheter 

utifrån innehållet. Meningsenheterna kondenserades sedan till kortare meningar där 

andemeningen av den ursprungliga texten var fortsatt bevarad. Därefter skapades koder 

som kortfattat sammanfattar de kondenserade meningsenheter. Utifrån koderna skapas 

sedan subkategorier och slutligen kategorier. För att bibehålla den fullständiga essensen 

bevarades meningarna på originalspråket i analysprocessens första två steg. Se bilaga IV för 

ett exempel på beskriven analysprocess. 

Etiska överväganden 

Detta examensarbete har endast inkluderat studier med etiskt godkännande och etiskt 

resonemang då det ansågs vara av stor vikt att forskarna i respektive studier reflekterat över 

deras etiska ansvar och handlande gentemot deltagarna i studierna. Även om deltagarna i 

studierna inte utgjorde någon sårbar grupp per automatik kan känsliga uppgifter angående 

deltagarnas upplevelser utgöra en sårbar position vilket bör behandlas med försiktighet och 

respekt av forskarna. I analysprocessen lades förförståelsen åt sidan genom såväl gemensam 

som enskild reflektion kring den egna förförståelsen. Detta för att undvika vinkling och/eller 

manipulering av innehållet. För att i största möjliga mån motverka eventuella feltolkningar 

av studiernas resultat lästes studierna enskilt för att sedan diskuteras gemensamt. Detta för 

att kontrollera att innehållet uppfattades på samma sätt och möjliggjorde därmed att 

skildringen av resultatet blev så likvärdigt den ursprungliga texten som möjligt. Innehållet 

av studierna sammanfattades på originalspråket för att bibehålla den huvudsakliga 

essensen. I nästa steg då det blev aktuellt med översättning från engelska till svenska kan 

det däremot ha förekommit eventuella feltolkningar på grund av vissa begränsningar 

avseende språkförståelse. Diskussioner avseende innehållet gjordes också av respekt för det 

lånade materialet som resultatet består av med avsikten att belysa innehållet fritt från egna 

vinklingar. 
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Resultat 

Ur resultatet av 14 vetenskapliga originalartiklar urskildes fem kategorier avseende 

personers upplevelser efter att ha genomgått bariatrisk kirurgi. Dessa innefattade: 

Livsstilsförändringar, betydelsen av stöd, relationen till mat, den nya kroppen och fysiska 

förändringar. 

Livsstilsförändringar 

Tiden efter ingreppet präglades av livsstilsförändringar som påverkade en stor del av 

personernas vardag. De vanligaste anledningarna till att individerna ansåg att det var 

viktigt att göra livsstilsförändringar efter ingreppet var att få en nystart i livet, leva mer 

hälsosamt och få en ökad livskvalitet (Liebl, Barnason & Hudson, 2016; Lin & Tsao, 2018; 

Natvik, Gjengedal, Moltu & Råheim, 2015; Stenmark Tullberg, Fagevik Olsén, Shams & 

Wiklund, 2017; Taube-Schiff, Yufe, Kastanias, Weiland, & Sockalingam, 2017). 

Livsstilsförändringarna infattade främst förändrade vanor gällande kost och motion och 

upplevdes som en stor förändring jämfört med innan ingreppet. Vissa fann en glädje i att 

motionera och utmana sig själva som de aldrig upplevt tidigare (Possmark, Berglind, 

Sellberg, Ghaderi & Persson, 2019; Stenmark Tullberg et al., 2017), medan andra ökade 

aktivitetsnivå endast av rädslan för att gå upp i vikt (Graham, Hayes, Small, Mahawar & 

Ling, 2017). Förmågan att genomföra livsstilsförändring varierade mellan personerna och 

vissa fortsatte att leva sina liv ungefär som innan ingreppet. En deltagare fortsatte att dricka 

läsk och röka, trots avrådan från hälso-och sjukvården, då hen ansåg att det var ett sätt att 

bibehålla ett normalt liv även efter ingreppet (Graham et al., 2017). Svårigheter med att 

kombinera de nya vanorna med en hög livskvalitet var något som personerna hade 

gemensamt och strävan efter att finna en balans mellan dessa kunde vara utmattande (Lin & 

Tsao, 2018; Ficaro, 2018; Taube-Schiff et al., 2017). En person beskrev tillvaron som mycket 

besvärlig “… One and a half years before, my problem had been tying my shoelaces. Later, I 

was thin and feeling miserable, and I struggled with functioning in general, because I was so 

[pause], so exhausted [pause] … “(Natvik et al., 2015, s. 6).  

 



11 
 

Insikten om vilka livsstilsförändringar som var nödvändiga att genomföra under det första 

året beskrevs som en emotionell chock vilket följdes av en lång adaptionsprocess (Ficaro, 

2018; Lin & Tsao, 2018; Taube-Schiff et al., 2017). Personerna delade insikten om att det 

krävdes stort engagemang och eget ansvar för att genomföra dessa förändringar och att ha 

en positiv inställning blev nödvändigt för att orka bibehålla de nya vanorna (Graham et al., 

2017; Liebl et al., 2016; Lier, Aastrom & Rørtveit, 2016). Att adaptera till den nya livsstilen 

tog ungefär 1–2 år och krävde stor mental förberedelse och kunskap gällande kost och 

motion. Vissa deltagare lärde sig på egen hand vilken typ av kost som gick bra att äta genom 

att prova sig fram vilket beskrevs som ett sätt att lära känna den nya kroppen och vad den 

kunde hantera och inte (Liu & Irwin, 2017). Att bibehålla de nya livsstilsförändringarna blev 

dock svårare allt eftersom vikten minskade vilket kunde resultera i att individerna efter en 

tid återgick till sina gamla vanor (Lin & Tsao, 2018).  

Betydelsen av stöd  

Stöd från familj, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal lyftes fram som en stor 

bidragande faktor till att lyckas genomföra livsstilsförändringar (Ficaro, 2018; Graham et al., 

2017; Liebl et al., 2016; 2017 Moore & Cooper, 2016; Taube-Schiff et al., 2017).  

Hälso- och sjukvårdspersonal bistod med stöd och uppmuntran genom uppföljningssamtal 

och fanns alltid tillgängliga med svar när frågor uppstod (Edward, Hii, Giandinoto, 

Hennessy & Thompson, 2018; Liu & Irwin, 2017). Stödet bestod av att de försåg individerna 

med information avseende kost och levnadsvanor samt kontaktade dietister vid behov vilket 

underlättade adaptionsfasen efter ingreppet (ibid.). Vissa upplevde också att hälso- och 

sjukvårdspersonalen var noga med att utbilda individerna i ett tidigt skede avseende 

levnadsvanor vilket minskade riskerna att drabbas av komplikationer såsom näringsbrist 

(Lin & Tsao, 2018). En person framhöll särskilt fram sin tacksamhet till hälso- och 

sjukvården då hen efter en tid av ätstörningar fick kontakt med en samtalsterapeut som 

utgjorde ett stöd i tillfrisknandet (Groven, 2016).  

