
Abstrakt 
Övervikt är ett stort problem i världen idag och man talar om en fetma epidemi 
inom WHO. Vårt ätbeteende har idag förändrats på grund av den tillgång på mat 
som finns. Idag beräknas ca 2,7 miljoner svenskar lida av övervikt och 140 000 
vuxna av extrem fetma med ett BMI över 40. För vissa av dessa är en 
överviktsoperation det enda som återstår att prova efter att sedvanliga metoder 
misslyckats. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa livskvalitet en tid 
efter överviktsoperation. Litteraturstudien är baserad på 14 artiklar från 
databaserna Pubmed och Cinahl. Artiklarna har granskats, kvalitetsbedömts och 
omfattar både kvantitativa och kvalitativa studier. Resultatet har kategoriserats i 
fyra kategorier som belyser livskvalitet efter överviktsoperation; Fysiskt och 
psykiskt välbefinnande, vikt, mat och komplikationer, arbete och sexualitet samt 
hälsorelaterad livskvalitet. Man kan se att 80-90 procent av dem som genomgått 
en överviktsoperation fick en upplevd ökad livskvalitet och ett ökat välbefinnande 
trots att vissa drabbas av komplikationer som följd av operationen. Efter att 
resultatet sammanställts för den här studien kan det konstateras att livskvaliteten 
förbättras av att vara överviktsopererad i samtliga studier. 
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Bakgrund 

Det samhälle vi lever i idag ger oss möjlighet att överkonsumera mat, en 

företeelse som uppmärksammats av media. Trots det blir vi fetare och fetare för 

varje år som går och man talar om en fetmaepidemi. Inom WHO talar man om att 

fetma är det mest synliga hälsoproblemet i världen (Olbers, 2004, s. 46). Ätandet 

styrs i mångt och mycket av tillgång och efterfrågan, något som i i-ländernas 

utveckling exploderat speciellt de senaste 20 åren. I vissa u-länder kan man se 

början till denna utveckling. I USA är 65 procent av befolkningen överviktiga, i 

Sverige 45 procent. Länderna i Söderhavet är särskilt hårt drabbade på Ön Tongo 

är två av tre vuxna feta (Agerberg, 2007, s. 13). 

 

Vi har idag ett ätbeteende som inte var möjligt i början av förra seklet i Sverige 

utom för överklassen. Idag har så gott som alla möjlighet att överkonsumera mat. 

Sedan 1980 har andelen överviktiga män ökat med 30 procent och andelen 

överviktiga kvinnor med 20 procent. Övervikt är vanligare bland lågutbildade och 

arbetare än bland tjänstemän och höginkomsttagare. Fetma ökar dock i alla 

samhällsklasser även om ökningen har gått snabbare bland de lågutbildade. Man 

kan också se att andelen överviktiga är fler på landsbygden än i 

storstadsregionerna. Vi i Sverige följer den amerikanska utvecklingen men vi 

ligger cirka tio år efter. I framtiden kan även Sveriges befolkning bestå av 65 

procent överviktiga om inget görs. I Sverige lever idag nästan 2,7 miljoner vuxna 

överviktiga, män och kvinnor mellan 16 och 74 år enligt WHO:s definition och av 

dessa är 630 000 feta. Dessutom lider 140 000 vuxna av ”extremt svår fetma” med 

ett BMI (body mass index) på 40 eller mer. Övervikt är vanligare bland män än 

kvinnor men andelen med svår fetma är lika mellan könen. En trend är dock att 

ökningstakten av BMI bland yngre kvinnor, 16-34 år, mattats av samtidigt som 

andelen med fetma sexdubblats sedan 1980. Övervikt ökar mest bland unga män 

och sedan 1990-talet har de med fetma fyrdubblats (Socialstyrelsen, 2005, s.109, 

111-113).  

 

När man räknar på vad samhället lägger ner i kostnader som följd av fetman 

beräknas mellan fyra till åtta procent av den totala hälsobudgeten gå till fetman 

och dess följdsjukdomar. Kostnaderna delas upp i direkta och indirekta. I direkta 
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inräknas kostnader för att ställa diagnos, behandlingar och omhändertagande. De 

indirekta kostnaderna står för sjukfrånvaro och förtidspensioneringar. 

Sjukvårdskostnaderna för de förvärvade följdsjukdomarna på grund av fetma 

uppgick år 2002 till tre miljarder eller två procent av den totala sjukvårdsbudgeten 

i Sverige. De indirekta beräknas kosta minst lika mycket (Socialstyrelsen, 2005, 

s.107).  

 

Övervikt, i synnerhet fetma är en riskfaktor för dåligt hälsotillstånd. Fetma leder 

till sämre livskvalitet, ökad sjuklighet och ökad dödlighet. Trötthet, värk och 

nedsatt rörlighet tillhör vardagen (Socialstyrelsen, 2005). Hjärt- och kärlsjukdom, 

typ 2-diabetes, vissa former av cancer, lever- och gallsjukdom, rörelse och 

andningsorganen samt rubbningar av könshormoner är vanliga följdsjukdomar 

(SBU, 2002). Foster med flera (1996) har i sin studie Psychological effects of 

weight loss regain: a prospective evaluation visat att överviktiga människor har 

sämre mentalt välbefinnande. De var ängsligare och uppvisade fler depressiva 

symtom än övriga i befolkningen (Foster et al 1996).  

 

Hur man skulle mäta och värdera aspekter på livskvalitet vid fetma diskuterades 

redan på 60-talet inom forskningen. Både fysiska, psykiska och psykosociala 

synpunkter diskuterades medan man samtidigt betonade problematiken med 

fördomar och diskriminering av personer med fetma. Idag finns beprövad metodik 

för mätning av livskvalitet som används internationellt. Frågeformulären är 

standardiserade och har god förmåga att mäta upplevelser och går att använda vid 

internationella jämförelser. Patienten kan själv hantera formuläret som innehåller 

en kortfattad vägledning och omfattar avgränsade områden som symtombörda, 

funktionsinskränkningar och välbefinnande, fysiskt, psykiskt och socialt. En 

anledning till att använda livskvalitet som effektmått vid fetma är att begreppet 

bygger på patientbaserad information samt är mångdimensionellt och 

hälsorelaterat. Begreppet livskvalitet har även förmåga att styrka förändringar i 

hur patienten mår och fungerar i vardagen (SBU, 2002, s. 378). 
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I en långtidsstudie av Sullivan, Karlsson & Sjöström (1993) Swedish Obese 

Subjects (SOS) har man påvisat att feta människor har en lika låg livskvalitet som 

människor med spridd cancer. Rand och MacGregor (1990) har intervjuat gravt 

överviktiga efter en överviktsoperation. Resultatet var att de intervjuade sade sig 

föredra normalvikt och hellre välja ett annat handikapp. I andra studier har man 

intervjuat människor med olika handikapp om vilket handikapp de skulle välja om 

de fick leva om sitt liv. Svaret blev att de skulle välja samma handikapp de redan 

har vilket inte överviktiga gjorde enligt Rand och MacGregor (1990). De valde ett 

annat handikapp i stället för övervikt. 

 

Vanligaste behandlingen idag är att minska på energin i kosten samtidigt som man 

ökar energiförbrukningen i form av vardagsmotion. Ibland kan läkemedel behövas 

för att minska fettupptaget i tarmen som medför en kraftig minskning av 

energiintaget vilket ger en markant vikt nedgång på kort sikt. Efter fem år har 

dock de flesta gått upp till ursprungsvikt. Vid svår fetma kan magsäckskirurgi 

vara ett alternativ (SBU, 2002, s. 244). Operation har visat sig kunna ge en 

betydande viktnedgång för denna patientgrupp enligt den svenska långtidsstudien 

(Sullivan at el 1993). 