 

Upplevelserna gällande stöd från hälso- och sjukvården var dock inte enhälligt positiva. En 

del vittnade om att personalen inte visat någon förståelse när dem berättade om 

svårigheterna med att genomföra livsstilsförändringar, vilket ledde till att personerna kände 
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sig misslyckade (Graham et al., 2017; Liu & Irwin, 2017). Anledningarna till att en del 

upplevde en brist på stöd var i vissa fall att de inte ville be om hjälp eftersom de ansåg att 

deras behov kunde utgöra en börda för andra (Lin & Tsao, 2018; Taube-Schiff et al., 2017). 

Bristen på stöd i form av personer som förstod deras situation kunde leda till en känsla av 

ensamhet (Lin & Tsao, 2018; Taube-Schiff et al., 2017). 

 

Behovet av att träffa andra i samma situation var något personerna hade gemensamt och de 

som deltagit i stödgrupper efter ingreppet ansåg att det varit mycket betydelsefullt för dem 

att få sina upplevelser och erfarenheter bekräftade av andra (Ficaro, 2018; Liebl et al., 2016; 

Taube-Schiff et al., 2017). Då de flesta hade delat med sig av sina upplevelser till familj och 

vänner kunde deras anhöriga utgöra ett stort stöd i form av stöttande samtal (Graham et al., 

2017; Moore & Cooper, 2016). Familjemedlemmar kunde även visa stöd genom att laga och 

äta samma typ av kost som personen rekommenderades äta efter ingreppet, vilket 

underlättade genomförandet av livsstilsförändringarna (Taube-Schiff et al., 2017). Tillgången 

av stöd från familj och vänner kunde dock variera och vissa upplevde att deras överviktiga 

familjemedlemmar och vänner drog sig undan och blev allt mer frånvarande (Ficaro, 2018). 

Föräldrar talade speciellt om den försämrade relationen de fått till sina överviktiga barn allt 

eftersom de själva minskade i vikt (ibid). 

Relationen till mat 

De flesta uttryckte en önskan och en tro om att få en sundare relation till mat en tid efter 

ingreppet (Groven, 2016; Taube-Schiff et al., 2017). Trots detta vittnade somliga om att 

hetsätning fortsatte att påverka större delar av deras vardag (Graham et al., 2017; Groven, 

2016; Oliveira, Merighi, Braga, Silva & Jesus, 2016; Stenmark Tullberg et al., 2017; Taube-

Schiff et al., 2017). En person beskrev det som: “The operation wasn’t on my head, you 

know” (Groven, 2016, s. 610). Hetsätningsepisoderna yttrade sig som en känsla av förlorad 

kontroll i matsituationerna och överätningen resulterade många gånger i känslor av skuld 

och skam (Groven, 2016; Liebl et al., 2016; Taube-Schiff et al., 2017). Att äta mat i lagom 

mängd liknades vid att kunna kontrollera sig själv och när mängden mat blev större än 

planerat uppstod en känsla av misslyckande (Groven, 2016; Taube-Schiff et al., 2017). Vissa 

personer utvecklade strategier för att inte hetsäta genom att undvika mat som triggade 
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beteendet (Graham et al., 2017). Andra undvek att delta i sammanhang där det serverades 

mat då det upplevdes besvärligt att dela matsituationen med andra (Lin & Tsao, 2018; 

Taube-Schiff et al., 2017). Anpassningarna blev särskilt påtagliga vid restaurangbesök då 

stora mängder mat ofta lämnades kvar på tallrikarna. Att lämna kvar mat kunde ge upphov 

till skuldkänslor och följdes av ett behov av att förklara sig för andra då detta beteende ofta 

möttes av frågor (Ficaro, 2018; Graham et al., 2017; Lier et al., 2016).  

 

Medan vissa vittnade om en destruktiv och besvärlig relation till mat upplevde andra 

tvärtom att deras hetsätning minskat. Ingreppet och de efterföljande livsstilsförändringarna 

liknades vid att ha genomgått en reningsprocess där besattheten av mat försvann (Edward 

et al., 2018; Liebl et al., 2016). Andra upplevde att deras fokus på mat förflyttats och att 

kvaliteten på maten nu var viktigare än kvantiteten (Lin & Tsao, 2018). Denna 

fokusförflyttning skildras i ett citat av en person: “Once upon a time I used to live to eat. 

Now it’s the other way around. You just eat food to live” (Edward et al., 2018, s. 270). Då en 

större del av individernas vardag upptogs av att tänka på och planera vad de skulle äta 

kände vissa att matsituationen inte längre upplevdes som lustfylld (Lier et al., 2016). Maten 

började då förknippas med begränsningar i vardagen och ett lågt välbefinnande och 

intresset för mat minskade med tiden (Lier et al., 2016; Oliveira et al., 2016). 

“Den nya kroppen” 

“Den nya kroppen” innebar de utseendemässiga förändringarna som ett resultat av 

viktminskning och beskrev hur förändringarna upplevdes av personerna samt hur 

viktminskningen bemöttes av omgivningen. Många beskrev den nya kroppen som en 

symbol för att passa in i normen (Lier et al., 2016; Taube-Schiff et al., 2017). Viktnedgången 

var en stor utseendemässig förändring och personerna upplevde ofta beröm och 

komplimanger från omgivningen avseende den nya kroppen vilket resulterade i ett ökat 

självförtroende. Vissa hade aldrig tidigare fått uppmärksamhet i en positiv bemärkelse 

vilket kunde kännas ovant i början (Ficaro, 2018; Liu & Irwin, 2017). Ökad positiv respons 

från omgivningen kombinerades av naturliga skäl med en minskad stigmatisering och 

personerna upplevde att det kändes skönt att bli accepterade av samhället och slippa 

granskande blickar (Lier et al., 2016; Natvik et al., 2015).  
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Trots omgivningens bekräftelse hade vissa svårt att adaptera till sin nya kroppsform och 

fortsatte bete sig som om de fortfarande hade fetma (Natvik et al., 2015; Stenmark Tullberg 

et al., 2017). En deltagare berättade att hen under en tid fortsatte köpa kläder i samma 

storlek som innan viktnedgången eftersom det var svårt att inse den utseendemässiga 

förändringen (Natvik et al., 2015). Att se sig själv i spegeln och inte känna igen sig själv var 

någonting som upplevdes som bisarrt och kunde i vissa fall leda till en minskad självkänsla 

(Liu & Irwin, 2017; Natvik et al., 2015; Taube-Schiff et al., 2017). Som en person uttryckte det: 

“I remember looking in the mirror, and ‘‘That isn’t me.’’ You didn’t recognize yourself, it is 

probably difficult to understand for other people, but you change so enormously and 

quickly, you have a self-image and that changes. It was bizarre” (Natvik et al., 2015, s. 7).  

 

Kroppen hade också svårt att anpassa sig till den stora förändringen vilket resulterade i en 

stor mängd överskottshud som fick personerna att skämmas över sitt utseende (Edward et 

al., 2018; Ficaro 2018; Lier et al., 2016; Liu & Irwin, 2017; Possmark et al., 2019; Stenmark 

Tullberg et al., 2017; Taube-Schiff et al., 2017). En del slutade visa sig utan kläder och vissa 

ville inte gå på gym eller besöka badhuset eftersom de upplevde sina kroppar som 

oattraktiva i jämförelse med andras (Possmark et al., 2019; Stenmark Tullberg et al., 2017). 

Andras åsikter avseende viktminskningen var inte alltid positiva vilket ledde till att en del 

hemlighöll att de genomgått bariatrisk kirurgi (Graham et al., 2017; Groven, 2016). 

Anledningen till detta var att omgivningen avfärdade ingreppet som en ”lätt” utväg jämfört 

med viktnedgång på naturlig väg, vilket medförde att personerna betraktade sig själva som 

misslyckade (Ficaro, 2018; Graham et al., 2017; Lier et al., 2016).  

Fysiska förändringar 

Upplevelserna av de fysiska förändringarna och dess följder efter ingreppet varierade 

mellan personerna och lika stora delar negativa som positiva upplevelser identifierades.  

En del personer led av fysiska besvär såsom dumpingsyndrom vilket yttrade sig som 

illamående, svettningar, hjärtklappning och yrsel (Groven, 2016; Lier et al., 2016; Lin & Tsao, 

2018; Stenmark Tullberg et al., 2017). Yrseln kunde ibland vara så pass påtaglig att 
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personerna var oförmögna att lämna huset i perioder, vilket påverkade arbetskapaciteten 

negativt (Groven, 2016; Lin & Tsao, 2018).  

 

Andra upplevde tvärtom en ökad rörelseförmåga, energi och arbetskapacitet. Den ökade 

rörelseförmågan berodde på minskad smärta i muskler och leder vilket många gånger ledde 

till att personerna kunde börja motionera (Oliveira et al., 2016; Stenmark Tullberg et al., 

2017). Tillvaron förbättrades signifikant när rörelseförmågan ökade och vissa beskrev att de 

nu kunde göra vardagliga saker som att knyta skosnörena och sköta sin personliga hygien 

(Oliveira et al., 2016). Minskad trötthet och ökad energi gjorde att personerna, som tidigare 

varit passiva, började delta i aktiviteter som de tidigare stannat hemma från på grund av 

trötthet. Minskad passivitet ledde till en ökad livskvalitet och välbefinnandet ökade markant 

(Lier et al., 2016; Liu & Irwin, 2017; Moore & Cooper, 2016; Oliveira et al., 2016). Det var 

emellertid inte alla som upplevde en ökad energinivå efter ingreppet och vissa drabbades av 

kronisk trötthet vilket gjorde tillvaron besvärlig (Natvik et al., 2015; Stenmark Tullberg et al., 

2017). Andra hade problem med reflux i liggande ställning vilket i sin tur påverkade 

sömnen och således energin negativt (Lin & Tsao, 2018).  

Efter ingreppet var det svårt att få i sig alla nödvändiga näringsämnen kroppen behövde för 

en god hälsa vilket resulterade i näringsbrist som i sin tur ledde till håravfall och trötthet 

(Edward et al., 2018; Lin & Tsao, 2018). En person led under en tid av näringsbrist och fick 

åka in till sjukhuset för regelbundna vitamininjektioner vilket upplevdes som både 

besvärligt och smärtsamt (Lin & Tsao, 2018). Vissa ångrade till och med att de genomfört 

ingreppet då de, trots hjälp från hälso-och sjukvården, inte upplevde någon förbättring:  

 I want to go back to the time before I had the surgery. If I didn't have all these symptoms, everything 
would be all right. It wouldn't even matter if I was a bit fat. But I can't go back. I just have to accept it. I 
chose it myself, so I shouldn't complain or be angry. I can't allow myself to have these emotions or 
complaints. I'm helpless. How could I have made such a choice? (Lin & Tsao, 2018, s. 4286). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
I detta examensarbete ansågs det lämpligt att använda allmän litteraturöversikt enligt 

Friberg (2017b, s. 142) som design eftersom det var av intresse att få en övergripande inblick 

i problemområdet. För att nå en heltäckande kartläggning av problemområdet hade dock en 

systematisk litteraturöversikt behövt användas, men då detta examensarbete är på 

kandidatnivå med begränsat skrivutrymme ansågs en allmän litteraturöversikt vara 

ändamålsenligt.  

 

Beslutet att exkludera studier äldre än fem år togs då det var av intresse att ta del av modern 

forskning som belyser eventuella aktualiteter inom problemområdet. I litteratursökningen 

inkluderades endast studier skrivna på engelska, trots att svenska är modersmålet. Detta 

beslut togs då studier skrivna på svenska inte behövt översättas till skillnad från studier 

skrivna på engelska. Genom att endast inkludera studier skrivna på engelska, som utgör den 

absoluta majoriteten inom ämnet, möjliggjordes att samtliga studier hade samma 

utgångsläge i analysprocessen vilket medför en ökad pålitlighet och giltighet. Ingen 

geografisk avgränsning tillämpades vilket skulle kunna leda till att resultatet betraktas som 

mindre överförbart till svensk sjukvård (Graneheim & Lundman, 2004). Endast två av 14 

studier hade genomförts i Sverige men i analysprocessen noterades det dock att dessa 

studiers resultat inte skilde ut sig från studier publicerade i andra länder. Faktum var att 

upplevelserna efter att ha genomgått bariatrisk kirurgi var snarlika oberoende av vilket land 

personerna var bosatta i, vilket trots allt ändå skulle kunna stärka överförbarheten till 

svensk sjukvård. Studier som använt sig av deltagare <18 år beslutades att exkluderas ur 

denna litteraturöversikt. Enligt (NIOK, 2009) överensstämmer litteraturöversiktens undre 