 

Överviktsoperationer började man med på 60-talet då gjorde man 90 procentig 

tarmförkortning en metod som gav så stora biverkningar att den idag inte längre 

används. Idag är det framför allt två metoder som används, Vertical bandförstärkt 

Gastroplastik (VBG) och Gastric Bypass där den senare även görs laparaskopiskt. 

Vilken operationsmetod som används beror på vilket sjukhus operationen utförs 

på eller vilken operatör det är eller vad som är orsaken till övervikten. Med VBG 

är tanken att minska matintaget samtidigt som man inte försämrar näringsupptaget 

men det går lätt att äta fet mat och kolhydrater om de serveras i flytande form. 

Gastric Bypass bygger på att både minska intaget av mat och försämra upptaget 

av näringsämnen. Biverkningarna är fler efter Gastric Bypass med bland annat 

”dumping”, en reflex som endast drabbar Gastric bypass opererade om man äter 

för mycket fett eller sött. För att bli opererad krävs ett BMI på 40 eller mer eller 

BMI på 35 samt förvärvad följdsjukdom på grund av övervikten (Normalt BMI 

20-25). Bäst resultat får man efter Gastric Bypass som leder till störst viktnedgång 

på både kort och lång sikt enligt en studie av Manson (1992).  
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Definitionen av Antonovskys (2000, s. 38) teori ”känsla av sammanhang” 

(KASAM) är global och uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomgripande och varaktig tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, 

strukturerade och begriplig samt att man har tillgängliga resurser för att allt ska 

går så bra som man kan förvänta sig i livet. Om fetma är en sjukdom så måste 

man se till individens historia och man måste få djupare kunskap och förståelse 

för den enskilda individen, vilket är en förutsättning för att man skall kunna skapa 

en rörelse i riktning mot det friska. 

 

Kjöller (2006 s. 6) skriver om resan från att ha varit överviktig i stort sett hela sitt 

liv till ett liv med normalvikt. Resan har enligt henne varit fylld av glädje över hur 

gott livet kan bli efter en överviktsoperation om hur livet förändrades efter 

operationen, hur mycket piggare och starkare hon känner sig och att hon orkar 

göra det hon vill utan att ha ont någonstans.  

  

Fetma har ansetts som självförvållat och samhället har tidigare ansett att individen 

får skylla sig själv och klara sig själv. Men pendeln håller på att svänga eller 

kanske rent av redan svängt helt. Nu vill man se övervikt som en sjukdom som 

många andra sjukdomar vilket samhället ska vara med att bota och bekosta. 

Mycket finns skrivet om pre- och postoperativa komplikationer efter en 

överviktsoperation. Däremot är dokumentationen och studierna få om hur livet är 

efter en överviktsoperation när det gått ett antal år. Får man till exempel bättre 

självkänsla av att vara smalare och kan man kontrollera sitt matintag på ett helt 

nytt sätt? Förändras hungerkänslorna samt mättnadskänslan efter operationen? 

Syftet med den här litteraturstudien är att ta reda på hur patienter upplever sin 

livskvalitet när en viss tid gått efter en överviktsoperation. 

 

Definitionen av livskvalitet i den här litteraturstudien är att känna fysisk och 

psykisk hälsa, att kroppen hänger med, att den orkar allt det vardagliga med 

aktiviteter, familj, barn, vänner och arbete och att man känner sig mentalt frisk. 

Att kunna handla mat och kläder och att ha en egen sexualitet. Att inte känna 

utanförskap utan istället vara en del av det samhälle man lever i och känna sig 

delaktig i de händelser som är aktuella för just dig.  
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Allt i det subjektiva livet som gör livet värt att leva, att man känner att man har ett 

sammanhang i tillvaron utan att vara beroende av andra för att klara sitt dagliga 

liv. 

 

Syfte 

Syfte med denna litteraturstudie är att belysa hur patienter uppfattar sin 

livskvalitet en tid efter överviktsoperation. 

 

Frågeställningar 

Har livskvaliteten förändrats efter en överviktsoperation? 

 

Metod 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att 

systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett valt ämne 

eller problemområde. Studien syftar till att sammanfatta data från tidigare 

empiriska studier. En systematisk litteraturstudie bör ha fokus på aktuell forskning 

inom det problemområde man valt för att kunna avgöra om det går att tillämpa i 

klinisk verksamhet. Det är litteraturen som utgör informationskällan och 

redovisade data bygger på vetenskapliga tidskriftsartiklar eller andra 

vetenskapliga rapporter. I systematiska litteraturstudier inom omvårdnad är det 

viktigt att inkludera kvalitativa studier som beskriver patientens upplevelser inom 

valt ämnesområde (jmf. Forsberg. & Wengström, 2003, s. 3, 29). 

 

Litteratursökning. 

Litteraturstudien är baserad på vetenskapliga artiklar hämtade ur databaserna; 

Pubmed och Cinahl, 20080112, tabell 1 (bilaga 1). För att få så relevant litteratur 

som möjligt med hänsyn till frågeställningen har ämnesord använts. Ämnesorden 

syftar till att kunna komma så nära syftet som möjligt och är översatta till följande 

sökord i MeSH-termer: Obesity, morbid, Gastric bypass, weight loss surgery, 

bariatric surgery, quality of life, experience och follow-up studies.  
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En granskning av artiklarnas referenslistor har gjorts för att hitta ytterligare 

referenslitteratur inom ämnet (jmf. Forsberg. & Wengström, 2003, s. 77, 82). 

Ingen ny artikel hittades. 

 

Inklusionskriterier. 

De studier som inkluderades var vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet och 

frågeställningen. Artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter under 

tidsperioden 19970101 - 20071231. Deltagarna som ingick i studierna skulle var 

mellan 16 och 65 år (All adults) samt att studierna var uppföljnings studier en tid 

efter överviktsoperationen och skrivna på engelska. 

Exklusionskriterier  

Artiklar med låg vetenskaplig kvalitet (III), review-artiklar, dubbletter eller 

studier som saknar etiskt underlag har exkluderats. Även artiklar som haft fokus 

på operationsmetoder eller är skrivna av patienter om patienterfarenhet. 

 

Klassificering och värdering.  

Författaren har klassificerat och värderat artiklarna enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering/Svensk sjuksköterskeförening SBU/SFF (1999, s 14-15) 

och delat in artiklarna i följande grupper: 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (RCT). Vilket innebär en prospektiv studie 

där man jämför undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis har fördelats 

till antigen en kontrollgrupp eller till en eller flera experimentgrupper. 

• Kontrollerad klinisk studie (CCT) Vilket är en studie där man jämför en 

experimentgrupp med en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp 

(historisk kontroll). 

• Deskriptiv studie (DS). Är en studie som beskriver förekomst, samband eller 

händelseförlopp hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp.  

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data som samlats in 

genom intervjuer, berättelser eller observationer i avsikt att fördjupa 

förståelsen för det studerade fenomenet, till exempel personers upplevelser 

och erfarenheter. 
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De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts med hjälp av en 

granskningsmall (Forsberg & Wengström, 2003, s. 186-200; Polit & Beck, 2004, 

s. 107). Den granskningsmall som författaren använt sig av redovisas i bilaga 3.  

Artiklarna har värderats utifrån en tregradig skala; Hög vetenskaplig kvalitet (I), 

medel vetenskaplig kvalitet (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III), kriterierna för 

bedömning av vetenskaplig kvalitet redovisas i tabell 2a och 2b (bilaga 2). 

 

Bearbetning 

Den systematiska litteraturgranskningen har bearbetats i tre faser enligt SBU/SFF 

(1999, s. 15-16). 

Fas 1 

I den första granskningen som genomfördes lästes 202 artiklars titlar i syfte att 

sortera ut artiklar för fortsatt granskning. Efter första granskningen sorterades 168 

artiklar bort på grund av att de inte relaterade till det valda ämnesområdet eller var 

dubbletter.   