åldersgräns med de nationella riktlinjerna för bariatrisk kirurgi som avser personer 18–60 år, 

vilket kan stärka resultatets överförbarhet till personer i Sverige som genomgått bariatrisk 

kirurgi (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Polit och Beck (2017, s. 147) betraktas barn 

utgöra en utsatt grupp i samhället vilket också var en av anledningarna till att personer <18 

år valdes att exkluderas eftersom detta hade krävt en annan typ av etiskt ställningstagande.  
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I litteratursökningen användes databaserna Cinahl och Pubmed vilket genererade i 14 

studier som ansågs svara till valt syfte. Fler studier från andra databaser hade eventuellt 

kunnat resultera i ett mer gediget resultat men då nämna databaser var mest välbekanta och 

berör relevanta ämnesområden såsom omvårdnad och medicin blev så inte fallet. Att endast 

två databaser använts kan ha medfört att betydande data oavsiktligt uteslutits, vilket skulle 

kunna påverkat giltigheten negativt. I litteraturöversiktens resultat återfinns endast 

kvalitativa studier vilket ansågs lämpligt då syftet var att beskriva upplevelser. Anledningen 

till detta var att de kvantitativa studierna som påvisades i litteratursökningarna inte 

uppnådde önskad kvalitet. Det noterades även att kvalitativa studier inom ämnet tenderade 

att besvara frågeställningarna i problemformuleringen på ett mer tillfredsställandes sätt 

jämfört med kvantitativa som var mindre beskrivande. Denna observation ligger i linje med 

Fribergs (2017a, s. 129) resonemang om kvalitativa studiers styrka i att skildra upplevelser.  

 

Bariatrisk kirurgi användes som sökord i samtliga sökningar för att inkludera alla kirurgiska 

metoder trots vetskapen om att komplikationerna kan variera mellan de olika ingreppen och 

att detta hade kunnat prägla resultatet. Tre studier beskrev personers upplevelser efter 

duodenal switch. Enligt Sucandy et al. (2014) skiljer sig ingreppet duodenal switch från 

övriga ingrepp då det generellt kan innebär en ökad risk för komplikationer (ibid.). 

Upplevelserna oavsett typ av bariatrisk kirurgi var trots denna aspekt liknande vilket ledde 

till att skillnaderna mellan ingreppen inte analyserades vidare. Då syftet var att beskriva 

personers upplevelser efter att ha genomgått bariatrisk kirurgi tillämpades ingen gräns 

avseende tid som passerat efter att ingreppet utförts trots vetskapen om att den 

postoperativa perioden kan komma att skilja sig åt från en senare period i dessa personers 

liv. Anledning till detta var att de flesta studierna som återfanns i ämnet skildrade personers 

upplevelser tre månader eller mer efter ingreppet. I litteraturöversiktens resultat beskrivs 

upplevelser från allt mellan tre månader till 10 år eller mer efter ingreppet vilken kan 

betraktas som ett uppseendeväckande brett tidsspann. I analysprocessen identifierades dock 

inga skillnader gällande personernas upplevelser oavsett tid som passerat efter ingreppet. 

Därav ansågs detta inte vara en faktor som präglade resultatet i den mån att en 

tidsbegränsning blev nödvändig.  
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Kvalitetsgranskningen av studierna utgick till stor del från vedertagna protokoll enligt 

SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier med egna tillägg såsom ett väl beskrivet 

metodavsnitt, etiskt resonemang och etiskt godkännande. Ett väl beskrivet metodavsnitt 

ansågs vara betydelsefullt då det möjliggjorde en transparens i forskningsprocessen. 

Avgörandet huruvida ett metodavsnitt är väl beskrivet kan anses vara subjektivt men efter 

inbördes diskussion beslutades det att ett väl beskrivet metodavsnitt ger läsaren en inblick i 

forskningsprocessen genom att beskriva tillvägagångssätt avseende design, urval, 

urvalsförfarande, etiska aspekter samt analys. Etiskt resonemang gick i de flesta studier att 

återfinna under en egen rubrik men i vissa fall fanns detta beskrivet i analysavsnittet. Att 

författarna till studierna resonerat kring aspekter såsom deltagarnas anonymitet ansågs vara 

av stor vikt då upplevelserna som beskrivs kan betraktas som känslig information. Hur 

forskarna gått till väga för att bibehålla konfidentialitet avseende dessa uppgifter ansågs 

därav vara en markör på forskarnas respekt gentemot deltagarna. Aspekter avseende att 

bibehålla anonymitet har tagits i beaktning under skrivandet av detta examensarbete och 

personerna i resultatet benämns därför med könsneutrala pronomen.  

 

I analysprocessens första två steg bevarades formuleringar på originalspråket för att i största 

möjliga mån bibehålla essensen av dessa. För att ytterligare skildra studiernas innehåll med 

största möjliga transparens förekommer citat i resultatdelen, vilket är ett sätt att öka 

bekräftelsebarheten (Polit & Beck, 2017, s. 559–560). Under skrivandet av detta 

examensarbete har den egna förförståelsen inom ämnet diskuterats och reflekterats kring. 

Förförståelsen bestod av de fynd som framkom i ämnesfördjupningens resultatdel där 

samma syfte används. Genom att vara medveten om och förhålla sig självkritiskt till denna 

förförståelse har studiernas innehåll skildrats så neutralt som möjligt. 
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Resultatdiskussion 
Inom personcentrerad vård är det viktigt som sjuksköterska att vara medveten om aspekter 

som kan komma att påverka vårdrelationen och därmed indirekt vårdens kvalitet (Kitson et 

al., 2013). I resultatet identifierades några av dessa aspekter ur kategorierna 

livsstilsförändringar, relationen till mat, betydelsen av stöd och “den nya kroppen”. 

Huvudfynden kopplades därefter till de tre nyckelbegreppen inom personcentrerad vård; 

partnerskapet, patientberättelsen och dokumentationen för att tydliggöra sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar i mötet med personer som genomgått bariatrisk kirurgi.  

 

I litteraturöversiktens resultat framkom att personerna som genomgått bariatrisk kirurgi 

upplevde att livsstilsförändringarna kunde vara utmanande och i vissa fall även 

utmattande. För att hantera påfrestningarna som livsstilsförändringarna kunde innebära 

behövdes stöd från familj, vänner och hälso- och sjukvård. Stöd från hälso- och sjukvård 

ägde rum under uppföljningssamtal efter ingreppet, eller när behov uppstod. Aarts et al. 

(2017) menar att kontinuerliga möten möjliggör etablerandet av ett partnerskap där 

sjuksköterskan kan följa patientens med och motgångar, eller som i fallet med personerna i 

resultatet, stödja och motivera till livsstilsförändringar.  

Följderna av kontinuerlig uppföljning efter bariatrisk kirurgi har undersökts i en studie av 

Goldenshluger et al. (2018) som visade att de som hade mer frekvent uppföljning även hade 

mer hälsosamma vanor och färre återinläggningar på sjukhus jämfört med personer som 

hade färre uppföljningssamtal (ibid.), vilket ytterligare förstärker hälso- och sjukvårdens roll 

i att vägleda dessa individer mot en mer hälsosam tillvaro. 

 

Uppföljningssamtalen som personerna i resultatet deltog i innefattade information om 

nutrition och levnadsvanor vilket betraktades som mycket värdefullt eftersom det lindrade 

såväl fysiska som psykiska besvär. Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2008) menar att 

patientutbildning har en betydande roll i individualiseringen av vården och att 

kunskapsöverföring bör vara en kommunikativ process där syftet är ökad kunskap genom 

delaktighet (ibid.). En förutsättning för att skapa delaktighet i mötet är att sjuksköterskan 

genom att aktivt lyssna till patienten kan uppmärksamma personens resurser för att 

uppmuntra och ta till vara på dessa (Kitson et al., 2013). I resultatet framkom att vissa 
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individer upplevt en nyfunnen glädje i att motionera, vilket skulle kunna betraktas som en 

resurs då detta både bidrar till ett ökat välbefinnande och en förbättrad hälsa.  

 

Bemötandet som hälso- och sjukvården hade under uppföljningssamtalen visade sig 

påverka personernas tilltro till förmågan att genomföra livsstilsförändringar.  

En del möttes av uppmuntrande attityder från hälso- och sjukvården medan andra istället 

möttes av bristande förståelse när de talade om svårigheterna att genomföra 

livsstilsförändringar. Upplevelser av hälso- och sjukvårdens bristande bemötande skildras 

ytterligare i en studie av Raves, Brewis, Trainer, Han och Wutich (2016) som beskriver hur 

vissa upplevde att deras bekymmer med att följa kostråden bagatelliserades, vilket i vissa 

fall kunde leda till att personerna avstod från att delta i fler uppföljningssamtal. Meleo-

Erwin (2019) beskriver fortsättningsvis hur bristande förståelse hos hälso- och 

sjukvårdspersonal påverkade vårdrelationen negativt då personerna upplevde att de inte 

togs på allvar.  

 

Slater (2006) menar att sjuksköterskan utgör en viktig roll i hur patienten kan komma att 

tolka sin egen livsberättelse då sjuksköterskans respons på denna värderas högt av 

patienten. Sjuksköterskan blir då medförfattare i patientens berättelse och det blir därför 

viktigt att inte förvränga eller förminska denna (ibid.).  

Genom att förminska personens berättelse om vad denne upplevt skapas en distans i mötet 

vilket skulle kunna förstärka den redan asymmetriska vårdrelationen. Förminskningen 

skulle kunna liknas vid att sjuksköterskan recenserar upplevelserna istället för att bekräfta 

dessa. När personerna inte levde upp till de förväntningar som hälso- och sjukvården hade 

avseende viktminskningen uppstod en situation där hälso- och sjukvårdspersonalen 

betraktade personerna som oföljsamma. 

Pelzang (2010) menar att en följsam patient inte bör eftersträvas inom personcentrerad vård 

utan snarare en delaktig patient där målet är att uppnå en mer jämlik vårdrelation. 

 

En förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna etablera en mer jämlik vårdrelation är att 

patienten vågar berätta om sina upplevelser utan att bli mött av fördomar. 
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I resultatet skildrades hur rädslan för att bli bemött av dömande attityder relaterat till 

ingreppet kunde leda till att vissa hemlighöll att de genomgått bariatrisk kirurgi. I en studie 

av Vartanian och Fardouly (2014) har fördomar om personer som genomgått bariatrisk 

kirurgi undersökts. Resultatet visade att det förekom en benägenhet att bedöma dessa 

personer som mer lata och mindre kompetenta än personer som nått viktminskning utan 

kirurgi (ibid.). Jeffrey och Kitto (2006) menar att dessa dömande attityder även kan 

förekomma hos sjuksköterskor. Sjuksköterskorna tenderade att bedöma dessa individer som 

oansvariga för att de hamnat i en situation där kirurgi blivit nödvändigt, något som 

sjuksköterskorna ansågs vara en “quick fix” (ibid.).  

Sjuksköterskornas attityder mot dessa personer skulle kunna ses som ett exempel på vad 

som kan hända när kunskap ersätts av förutfattade meningar, vilket ytterligare förstärker 

betydelsen av att lyssna till patientberättelsen för att få kunskap om personens unika 

situation. 

Attityderna som sjuksköterskorna hade i studien av Jeffrey och Kitto (2006) stämde väl 

överens med de dömande attityder som personerna i litteraturöversiktens resultat upplevt 

då omgivningen kunde uttrycka att kirurgin var en “lätt” utväg.  

Distinktionen mellan omgivningens fördomar avseende kirurgin och personerna i 

resultatets upplevelser kring detta var stor och personer som genomgått bariatrisk kirurgi 

beskrev sällan eller aldrig tillvaron som “lätt”.  

 

Personer som innan ingreppet hade förhoppningar om en förbättrad relation till mat insåg 

snart att det krävdes mer än endast bariatrisk kirurgi för att förändra beteenden som de 

ägnat sig åt under lång tid. Upplevelserna som personerna i resultatet hade avseende 

relationen till mat överensstämmer väl med Kruseman, Leimgruber, Zumbach och Golay 

(2010) som menar att 51 % (n = 80) av personer som genomgått bariatrisk kirurgi hade en 

fortsatt problematisk relation till mat åtta år efter ingreppet (ibid.). 

Dessa upplevelser skulle kunna tyda på en avsaknad av stöd och utbildning efter ingreppet 

då få personer i resultatet beskrev huruvida de fick hjälp med dessa beteenden. En möjlig 

förklaring till detta skildras i en studie av Moroshko, Brennan, Warren, Brown och O’Brien 

(2014) som menar att personer som genomgått bariatrisk kirurgi kan känna sig obekväma att 

nämna aspekter bortom de fysiska med hälso- och sjukvårdspersonal. Jumbe och Meyrick 
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(2018) menar å andra sidan att bristen på samtal rörande psykiska svårigheter kan bero på 

att hälso-och sjukvårdspersonal inte för dessa på tal. 

 

Tillit är en grundläggande komponent för att personen ska våga öppna upp sig om besvär 

som inte enbart rör det fysiska (Sahlsten et al., 2008). Sjuksköterskan kan skapa tillit genom 

att spegla patientens upplevelser och bemöta dessa med empati och respekt i syfte att skapa 

en mer jämlik vårdrelation (ibid.).  