Fas 2 

De kvarvarande 34 artiklarna granskades med hjälp av en 

relevansbedömningsmall (bilaga 3a) för att avgöra om artiklarna var relevanta för 

fortsatt bedömning. Under relevansbedömningen sorterades 17 artiklar bort då de 

inte var relevanta för fortsatt granskning. En manuell sökning i artiklarnas 

referenslistor genomfördes men resulterade inte till att några ytterligare artiklar 

kom till. 

Fas 3 

Kvalitetsgranskning har gjorts av de återstående 17 artiklarna med hjälp av en 

granskningsmall (bilaga 3b). Bedömningen av vetenskaplig kvalitet har utförts 

enligt kraven som redovisas i tabell 2a och 2b (bilaga 2). Tre studier bedömdes 

vara av för låg kvalitet (III) eller kom ifrån syftet och har uteslutits ur studien och 

redovisas i tabell 4 (bilaga 5). De inkluderade artiklarna i studien redovisas i tabell 

3 (bilaga 4) samt i löpande text under resultatdelen.  

 

Analys 

För att få en så klar översikt över artiklarnas innehåll har artiklarna lästs om och 

om igen för att hitta tyngdpunkten som svarade mot syfte och frågeställning.  
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Detta gjordes för att få fram artiklarnas största bevisvärde. Av de 17 som togs ut 

sorterades tre stycken bort på grund av för lågt bevisvärde eller att de inte svarade 

mot syftet. De valdes bort på grund av att de studerad olika mätinstruments 

validitet, operationsmetoder och tidiga postoperativa komplikationer och 

kostnader för operation och sjukhusvistelse. De 14 kvarvarande artiklarna lästes 

på nytt och kategoriserads in i fyra huvudgrupper där artikelns största bevisvärde 

sorterades in under rätt kategori med hänsyn till innehållet i artikeln. Syftet med 

att kategorisera och organisera arbetet är att bringa ordning bland de data som 

förekommer i såväl kvantitativ som kvalitativa studier vilket leder till 

överskådlighet och systematik (Forsberg & Wengström, 2003, s. 158-161). 

Livskvalitet är en mångdimensionell parameter och de flesta studier som gjorts 

har med samma parametrar som mäter och belyser livskvalitet. Däremot lägger 

studierna olika tyngdpunkt på en eller flera parametrar som forskarna som gjort 

studien tycker är mest intressant och signifikant. Genom att analysera ges data en 

ändamålsenlig och tolkningsbar form så att det observerade utfallet kan relateras 

till den ursprungliga frågeställningen (jmr Backman, 2004, s. 29). De fyra 

kategorierna är; Fysiskt och psykiskt välbefinnande, vikt, mat och komplikationer, 

arbete och sexualitet samt hälsorelaterad livskvalitet. De svarar på 

frågeställningen; Har livskvaliteten förändrats efter en överviktsoperation (jmf 

Polit & Beck, 2004, s. 571-572). 

 

Etisk granskning 

I Sverige har Vetenskapsrådet (2001) givit ut riktlinjer för hur systematiska 

litteraturstudier ska genomföras beträffande urval och presentation av resultat. 

Enligt Vetenskapsrådet är det viktigt att välja studier som har fått tillstånd från 

etisk kommitté eller att etiska överväganden har tagits i beaktande. Alla artiklar 

ska vara redovisade. Resultatet ska vara redovisat vare sig det stödjer eller inte 

stödjer hypotesen (Forsberg & Wengström, 2003, s. 73). En litteraturstudie 

behöver ingen granskning av etisk kommitté då de inkluderade artiklarna består 

av redan etisk granskad forskning (Polit & Beck, 2004, s.157). 
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Resultat 

Fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

I resultatet nedan redovisas tre kvantitativa studier av design CCT och RCT där 

man påvisar signifikant förbättring av livskvalitet ökning i form av ökat fysiskt 

och psykiskt väldefinnande.  

 

I en kvantitativ CCT studie (II) av Balsinger, Poggio, Mai, Kelly & Sarr (2000) 

försöker man fastställa om man kan upprätthålla viktnedgången med VBG 

anatomi på lång sikt samt subjektiv patient tillfredställelse. Studien visade att 

gruppen som helhet hade minskat sitt BMI från 49 till 39 på tio år. Ny operation 

krävdes för 12 stycken av de 70 deltagarna på grund av för låg viktnedgång eller 

att de besvärades av frekventa kräkningar. Efter tre år ansåg sig 93 procent fysiskt 

och psykiskt tillfredställda och förbättrade efter operationen. Alla patienter utom 

en kunde äta normalkost men efter 10 år hade 30 procent symtom från mag/tarm 

relaterade till operationen. VBG operation visade sig vara effektivt sätt att 

kontrollera vikten hos 79 procent av de som ingick i studien trots att fem patienter 

besvärades av kräkningar minst en gång i veckan. 

 

Larsen, Geenen, van Ramshort, Brand, de Wit & von Doornen (2002) studerar i 

sin kvantitativa RCT studie (I) fysisk, mental och social livskvalitet hos kraftigt 

överviktiga som genomgått en laparaskopisk reglerbar gastric banding. Efter 

operationen hade alla som deltog i studien lägre BMI, man hade minskat från i 

snitt 45 till 35 i BMI. Intaget av olika läkemedel typ psykofarmaka, 

antidiabetikum och lipidsänkande hade kunnat sänkas och det som var mest 

utmärkande var att psykofarmaka hade minskat från 23,7 procent till ca 10 

procent. Efter operationen upplevde gruppen som helhet alla aspekter på högre 

fysisk livskvalitet och psykosocial förbättring jämfört med före operationen. 

Mindre depressiva symtom, ökad självkänsla och flera aspekter på bättre socialt 

liv samt att man upplevde mindre social diskriminering, bättre intima och sociala 

kontakter. Däremot fann man ingen skillnad före och efter operationen när man 

vistades hos familjen. 
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Puzziferri, Austrheim-Smith, Wolfe, Wilson & Nguyen (2002) RTC studie (II) 

rapporterar tre års resultat av patienter som slumpvis indelats i att opereras med 

öppen eller laparaskopisk gastric bypass med tonvikt på viktnedgång, förbättring i 

hjärtkärlsjukdom, livskvalitet och sena komplikationer. Man kunde inte se någon 

skillnad i sjuklighet hos patienterna mellan de olika operationsmetoderna förutom 

att sömnapné var vanligare i öppen gastric bypass gruppen. Efter fyra år var 

viktnedgången lika stor mellan grupperna. Positiva förändringar i form av ökad 

livskvalitet kunde ses i båda grupperna efter tre år genom bättre självkänsla, 

förbättrad fysisk aktivitet, bättre socialt liv, ökat sexuellt intresse och förbättrad 

arbetsförmåga. 

 

Vikt, mat och komplikationer. 

Under den här rubriken redovisas sex artiklar som tar upp hur ätbeteendet 

förändrats både positivt och negativt samt komplikationer på grund av 

överviktsoperationen och viktnedgång. Den första har dubbel design, kvalitativ 

och kvantitativ samt en kvalitativ och fyra kvantitativa. 