Att tala om känslor såsom skuld och skam kopplat till mat kan kräva varsamhet och 

lyhördhet från sjuksköterskans sida och det kan därför vara viktigt att dialogen runt detta 

anpassas efter patientens förmåga att öppna upp sig.  

 

En annan upplevelse som kan vara värd att belysa i mötet med personer som genomgått 

bariatrisk kirurgi är svårigheterna att identifiera sig med det förändrade utseendet. 

Personerna i resultatet kunde uppleva det som bisarrt att inte känna igen sig själva i spegeln 

och en del fortsatte till och med att agera som om de fortfarande hade fetma trots stor 

viktnedgång. En studie av Kruseman et al. (2010) visar att 46 % (n = 80) av personer som 

genomgått bariatrisk kirurgi hade en fortsatt skev kroppsuppfattning åtta år efter ingreppet. 

Vans, Fisher och Eagon, (2018) beskriver fortsättningsvis att skev kroppsuppfattning kan 

påverka identiteten negativt. 

 

Samtal rörande kroppsuppfattning är kanske inte det första sjuksköterskan tänker på i mötet 

med den bariatriska patienten, men om det är så att resultatet speglar den stora 

populationen borde detta ses som ett ämne värt att beröra eftersom identitetsproblematiken 

påverkar patienten negativt. Genom att upplysa patienten om att skev kroppsuppfattning 

kan vara ett vanligt problem efter ingreppet skulle sjuksköterskan på ett naturligt sätt kunna 

öppna upp till samtal om detta.  

 

Ibland kan det emellertid vara så att upplevelser behöver levas för att fullt ut kunna förstås 

och personerna i resultatet menade att det varit mycket betydelsefullt att delta i stödgrupper 

och träffa andra som också genomgått bariatrisk kirurgi. De som inte haft tillgång till en 

stödgrupp menade att de kunde känna en ensamhet i att inte ha någon att dela dessa 
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upplevelser med. Behovet av stödgrupper skildras även i studien av Hameed et al. (2018) 

där 58 % (n= 152) gärna hade deltagit i en stödgrupp efter ingreppet eftersom de kämpade 

för att inte gå upp i vikt. Den andel som uppgav att de inte ville delta i en stödgrupp 

menade att de redan fått det stöd de behövde från hälso- och sjukvården (ibid.), vilket 

ytterligare betonar hälso- och sjukvårdens roll i att stödja och vägleda dessa individer. 

 I mötet med patienten skulle sjuksköterskan kunna informera om att stödgrupper har visat 

sig vara ett bra komplement till sjukvård. Genom att informera om stödgrupper där det 

finns andra som haft liknande upplevelser skulle sjuksköterskan också kunna bekräfta 

patientens upplevelser av utmaningar i tillvaron. I situationer där stödgrupper inte är 

möjligt skulle samtalsterapeuter eller psykologer kunna ses som ett alternativ till 

stödgrupper. I de fallen blir sjuksköterskans uppgift att identifiera behov hos patienten för 

att sedan samordna träffar med andra professioner. 

 

Personerna i resultatet menade att det varit betydelsefullt att få träffa olika professioner 

såsom samtalsterapeuter och dietister efter att de fått sina behov synliggjorda. McCance et 

al. (2011) menar att teamsamverkan utgör en stor del i personcentrerad vård då samarbetet 

mellan professionerna påverkar patienten. En förutsättning för teamsamarbete är god 

kommunikation och kontinuerlig dokumentation mellan professionerna (ibid.).  

I en studie av Raves et al. (2016) framkom det att hälso- och sjukvårdspersonal som inte 

ingick i ett bariatriskt team saknade kunskap om hur bariatrisk kirurgi kan påverka 

individen, vilket ledde till ouppfyllda behov hos patienten (ibid.).  

Sjuksköterskan utgör där en viktig roll i att identifiera behov hos personen som söker vård 

för att sedan kommunicera dessa vidare. Ansvaret att uppdatera hälso- och 

sjukvårdspersonalen på anamnesen borde inte primärt ligga på patienten, utan på teamet 

runt denne. SSF (2019) menar att kontinuerlig dokumentation underlättar för patienten då 

alla parter blir väl införstådda i situationen som patienten befinner sig i vilket möjliggör 

skapandet av en gemensam vision där målet blir att bistå med optimal vård. 
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Slutsats 

Personerna som genomgått bariatrisk kirurgi har en stor variation av behov som kräver en 

individualisering av vården. 

Redskapet för att nå denna individualisering skulle kunna vara personcentrerad vård där 

sjuksköterskan betraktar patienten ur ett helhetsperspektiv.  

För att tillämpa personcentrerad vård krävs etablerandet av ett partnerskap där 

sjuksköterskans professionella kunskap och patientens erfarenhetsbaserade kunskap 

behandlas likvärdigt i vårdmötet. Vidare ska sjuksköterskan lyssna fördomsfritt till 

patientberättelsen för att därefter identifiera såväl resurser som behov hos personen. Genom 

att förhålla sig självkritiskt till de egna fördomarna kan en mer jämlik vårdrelation byggd på 

tillit skapas där sjuksköterskan och patienten samverkar för att nå gemensamt uppsatta mål.  

Vidare kan kontinuerlig dokumentation av patientens aktuella status möjliggöra att 

professioner runt patienten är väl införstådda med vilka åtgärder som utförts och vilka som 

återstår. Sjuksköterskan har en viktig roll i teamsamarbete då hon utgör där länken mellan 

patienten och teamet. Genom att tillämpa samtal om såväl fysiska som psykiska aspekter 

och därefter, genom teamsamverkan och samordning, tillfredsställa dessa behov kan steget 

mot god vård utifrån individens behov ges vilket förhoppningsvis bidrar till en förbättrad 

tillvaro för personer som genomgått bariatrisk kirurgi. 