 

Ogden, Clementi, Aylwin & Patel (2005) vill i sin kvalitativa och kvantitativa 

CCT studie (I) förklara mekanismen bakom framgången med kirurgi och 

undersöka hur den kan medföra en sådan förändring i patienternas hälsostatus. I 

det kliniska försöket minskade patienternas BMI från 47,94 till 37,92, en 

minskning i BMI med i snitt 10 efter operationen och de opererade hade både 

positiva och negativa upplevelser av att äta. Det positiva var att man kunde 

kontrollera ätandet men det negativt var att magsäcken kändes överfull, de blev 

äcklade av mat samt en sjukdomskänsla efter måltid. De opererade visade 

signifikant bättre subjektiv hälsostatus P 0,001 (p<.05) och mindre trötthet P 0,04 

(p<.05), högre livskvalitet P 0,04 (p<.05) och en förbättring i dagliga aktiviteter P 

0,01 (p<.05). I djupintervjuerna framkom att alla kände sig mer energiska, åt 

mindre portioner och hade förbättrat sitt val av mat. Intresset för mat hade 

förändrats samt att man kunde identifiera hunger och mättnads känslor på ett helt 

nytt sätt och alla utom en patient kände kontroll över sitt sätt att äta. Relationen 

till mat förändrades, ätandet och maten blev mindre värdeladdad och tog en allt 

mindre del av det vardagliga livet. 
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Lee, Yu, Wang, Chen, Wei & Huang (2005) har i sin RCT studie (II) studerat 

säkerheten och effekten av olika laparaskopiska operationsmetoder vid behandling 

av sjuklig fetma. Dessutom undersöktes om patienterna fick någon förändring i 

sin upplevda livskvalitet och viktnedgång. I den här studien hade alla gått ner 

mellan 60-65 procent av sin ursprungs vikt. För att kunna jämföra sin upplevda 

livskvalitet användes mätinstrumentet GIQLI (Gastrointestinal Quality of life 

Index) som består av 36 frågor indelade i fyra grupper: fysik-, social-, emotionell- 

och gastrointestinal funktion. Alla 80 deltagarna upplevde bättre fysisk-, social- 

och emotionell funktion. Det var ingen större skillnad i gastrointestinala symtom 

före och efter operationen men däremot upplevde man att det var en lättnad och en 

annan glädje i att äta.  

 

Arcila, Velázquez, Gamino, Sierra, Salin-Pascual, Gonzáles-Barranco & Herrera 

(2002) RCT studie (II) beskriver bantningskirurgins inverkan på livskvaliten och 

jämför dessa med överviktiga som inte opererats. De patienter som behandlats 

med operation (tre olika operationsmetoder) visade efter operationen högre siffror 

än jämförelsegruppen i fysiskt och mentalt välbefinnande. Efter operationen 

kunde man inte se några förändringar i matsmältningen eller matvanor mellan de 

olika grupperna och jämförelse gruppen. Totalt visade undersökningen att de 

opererade mådde bättre, hade bättre fysik och ett bättre sexliv än kontroll gruppen. 

Däremot fick de opererade bieffekter efter operationen som dumping, tidig 

mättnadskänsla och uppblåsthet samt gasbildning från mage och tarm men var 

ända nöjda med sin viktnedgången och kunde stå ut med bieffekterna av 

operationen.  

 

Mitchell, Lancaster, Burgard, Howell, Krahn, Crosby, Wonderlich & Gosnell 

(2001) kvalitativa studie (II) rapporterar en uppföljning (13-15 år) av 78 patienter 

som opererade gastric bypass på grund av sjuklig fetma. I snitt minskade gruppen 

49,7 kilo (19,5-93,6) men tre stycken i gruppen gick upp i vikt. BMI minskade 

från 43,8 i snitt till 32,8. Efter operationen rapporterade nästan 70 procent 

problem med ofrivilliga kräkningar, 43 procent stopp ”plugging” i gastrokanalen, 

43 procent flussing ”heartburn” samt 32 procent hade problem med diarre. 

Patienterna menade att viss föda orsakade mer problem och lärde sig att undvika 

sådan föda för att slippa komplikationer från mage och tarm.  
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På frågan om operationen hjälpt den fysiska hälsan svarade 74 procent att den 

fysiska hälsan blivit bättre och 76 procent svarade att den mentala hälsan blivit 

bättre. De som hade rapporterat att de hade ätstörningar före operationen (49 

procent), hade minskat till 12 procent efter operationen. Helheten blev att man 

upplevde en ökad livskvalitet. 

 

Kalferentos, Skroubis, Kehagis, Mead & Vagenas (2006) RCT studie (II) 

rapporterar långsiktiga resultat där man jämför ätbeteende hos patienter som 

genomgått VBG eller RYGBP två olika operationsmetoder av övervikt. Efter fem 

år har de som genomgick RYGBP en bättre livskvalitet vad det gäller ätandet än 

de som genomgick VBG. RYGBP opererade kunde äta all sorts mat och 

besvärades inte av kräkningar eller andra gastrointestinala problem. Endast 25 

procent av de VBG opererade kunde äta en varierad kost efter fem år, 59 procent 

tålde inte redd kost alls och kunde inte äta varierat av frukt och grönsaker. 

Kvalitén och variationen av kosten blir väldigt spartansk efter en VBG operation 

och förblir så över tid samt att många besväras av kräkningar. De RYGBP 

opererade kunde konsumera en mer varierad kost med få biverkningar och en 

lägre frekvens av kräkningar. Studien kan visar att val av operationsmetod är 

viktig för den enskilda individen och att en ordentlig preoperativ undersökning av 

patientens ätbeteende behövs för att operationen ska bli framgångsrik eftersom 

varje operationsmetod har för och nackdelar. 

 

I en CCT studie (II) hypotiserar Gould, Garren, Boll & Starling (2006) att ett 

erfaret kirurgteam kan genomföra laparskopisk gastric bypass säkert och 

framgångsrikt trots höga risker som finns på extremt feta patienter. Man mäter 

framgången med överviktsoperationer genom att studera minskning av 

hjärtkärlsjukdomar och ökad livskvalitet efter kirurgisk introducerad viktnedgång. 

Patienterna i studien fick efter operationen förbättrad hälsa och upplevde ökad 

livskvalitet trots att många fortfarande var extremt överviktiga efter operationen. 

Studien hade delat in patienterna i två grupper BMI över 60 och BMI under 60. 

De med BMI över 60 hade en mindre viktnedgång än de med BMI under 60 och 

skulle troligen aldrig komma ner på ett BMI under 35. Trots det var de gladare, 

friskare och nöjdare efter operationen än innan. 
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Genom att operera laparaskopiskt visade det sig att patienterna fick mindre 

komplikationer, tidigare hemgång samt snabbare återgång till det dagliga livet. 

 

Arbete och sexualitet. 

I denna kategori redovisas tre studier, en RCT och en deskriptiv som tar upp 

anställning och arbetsliv. En tvärsnittsstudie av RCT design tar upp sexualitet.  

 

Mathus-Vliegen & de Wit (2007) RCT studie (I) undersökte livskvaliten hos 

sjukligt feta individer med validerat fetmaspecifikt instrument och 

viktnedgångsprogram. Dessa har jämförts med en grupp normal viktiga matchade 

i kön, ålder och utbildning samt liknande bakgrund. Studien visar förändringar i 

hälsorelaterad livskvalitet över fem år hos opererade patienter som deltog i hela 

studiens längd. De opererade uppgav generellt förbättrat välmående, mindre 

hälsorelaterad smärta och mindre depressioner. En märkbar förändring av 

attraktionskraften och självkänslan kunde ses efter en minskad viktnedgång med 

ca 35 kilo. Störst förändring upplevdes de första åren efter operationen. Den 

förbättrade fysiska förmågan märktes i arbetsproduktivitet och att sjukfrånvaron 

minskade med nästan 50 procent. De följande fyra åren var inte viktnedgången 

lika stor och välbefinnandet förändrades inte lika markant men utdragna effekter 

och successiv förbättring observerades i hälsostatus, depression, fysik och ökad 

självkänsla. Sjukfrånvaron förblev därefter oförändrad men en del dagar var 

relaterade till överviktsoperationen och viktnedgången med bland annat 

plastikkirurgi och gallstenssmärta. Patienterna märkte mindre av negativa känslor 

på grund av sin kroppsvikt under arbete, faktum var att de blev mera fysiskt aktiva 

som ett resultat av viktnedgångsprogrammet. Studien visar på att 

viktnedgångsprogram inklusive operation med intensiv och förlängd support av 

läkare och dietist samt försiktigt ökande av fysiska aktiviteter kan ge imponerande 

och ihållande förbättring av livskvaliten och produktiviteten kan öka över tid trots 

att vikten stabiliserats fortsätter den ökade livskvaliten att förbättras. 