Avslutningsvis är förslag till vidare forskning att undersöka personers upplevelser både 

innan och efter ingreppet för att synliggöra likheter och skillnader mellan dessa. Kunskap 

om upplevelser innan ingreppet skulle kunna leda till omvårdnad ur ett ytterligare 

helhetsperspektiv där sjuksköterskan behandlar aktuella problem genom att ta hänsyn till 

patientens historik.  
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Bilagor  

Bilaga I 

Översikt av sökningar 

 
Databas 
Datum  

Sökord Avgr.  Antal 
relevanta 
träffar 

Urval
* 
1 

Urv
al* 
2 

Urval
* 
3 

Urval
* 
4 

Antal  
valda  

Artiklar  

 
Pubmed 
200123  

"Bariatric 
Surgery"[Mesh] 
AND experiences  

5 år 
engelska, 
peer 
reviewed  

72 72 12 11 10 10 Graham et 
al. (2017); 
Natvik et al. 
(2015); 
Taube-Schif 
et al. (2017); 
Liu et al. 
2017; Liebl 
et al. (2016); 
Moore et al. 
(2016); 
Groven et 
al. (2016); 
Possmark et 
al. (2019); 
Edward et 
al. (2018) 
Lier et al. 
(2016);  

Cinahl 
200122 MH "Bariatric 

Surgery" AND 
experiences 

20150101--
20200101, 
engelska, 
peer 
reviewed 

110 110 5 5 4 4 Lin et al. 
(2018); 
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al. (2016); 
Ficaro 
(2018); 
Stenmark 
Tullberg et 
al. (2017) 

*Urval 1: Antal valda artiklar efter att titel lästs, Urval 2: Antal valda artiklar efter att abstrakt lästs, Urval 3: Antal 
valda artiklar efter att hela artikeln lästs, Urval 4: Antal valda artiklar som kvalitetsgranskades. 
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Bilaga II 
Översikt av inkluderade artiklar  

 
Författare                  Studiens syfte          Typ av studie        Deltagare         Datainsamling            Huvudresultat                       Kvalitet                   
Årtal                                                                                              (bortfall)          Analys 
Land 

 
 

Edward, Hii, 
Giandinoto, 
Hennessy, 
Thompson 
(2018) 
Australien 

Mäns 
upplevelser av 
fetma före och 
efter bariatrisk 
kirurgi 
 
 
 
 

Kvalitativ 
deskriptiv 
utforskande 
studie 
 
 

6 (0 st) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semi 
-strukturerade 
individuella 
djupintervjuer 

Positiva förändringar 
gällande hälsa, 
självförtroende och 
minskad stigmatisering. 
Förändrade 
förutsättningar i 
matsituationer 

Hög 

Ficaro (2018) 
Undersöka 
upplevelsen av 
kvinnors inter 
-personella 
relationer efter 
bariatrisk 
kirurgi 

Kvalitativ 6 (0 st) Semi 
-strukturerade 
intervjuer 

Socialt stöd var en 
mycket betydande 
faktor i deras 
adaptionsfas. Att delta i 
stödgrupper och forum 
på sociala medier var 
också betydelsefullt.  

Hög 

Graham, 
Hayes, Small, 
Mahawar, Ling 
(2017) 
Storbritannien 

Utforska hur 
personer 
adapterar till 
sitt sociala liv 2 
år efter 
bariatrisk 
kirurgi 

Kvalitativ 
Utforskande 
studie  
 
 
 
 
 
 
 
 

18 (0 st) 
 
 
 
 
 
 
 

Individuella 
intervjuer semi-
strukturerade 
frågor, 
grounded 
theory 
 
 

Förändringar i 
matsituationen gällande 
kosten. Hetsätning 
förekom och det 
resulterade i känslor av 
skuld och skam. 
Hemlighöll ingreppet 
pga minskad förståelse 
från omgivningen. 
Skäms över att de inte 
gått ner i vikt på 
naturlig väg. 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groven  
(2016) 
Norge 
 
 

Kvinnors 
upplevelser 
efter bariatrisk 
kirurgi 
 
 

Kvalitativ 
 
 

22 (0 st) 
 
 

Narrativa 
individuella 
intervjuer 
Fenomeno 
-logisk 
 
 

Förändrade 
förutsättningar i 
matsituationen. Rädsla 
för att gå upp i vikt. 
Problematik kring 
hetsätning och känslor 
av skam i samband med 
detta. 

Hög 
 

Liebl, 
Barnason, 
Hudson (2016) 
USA 

Beskriva 
erfarenheterna 
av personer 
som erhållit en 
varaktig 
viktnedgång 1-

Kvalitativ 14 (6 st) Individuella 
intervjuer 

Svårt att adaptera till 
den nya kroppen. Brist 
på förståelse från 
omgivningen. Socialt 
stöd möjliggjorde 
livsstilsförändringar. 

Hög 
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2 år efter 
bariatrisk 
kirurgi 

Lier, Aastrom, 
Rørtveit, (2016)    
Norge 
 
 
 

Personers 
upplevelser 5 
år efter 
bariatrisk 
kirurgi 
 
 

Kvalitativ 
deskriptiv 
 
 

10 (0 st) 
 
20 (0 st) 

Semi 
-strukturerade 
intervjuer 
Innehålls 
-analys 
 
 

Minskad stigmatisering i 
samhället. Dåligt 
självförtroende pga 
skäms över att de gått 
ner i vikt pga ingreppet 
och ej av sig själva. 
Rädsla över att gå upp i 
vikt igen.  

Hög 
 
 

Lin & Tsao 
(2018) 
Taiwan 
 
 

Personers 
upplevelser 1 
år efter år efter 
bariatrisk 
kirurgi 
 
 

Kvalitativ 
 
 

17 (0 st) 
 
 

Semi 
-strukturerade  
djupintervjuer 
 
 

Besvärliga fysiska 
symptom resulterade i 
ånger gällande 
ingreppet. Förändringar 
i matvanor upplevdes 
som jobbigt. Beroende 
av andras hjälp. Stöd 
från anhöriga var av stor 
vikt.  

Hög 
 
 

Liu & Irwin 
(2017) 
 Kanada 
 
 

Undersöka 
personers 
upplevelser 2 
eller fler år 
efter bariatrisk 
kirurgi 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 

28 (0 st) 
 
 

Semi 
-strukturerade 
djupintervjuer 
Induktiv 
innehålls 
-analys 
 

Anpassa till den nya 
kroppen (både fysiskt 
och psykiskt) upplevdes 
som svårt. Socialt stöd 
från omgivningen 
upplevdes som viktigt. 

Hög 
 
 

Moore & 
Cooper (2016) 
USA 

 

Mäns 
erfarenheter av 
intima 
relationer efter 
bariatrisk 
kirurgi  
 

Kvalitativ 20 (0 st) Individuella 
semi 
-strukturerade 
intervjuer 
Fenomeno 
-logisk 

Blandade inställningar 
till sitt yttre. Brist på 
socialt stöd och 
förståelse från 
omgivningen. 

Medelhög 

Natvik, 
Gjenged, 
Moltu, Råheim 
(2015) Norge 

Undersöka 
mäns 
upplevelser 5-7 
år efter 
bariatrisk 
kirurgi 
 

Kvalitativ 13 (0 st) Djup 
-intervjuer 
fenomeno 
-logisk, 
livsvärlds 
-perspektiv 

Dåligt självförtroende 
trots viktnedgång. Svårt 
att prata om känslor 
som skuld och skam 
kopplat till kroppen. 
Minskad stigmatisering i 
samhället. 