 

I sin deskriptiva studie (I) undersöker Velcu, Adolhpine, Mourelo, Cottam & 

Angus (2005) viktnedgång, livskvalitet och anställningsstatus hos överviktiga som 

genomgått överviktsoperation fem år tidigare. Största viktnedgången hade 
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patienterna de första två åren och det var ingen skillnad mellan de som hade 

anställning eller dem som var arbetslösa. Fem år efter operationen hade de som 

redan hade arbete kvar sitt arbete, men endast 16 % eller fyra personer som innan 

operationen var arbetslösa hade fått arbete och de som fortsatte att vara arbetslösa 

hade fysiska problem på grund av sin fetma. Verkligheten är att sjukligt feta 

fortsätter att vara arbetslösa efter operationen trots kraftig viktnedgång och 

förbättrad livskvalitet. 

 

Sanchez-Santos, Del Barrio, Gonzales, Madico, Terrado, Gordillo, Pujol, Moreno 

& Masdevell (2006) försökte i en RCT studie (I) att utvärdera hälsorelaterad 

livskvalitet hos patienter som genomgått gastric bypass fem år tidigare och 

jämförde de med sjukligt feta patienter. De som genomgick gastric bypass för fem 

år sedan visade goda resultat i hälsorelaterad livskvalitet och att viktnedgången 

var ihållande samt förbättringar i hjärt/kärl och kondition jämfört med 

kontrollgruppen. De överviktsopererade fick dessutom signifikant bättre ställning 

i arbetsliv P 0,002 (<.05), fysiska aktiviteter P 0,034 (<.05) och bättre självkänsla 

P 0,002 (<.05). Däremot uppgav deltagarna en mindre förbättring av sexuallivet 

på grund av löst hängande hud och man hade svårt att se sig som smal i sexuella 

aktiviteter, eftersom man upplevde att man behövde skönhetsoperation av lös hud. 

Negativa händelser i livet hos vissa patienter gjorde att de visade sämre resultat i 

hälsorelaterad livskvalitet, arbetsförhållanden samt fysiska aktiviteter. 

 

Hälsorelaterad livskvalitet. 

Nedan redovisas de artiklar som påvisar generellt ökad livskvalitet. De innehåller 

alla parametrar för ett bättre liv både objektiva och subjektiva. Dessa studier är av 

CCT och RCT design. 

 

Dymek, le Grange, Neven & Alverdy (2001) CCT studie (II) valde att 

systematiskt presentera förändringar i hälsorelaterad livskvalitet efter 

överviktskirurgi. Resultatet indikerar på signifikant förbättring inom alla områden 

av hälsorelaterad livskvalitet, BMI minskade i gruppen från 56,7 i snitt till 39,3 

sex månader efter operationen. Gruppen hade tappat nästan hälften av sin 

ursprungsvikt som de hade preoperativt. Alla opererade kunde rapportera 
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signifikant förbättring av sin fysiska funktion P 0,000 (p<.05), sociala funktion P 

0,168 (p<.05), mindre kroppssmärtor P 0,000 (p<.05), generell hälsa P 0,000 

(p<.05), vitalitet P 0,000 (p<.05) och mental hälsa P 0,016 (p<.05). Andra viktiga 

områden som visade markant förbättring var ätbeteendet, hetsätning P 0,007 

(p<.05), hungerkänslan P 0,000 (p<.05) och en allmän förbättring av självkänslan 

P 0,000 (p<.05) men även frekvensen av depression P 0,015 (p<.05) i gruppen 

minskade och man kände mindre ilska. 

 

Reu, Yarbrough, Leeth, Leath & Clements (2007) RCT studie (II) har titta på 

hälsorelaterad livskvalitet efter överviktsoperation. Hälsorelaterad livskvalitet hos 

patienter som söker vård i form av bantningsoperation är lägre än 

genomsnittsbefolkningen. Två år efter operationen har den hälsorelaterade 

livskvaliten ökat dramatiskt hos överviktsopererade. De patienter som haft/har 

komplikationer efter operationen rapporterar också ökad hälsorelaterad 

livskvalitet men på en lägre nivå än genomsnittsbefolkningen. Patienterna har 

besvarat frågor om sin fysiska funktion, kroppssmärta, generella hälsa, vitalitet, 

sociala funktion, mentala hälsa, sin fysiska och emotionella roll där alla punkter 

har förbättrats efter två år hos dem som inte haft komplikationer.  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur patienter upplever sin 

livskvalitet en tid efter överviktskirurgi. Efter att ha granskat sjutton artiklar har 

författaren inkluderat fjorton och exkluderat tre stycken (Bilaga 4 och 5). 

Resultatredovisningen svarar enligt författaren mot syfte och frågeställning. 

 

Metoddiskussion 

Författaren har vid sökningen av artiklar till denna litteraturstudie använt sig av 

vedertagna MeSH-termer; Obesity, morbid, Gastric bypass, weight loss surgery, 

bariatric surgery, quality of life, experience och follow-up studies. MeSH-

termerna har kombinerats för att få så relevanta sökresultat som möjligt. Andra 

MeSH-termer och kombinationer har provats för att hitta rätt artiklar men de 

sökningarna i databaser gav inte fler relevanta artiklar utan gjorde att man kom 

utanför frågeställningen. Genomläsning av artiklarnas referenslistor tillförde inte 
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några ytterligare artiklar. De artiklar som togs med i litteraturstudien var 

tillgängliga i fulltext och kunde endera skrivas ut direkt via databaserna Pubmed 

och Cinahl eller så beställdes de via biblioteket. 

 

Valet av att vara ensam författare som granskare av artiklarna gör att de 

förmodligen inte får en så korrekt och rättvis bedömning som de är värda. 

Ytterligare kan man se att bristande kunskaper i engelska fackuttryck är en 

svaghet vid bearbetning och bedömning av artiklarna. Bristande kunskaper i 

statistik har även bidragit till svårigheter att tolka vissa resultat. De olika 

mätinstrument som ingår i artiklarna får man förmoda är vedertagna 

mätinstrument som använts för att mäta bland annat livskvalitet. De har validitets- 

och reliabilitetsbedömts efter bästa förmåga av författaren. Genomgående har 

artiklarna en dålig redovisning av det etiska resonemanget och det var svårt att 

bedöma om de var korrekt etiskt granskade. Om artiklarna känts välgjorda och 

haft ett sammanhang men saknat etiskt resonemang som klart går att utläsa har de 

sänkts till en medelhög kvalitet i bedömningen av författaren. 

Artiklarnas kvalitet har varierat och väldigt få har varit kvalitativa och de som 

fanns var väldigt korta. När jag började med den här litteraturstudien fanns tron att 

just detta fenomen studerades i kvalitativa studier men livskvalitet verkar vara 

något som mest kommer med av en slump när man tittar på olika 

operationsmetoder i jämförelse studier. Då de flesta artiklarna var av kvantitativ 

design tycker jag att man inte kunde ge en korrekt bedömning av ett så 

mångdimensionellt begrepp som livskvalitet. Det saknas ett djup vilket sänker 

kvaliteten på den här litteraturstudien. Jag hade önskat att patienterna fått beskriva 

sina upplevelser av att leva som överviktig och vara överviktsopererad i flera 

kvalitativa studier vilket hade gett den här litteraturstudien mer trovärdighet och 

tyngd. Min tanke var från början att endast ta med artiklar med patienter som 

genomgått operationsmetoden Gastric bypass men det visade sig vara omöjligt 

eftersom det fanns för få artiklar och att man oftast använder olika 

operationsmetoder som jämförelse. Jag har genomgående valt att ignorera de olika 

operationsmetoder som finns eftersom mitt intresse inte ligger i valet av 

operationsmetod utan hur livet blir efter operationen. Men utfallet hur man 

upplever och skattar sin livskvalitet påverkas eftersom olika operationsmetoder 

ger olika komplikationer och att viktminskningen kan variera. Därför har jag 
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genomgående använt mig av ordet överviktsoperation trots att det finns ett antal 

operationsmetoder med i studierna. 

Att läsa och utvärdera artiklarna inom problemområdet har givit mig som 

författare en ökad kunskap och förståelse för problematiken att vara överviktig, 

överviktsopererad och svårigheten att passa in i samhället som överviktig.  

 

Resultatdiskussion 

Efter att resultatet sammanställts för den här studien kan det konstateras att 

livskvaliteten förbättras av att vara överviktsopererad i samtliga studier. De flesta 

studierna har inte så stort antal deltagare men de kan sammantaget påvisa ett 

positivt resultat av att genomgå en överviktsoperation genom att patienten får ett 

friskare och mer aktivt liv. Resultatet kommer ganska så fort efter operationen 

redan efter sex månader så ser man en förbättring i fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. Att självkänslan förbättras leder till en ökad tilltro på sig själv och 

att man får en känsla av sammanhang (jmr. Antonovskys, 2002). Det leder till att 

man tar fram de resurser som behövs för att klara av det dagliga i livet och att allt 

ska gå så bra som man kan ha förvänt att sig efter en överviktsoperation. 

 

I stort sett alla studier tar med ett ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande som är 

mångt och mycket kopplat till graden av viktminskning. Bäst resultat visar 

Balsinger et al. (2000) i den studien skattar sig 93 procent efter tre år som 

förbättrade fysiskt men även mer psykiskt tillfredställda efter operationen. Samma 

slutsats kommer Mitchell et al. (2001) fram till då 74 procent svarade att den 

fysiska hälsan förbättrats och 76 procent att den mentala hälsa förbättrats. Arcila 

et al. (2002) visar signifikanta förbättrade resultat i fysisk och mental 

välbefinnande än den inte opererade jämförelsegruppen. Även Larsen et al. (2002) 

tar upp dessa aspekter av livskvalitet och gruppen som helhet visar förbättrad 

fysiskt och psykiskt välbefinnande. I den studien tittade man också på 

användandet av läkemedel som minskade överlag, men minskningen var störst av 

psykofarmaka som minskade med 14 %. Puzziferri et al. (2002) kunde påvisa 

förbättrad fysik förmåga och ökad självkänsla efter tre år och Mathus-Vliegen & 

de Wit (2007) visar i sin studie som pågick i fem år att efter 35 kilos viktnedgång 
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kände de överviktsopererade sig generellt förbättrade och förbättringen fortsatte 

över tid trots att viktminskningen stagnerade.  

 

Den här litteraturstudien visar att överviktskirurgi har en effekt som leder till 

viktnedgång hos i stort sett alla som genomgår operation. Hur stor 

viktminskningen blir beror på individen, om den är redo att förändra sitt beteende 

både vad det gäller mat och aktivitet. Det är därför extra viktigt att man deltar i 

olika viktnedgångsprogram med dietister och sjukgymnaster. Ogden et al. (2005) 

kom fram till att de minskade i vikt och fick ett annat förhållande till mat genom 

att lära sig att kontrollera sitt ätande. Genom en ökad kontroll kunde de hantera på 

de komplikationer som man fick på grund av överviktsoperationen. Vilket ledde 

till högre livskvalitet med subjektiv förbättrad hälsostatus och ett mer aktivt liv 

och man kände sig mer energiska. Dymek et al. (2007) påvisar signifikant (P 

0,007) förändring av ätbeteendet, hetsätning och hunger känslan. Michell et al. 

(2001) visar att alla inte går ner i vikt efter en överviktoperation i den studien 

ökade tre patienters ursprungs vikt, en patient med hela 15 kilo och Balsinger et 

al.(2000) studie fick 20 procent av de överviktsopererade reopereras på grund av 

för låg viktnedgång. 

Lee et al. (2005) kunde däremot inte påvisa att någon större skillnad i symtom 

från mag/tarm kanalen trots en viktnedgång på 60-65 procent men att det var en 

lättnad och en annan glädje i att äta. Arcila et al. (2002) har kommit fram till 

samma slutsats som Lee et al. (2005) att någon förändring i matsmältningen inte 

kunde ses mellan opererade och de som inte opererat sig. Inte heller förändrades 

matvanorna hos de överviktsopererade, de fick de komplikationer som en 

överviktsoperation kan ge med bland annat dumping men de var nöjda med sin 

viktnedgång. Kalferentos et al. (2006) har studerat olika operationsmetoder och 

följt de opererade i fem år och där kommit fram till att man får en större 

viktnedgång samt färre komplikationer vid en viss typ av operation och att det är 

viktig att göra en ordentlig bedömning innan operationen för att minska på 

komplikationerna.  

 

Någon större återgång till arbete kan man inte se i studierna vilket troligtvis beror 

på att de flesta är fortsatt överviktiga och har följd sjukdomar på grund av sin 

fetma men också att studierna hade för få deltagare (44 personer) för att få ett 
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signifikant resultat. Mathus-Vliegen & de Wit  (2007) har i sin fem års studie 

påvisat att arbetsproduktivitet och sjukfrånvaron påverkades positivt av en 

viktnedgång. Sjukfrånvaron minskade med nästan 50 procent redan första åren 

och den förbättrade fysiska förmågan ledde till ökad arbetsproduktivitet och man 

upplevde mindre negativa känslor på grund av sin kroppsvikt under arbete. Velcu 

et al. (2005) har tittat på anställningsstatus efter överviktsoperation och fem år 

efter hade endast 16 % av dem som var arbetslösa innan operationen fått ett 

arbete, de resterande var fortfarande arbetslösa på grund av sin fetma. Sanchez-

Santos et al.(2007) och Puzziferri et al. (2002) har kunnat påvisa samma resultat 

som Mathus-Vliegen & de Wit (2007) att de överviktsopererade fick bättre 

ställning i arbetslivet och bättre arbetsförmåga. 

 

Att det sexuella intresset ökar efter en överviktsoperation visar ett antal studier 

men det är inte alldeles enkelt med intima kontakter då man oftast fortfarande har 

övervikt men också att kroppen förändras med all lös hängande hud som upplevs 

som något fult och besvärande och man vill helst inte visa sig naken inför någon 

annan människa. Puzziferri et al. (2002) har i sin tre års studie kunnat påvisa ett 

ökat sexuellt intresse och Sanchez-Santos et al. (2007) såg en förbättring men 

mindre signifikant på grund av att man hade svårt att se sig som smal i sexuella 

aktiviteter och behövde skönhetsoperationer på grund av löst hängande hud. 

Larsen et al.(2002) jämförde intima och sexuella kontakter hos överviktsopererade 

preoperativt och postoperativt och man kunde påvisa att kontakterna förbättrats 

två år efter överviktsoperationen. 

 

I studierna som redovisas nedan kan man se att den hälsorelaterade livskvaliten 

förbättras och man ser en tillbakagång av de följdsjukdomar som är relaterade till 

övervikten. Att man använder begreppet livskvalitet tillsamman med hälsa är att 

det kan styrka förändringar i hur de överviktsopererade mår och fungerar i 

vardagen (SBU, 2002). Dymek et al.(2001) kan påvisa signifikant förbättring av 

den generella hälsan hos överviktsopererade. De hade fått bättre självkänsla och 

de kände sig vitalare efter operationen. Reu et al.(2007) har visat att de som söker 

vård för övervikt har en lägre livskvalitet än genomsnittsbefolkningen när man 

gjorde jämförelser i USA. I den studien hade alla livskvalitets parametrar 

förbättrats två år efter operationen till samma nivå som genomsnittsbefolkningen 
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även de som drabbats av komplikationer efter operationen hade fått en högre 

livskvalitet men på en lägre nivå. Sanchez-Santos et al.(2007) påvisar att 96 

procent uppvisar utmärkt till goda resultat i ökad hälsorelaterad livskvalitet fem år 

efter överviktsoperationen. Mathus-Vliegen & de Wit (2007) påvisar i sin studie 

bättre status i hälsorelaterad livskvalitet efter två och ett halvt år och kan se att 

den håller i sig fem år efter överviktsoperationen. Ogden et al. (2005) studie 

påvisar signifikant förbättrad livskvalitet (P 0,04) och i djupintervjuer av 15 

patienter som genomgått överviktsoperation berättade 90 procent att de fått 

förbättrad energi och ökat självförtroende vilket ledde till positiva effekter på den 

hälsorelaterade livskvaliten. 