Hög 
 

Oliviera,  
Merighi, 
Braga, Silva,  
Jesus (2016) 
Brasilien 

 

Förstå 
kvinnors 
upplevelser 
under den 
postoperativa 
perioden efter 
bariatrisk 
kirurgi   

Kvalitativ 
Fenomeno 
-logisk 

8 (0 st) Intervjuer med 
öppna frågor 

Ökad autonomi och 
dagliga aktiviteter i 
samband med att den 
fysiska hälsan 
förbättrades. Att 
adaptera till den nya 
livsstilen upplevdes som 
utmanande. 

Hög 

Possmark, 
Berglind 
Sellberg, 
Ghaderi, 
Persson 

Kvinnors 
upplevelser av 
fysisk aktivitet 
5 år efter 
bariatrisk 

Kvalitativ 11 (3 st) Semi 
-strukturerad  
intervju 
grounded 
theory 

Fysisk aktivitet efter 
ingreppet berodde 
mycket på individens 
egna attityder samt 
tillgång eller avsaknad 

Hög 
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(2019) 
Sverige 
 

kirurgi  
 

av stöd i omgivningen 

Stenamrk, 
Tullberg, Olsén, 
Shams, 
Wiklund  
(2017) 
Sverige 
 

Undersöka 
upplevelserna 
av fysisk 
aktivitet 5 år 
efter bariatrisk 
kirurgi 
 

Kvalitativ 12 (5 st) Semi 
-strukturerade 
intervjuer. 
Innehålls 
-analys 
 

Ökad förmåga till fysisk 
aktivitet och ökat 
självförtroende. 
Livsstilsförändringar 
efter ingreppet kräver 
mycket stöd. Bristen på 
stöd ledde i vissa fall till 
ätstörningar. 

Hög 

Taube-Schiff, 
Yufe, 
Kastanias, 
Weiland, 
Sockalingham 
(2017)  
Kanada 
 

Undersöka 
ungdomars 
upplevelser 
före, under och 
efter bariatrisk 
kirurgi 
 

Kvalitativ 13 (0 st) Semi 
-strukturerade 
djupintervjuer 

Ökad förmåga till fysisk 
aktivitet och ökat 
självförtroende. 
Livsstilsförändringar 
efter ingreppet kräver 
mycket stöd. Bristen på 
stöd ledde i vissa fall till 
ätstörningar. 

Hög 
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Bilaga III 

Översikt av granskningsmall för kvalitativa studier  

Titel: Patients' daily life experiences five years after gastric bypass surgery - a qualitative study 

Författare: Haldis Økland Lier, Sture Aastrom & Kristine Rørtveit  Ja Nej Oklart 

Syfte:                                                                                                                          
Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? 

 
 
  X 

  

Urval:  
Är urvalet relevant? 

 
  X 

  

Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?   X   

Är kontexten tydligt beskriven?    X   

Finns relevant etiskt resonemang?   X   

Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?   X   

Datainsamling: 
Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

 
  X 

  

Är datainsamlingen relevant?   X   

Råder datamättnad?   X   

Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till  
datainsamlingen? 

 
  X   

  

Analys:  
Är analysen tydligt beskriven? 

 
  X 

  

Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden?  
  X 

  

Råder analysmättnad?   X   

Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen?   X 
 

    

Resultat:  
Är resultatet logiskt? 

 
  X 

  

Är resultatet begripligt?   X   

Är resultatet tydligt beskrivet?   X   

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?   X   

Genereras hypotes/teori/modell?        X 

Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?   X   

Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?   X   

Ovanstående bilaga är ett exempel på kvalitetsgranskning enligt SBU (2014).  
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Bilaga IV 

Översikt av analyserad litteratur med kvalitativ design  

 
Meningsenhet kondenserad meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

“The gastric sleeve is the first step 
to the bypass...I want the bypass 
because I don’t ever want to be big 
again....I don’t want to be at a stage 
where I will lapse back to where I 
was...it’s partly about surgery, 
partly about changing my 
lifestyle...it’s not going to happen 
over- night”(Graham et al., 2017) 

“Don’t ever want to be big 
again.... I don’t want to be 
at a stage where I will lapse 
back to where I was...it’s 
partly about surgery, 
changing my lifestyle...not 
happen over- night” 

Rädsla  Rädd för att 
bli som förut  

Livsstils 
– förändringar  

“She was the pivotal role. She 
scheduled all my appointments. 
She was at every pre-op 
appointment with me. She goes to 
all of my follow-up visits. She 
stayed in the hospital with me. . .I 
would not be here at the point I am 
in my post-op life if it wasn’t for 
her” (Moore & Cooper, 2016) 

“Stayed in the hospital with 
me. . .would not be here at 
the point I am in my post-
op life if it wasn’t for her” 

Tacksamhet Stöd från 
familj 

Betydelsen av stöd  

“I try not to think about it, but I 
still do. ... What to eat, what not to 
eat, when to eat. And on special 
occasions such as birthdays, 
Christmas, and so on, I really miss 
being able to enjoy food in the way 
I did previously. . . . So my focus 
on food is still there, though it’s 
changed” (Groven, 2016) 

“Try not to think about it, 
but I still do..What to eat, 
what not to eat, when to eat. 
Miss being able to enjoy 
food the way I did 
previously. My focus on 
food is still there, though 
it’s changed” 

Begränsning  Hoppades på 
en förändring  

Relationen till mat 

“I remember looking in the mirror, 
and “That isn't me.” You didn't 
recognize yourself, it is probably 
difficult to understand for other 
people, but you change so 
enormously and quickly, you have 
a self-image and that changes…. It 
was bizarre”(Natvik et al., 2015) 

“Remember looking in the 
mirror, didn't recognize 
yourself, difficult to 
understand for other 
people, change so 
enormously and quickly, 
you have a self-image and 
that changes, Was bizarre” 

Förändring  Kropps 
-uppfattning 

“Den nya kroppen” 

“I often feel dizzy, have difficulty 
breathing, feel my heart pounding, 
and feel very weak as if I was 
about to faint. I need to lie down 
right away. So I can't even leave 
the house... I can't walk without 
help” (Lin & Tsao, 2018) 

“Often feel dizzy, difficulty 
breathing, feel my heart 
pounding, feel very weak as 
if I was about to faint. Need 
to lie down right away. 
Can't even leave the house. 
Can't walk without help” 

Obehag  På 
– frestningar i 
tillvaron 

Fysiska förändringar  

Ovanstående bilaga är ett exempel på analysprocessen där studier av (Graham et al., 2017; Moore & Cooper, 2016; Groven, 
2016; Natvik et al., 2015; Lin & Tsao, 2018) har använts. 

 