 

Konklusion 

Resultatet av litteraturstudien visar att hos de personer som genomgår en 

överviktsoperation sker en generell förbättring (ca 80-90 procent) av livskvaliten 

framförallt hos dem som har fått en stor viktnedgång. Det trots att tillbakagången 

inte är lika stor av de förvärvade följdsjukdomarna på grund av övervikten. Alla 

får inte den här viktnedgången så många fortsätter att vara feta och besväras av de 

följdsjukdomar som de ådragit sig under den period de var som fetast och behöver 

hjälp med sitt dagliga liv. För att få signifikanta resultat skulle det behövas fler 

kvalitativa studier med djupintervjuer som tittar över tid på de parametrar som 

ingår i det mångdimensionella begreppet livskvalitet. Efter en överviktsoperation 

så sker en snabb förbättring av den hälsorelaterade livskvaliten de första åren, en 

viktig faktor är den uppmärksamhet man får av det överviktsteam som arbetar 

med/runt patienten. Tyvärr får man anta att när den snabba viktminskningen 

stagnerar och uppmärksamheten avtar från kirurger och övriga i överviktsteamet 

att det lätt sker en tillbakagång till ett mindre aktivt liv och till ett gammalt 

ätbeteende. Det sociala livet förbättras och man blir mindre isolerad men inom 

familjen märker man ingen förändrig i relationen till de närmaste. Oftast så gör 

man en överviktsoperation när man passerat 30-årsåldern efter att man provat allt 

annat. Då har man redan fått många av de följdsjukdomar som man kan få vilket 

leder till att man inte kommer ut i arbetslivet på det sätt som man normalt skulle 

ha gjort utan är och förblir sjukpensionär trots att man genomgått en 

överviktsoperation. Idag opererar man de som har ett BMI över 40 men 
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diskussioner förs för att sänka den här gränsen till 35. Vissa landsting har redan 

infört den gränsen för att minska risken för sena komplikationer på grund av 

övervikt dock inte Västernorrland. Med dagens titthållsoperationer är tidiga 

komplikationer färre och den postoperativa tiden är betydligt kortare än för några 

år sedan vilket gör att fler och fler väljer att genomgå en operation när man provat 

allt annat. Inom skolhälsovården och på BVC har man idag börjat titta på barns 

och ungdomars BMI kurva för att kunna fånga upp barn och ungdom så tidigt som 

möjligt innan övervikten blir allt för stor. På Sahlgrenska har man börjat operera 

ungdomar mellan 13-18 år med extrem övervikt för att förebygga att de kommer 

ut i vuxenlivet som överviktiga utan istället blir en tillgång för samhället. 

Överviktiga kostar samhället otroligt mycket pengar både före och efter en 

överviktsoperation. Kan man tidigt sätta in åtgärder är det en stor 

samhällsbesparing men det är också en mänsklig besparing för ingen vill vara 

extremt överviktig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helene Hallgren 24 

Referenslista 

 

Agerberg, M. (2007). Ormen i paradiset. Falun: Prisma 

 

Antonovsky, A. (2000). Hälsans mysterium. Köping: Natur och kultur 

 

Arcila, D. , Velázques, D. , Gamino, R. , Sierra, M. , Salin-Pascual, R. , Gonzáles-

Barranco, J. , & Herrera, M. (2002). Quality of life in Bariatric Surgery. Obesity 

Surgery 12, (5), 661-665. 

 

Backman, J. (2004). Rapporter och uppsatser. Lund; Studentlitteratur 

 

Balsinger, BM. , Poggio, JL. , Mai, J. , Kelly, KA. , & Sarr, MG. (2000). Ten and 

more years after vertical banded gastroplasty as primary operation for morbid 

obesity. Journal of Gastrointestinal Surgery 4, (6), 598-605 

 

Dymek, MP., le Grange, D. , Neven, K. , & Alverdy, J. (2001). Quality of life and 

psychosocial sdjustment in patients after Roux-en-Y gastric bypass: a brief report. 

Obesity Surgery 11, (1), 32-39. 

 

Forsberg, C. , & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska ltteraturstudier-

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur 

och kultur 

 

Foster, GD. , Wadden, TA. , Kendall, P. , & Stukard, AJ. (1996). Psychological 

effects of weigt loss and regain: a prospective evaluation. J Consulting and 

clinical Psychology, 64, 752-757. 

 

Gould, JC. , Garren, MJ. , Boll, V. , & Starling, JR. (2006). Laparoscopic gastric 

bypass: Risks vs. Benefits up to two years following surgery in super-super obese 

patients. Obesity Surgery 140, (4), 524-531 

 



Helene Hallgren 25 

Kalferentos, F. , Skroubis, G. , Kehagis, L. , Mead, N. & Vagenas, K. A. (2006). 

Prospective comparison of vertical banded gastroplasty and roux-en-y gastric 

bypass in a non-superobese population. Obesity Surgery 16, (2), 151-158. 

 

Kjöller, H. (2006). Operation: nytt liv. Eskilstuna: Brombergs Bokförlag AB. 

 

Larsen, JK. , Geenen, R. , van Ramshort, B. , Brand, N. , de Wit, P. , & von 

Doornen, LJ. (2002). Psychsocial Functioning Before and After Laparoscopic 

Adjustable Gastric Banding: a cross-sectional study. Obesity Surgery 13, (4), 629-

636. 

 

Lee, WJ. , Yu, PJ. , Wang, W. , Chen, TC. , Wei, PL. , & Huang, MT. (2005). 

Laparoscopic Roux-en-Y Versus Mini Gastric Bypass for the Treatment of 

Morbid Obesity. Annals of Surgery 242(1), 20-28. 

 

Manson, E. (1992) Surgical Treatment of Morbid Obesity. Problems in General 

surgery, 9,2. 

 

Mathus-Vliegen, EM. , & de Wit, LT. (2007). Healted-related quality of life after 

gastric banding. British Journal of Surgery 94,(4), 457-465. 

 

Mitchell, JE. , Lancaster, KL. , Burgard, MA. , Howell, LM. , Krahn, DD. , 

Crosby, RD. , Wonderlich, SA. , & Gosnell, BA. (2001). Long-term follow-up of 

patients´ status after gastric bypass. Obesity Surgery 11, (4), 464-468. 

 

Ogden, J. , Clementi, C. , Aylwin, S. , & Patel, A. (2005). Exploring the impact of 

obesity surgery on patients health staus: Quantitative and Qualitativ study. 

Obesity Surgery 15, (2), 266-272. 

 

Olbers, T. (2004). Obesity surgery. Göteborg: Vasastadens Bokbineri AB. 

 

Puzziferri, N. , Austrheim-Smith, IT. , Wolfe, BM. , Wilson, SE. , & Nguyen, NT. 

(2002). Three-year follow-up of a prospective randomized tril comparing 

laparoscopic versus open gastric bypass. Annals of surgery, 243, (2), 181-188. 



Helene Hallgren 26 

 

Polit, D. F., & Beck, C.T.(2004). Nursing Research – Principles and Methods 7th 

edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Rand, CW. , & MacGregor, AMC. (1990) Morbidly obese patients perceptions of 

social discrimination before and after surgery for obesity. South Med J, 83, 1390-

1395. 

 

Reu, JD. , Yarbrough, DE. , Leeth, RR. , Leath, TD. , & Clements, RH. (2007). 

Influence of complications and extent of weight loss on quality of life after 

laparoscopic Roux-enY gastric bypass.Surgical endoscopy 21, (7), 1095-1100. 

 

Sanchez-Santos, R. , Del Barrio, MJ. , Gonzales, C. , Madico, C. , Terrao, I. , 

Gordillo, ML. , Pujol, J. Moreno, P. , & Masdevell, C. (2006). Long-term health-

related quality of life following gastric bypass: influence of depression. Obesity 

Surgery 16, (5), 580-585. 

 

SBU/SFF nr.3. (1999). Evidensbaserad omvårdnad vid behandling av personer 

med depressionssjukdomar. Stockholm: Statens beredning för medicinsk 

utvärdering. 

 

SBU-Statens beredning av medicinsk utvärdering. (2002). Fetma- problem och 

åtgärder. Göteborg: Elanders Graphic Systems 

 

Socialstyrelsen. (2005). Folkhälsorapport 2005. Stockholm: Edita Norstedts 

Tryckeri. 

 

Sullivan, M. , Karlsson, J. , Sjöström, L (1993). .Swedish odese subjekts (SOS)-an 

intervention study of obesity. Baseline evaluation of health and psychosocial 

functioning in the first 1743 subjekts examined. Int J obesity surgery 17, 503-512 

Velcu, LM. ; Adolhpine, R. , Mourelo, R. ; Cottam, D , & Angus, G. (2005). 

Weight loss, quality of life and employment status after Roux-en-Y gastric 

bypass: 5-year analysis. Surgery for obesity & Related Diseases, 1, (4), 413-417. 

 



Helene Hallgren 27 

Vetenskapsrådet. (2001). Riktlinjer för god medicinsk forskning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helene Hallgren 28 

     Bilaga 1.  
 
 
 
Tabell 1. Databassökning 
Sökdatum 20080112 PubMed Cinahl via 

Ebsco  
Utvalda 

 Begränsningar 
 
____________________ 
Sökord 

19970101-
20071231 
Humans 
All Adults 19+ 
English 

19970101-
20071231 
All Adults 
English 
 

 

1 Obesity 22297 6873  

2 Morbid 4403 574  

3 Gastric Bypass 1486 145  

4 Weight loss surgery 22855 274  

5 Bariatric surgery 3013 150  

6 Quality of life 32911 13675  

7 Experiences 12871 9377  

8 Follow-up studies 100713 13016  
#1 and #2 and #3  1082 76  
#1 and #2 and #4  1766 63  
#1 and #2 and #5 1881 55  
#1 and #2 and #3 and #6 79 4 Pubmed 6 
#1 and #2 and #4 and #6 149 7 Pubmed 4 
#1 and #2 and #5 and #6 158 3 Pubmed 5 

Cinahl 1 
#1 and #2 and #3 and #6 and # 7 15 2  
#1 and #2 and #4 and #6 and # 7 23 2  
#1 and #2 and #5 and #6 and # 7 24 2  
#1 and #2 and #3 and #6 and # 8 23 1  
#1 and #2 and #4 and #6 and # 8 51 2  
#1 and #2 and #5 and #6 and #8 52 1  
#1 and #2 and #3 and #6 and #7 
and #8 

5 1 Cinahl 1 

#1 and #2 and #4 and #6 and #7 
and #8 

9 1  

#1 and #2 and #5 and #6 and #7 
and #8 

9 1  

Totalt   17 
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Bilaga 2. 
 
 
Tabell 2a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med 
kvantitativ metod. 
 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg Kvalitet 
RCT Större välmonitorerad 

multicenterstudie men 
adekvat beskrivning av 
protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt 
stort för att besvara 
frågeställningen. 

 
 
 
     - 

Randomiserad studie med 
för få patienter och/eller 
för många delstudier, 
vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. 
Bristfälligt antal patienter, 
otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder. 

 
     - 

Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska 
metoder. 

DS Stort konsekutivt 
patientmaterial som är väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder 
( t ex multivariatanalys, fall- 
kontroll metodik, etc). Lång 
uppföljning. 

 
 
     - 

Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, 
alltför kort uppföljning 
eller inadekvata statistiska 
metoder. 

Kvalitetskriterier för RCT, CCT och DS enligt SBU-rapport nr. 3. 1999. 
 
 
Tabell 2b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med 
kvalitativ metod. 
 I – Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 
K Väldefinierad frågeställning. 

Relevant och tydligt 
beskrivet urval. Tydligt 
beskriven datainsamling och 
analysmetod. Logiskt och 
begripligt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. 
God kommunicerbarhet och 
replikerbart. 

 
 
 
      - 

Vagt definierad 
frågeställning. Otydligt 
beskrivet urval. 
Otillräckligt beskriven 
datainsamling och 
analysmetod. Vagt 
beskrivna tolkningar och 
slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet och 
relikerbarhet. 

Kvalitetskriterier för K enligt SBU-rapport nr. 3, 1999. 
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     Bilaga 3a. 
 
 

 Relevansbedömning av abstrakt 
 
 
Artikel nummer:    Granskare: 
 
 
Författare: 
 
 
Titel: 
 
 
Årtal:   Tidskrift: 
 
 
Land där studien gjordes: 
 
Typ av studie:  Original         Review          Annan   
 
      Kvantitativ      Kvalitativ   
 
 
Område: 
 
1. Livskvalitet       
2. Vikt          
3. Arbetsliv           
4. Mat                
5. Annat                  ……………………….  
 
 
Fortsatt bedömning:   Ja               Nej    
 
 
Motivering: 
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Artikelgranskning    Bilaga 3b. 

Artikel nr:………….  Granskare:………………………………………….. 

Författare:…………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………

………………………….. 

Titel:………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………..………………

………………………… 

Årtal:………..Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original       □     Review     □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………… 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ Motivering:……………………… 

…………………………………………………….. 
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KVALITETSBEDÖMNING   Bilaga 3b. 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan        □................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N)  

Tidpunkt för studiens genomförande?........................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □      Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?              Ja           Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?               Ja           Nej   

Finns ett etiskt resonemang?               Ja           Nej   

Urval relevant?                Ja            Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?               Ja            Nej   

Är metoden tydligt beskriven?                      Ja            Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?             Ja            Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?            Ja             Nej    
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Kvantitativa studier    Bilaga 3b. 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 
………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

……………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 
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Tabell 3 Artiklar som är inkluderade i studien.                                                                                                                                                                               Bilaga 4. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design 
Metod 

Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
Kvalitet 

Arcila et al. 
2002 
Mexico 

Syftet med den här studien var 
att utvärdera verkan/inverkan av 
överviktskirurgi på 
livskvaliteten speciellt på 
gastrointestinal livskvalitet hos 
patienter som genomgått VBG, 
RYGBP och dRYGBP. 
 
 

Original 
Kvantitativ 
Prospektiv 
Randomiserad 
 

n = 60 
(n = 0) 

ANOVA 
Student`s T-test 
GIQLI = 
Gastrointestinal Quality 
of Life Index 
 

Undersökningen visade att de 
opererade mår bättre. Någon skillnad 
kunde inte påvisas i matsmältning 
eller matvanor mellan grupperna 
förutom att de opererade hade 
bieffekter relaterade till 
överviktsoperationen. 

RCT 
II = medel 

Balsinger et al. 
2000 
USA 

Syften med den här studien är 
att utvärdera patienter som har 
gjort VBG operation 10 år 
sedan och framåt i tiden i termer 
av viktnedgång, problem från 
mag/tarm kanalen och subjektiv 
livskvalitet. 
 
 

Original 
Kvantitativ 
Prospektiv 
Follow-up 

n=73 
(n=2) 
 
1,5 år n=39 
3 år n=37 
10 år n=54 

Mean 
EBW= excess body 
weight 
BMI= Body mass index 

Gruppen som helhet hade minskat 
sitt BMI. Tre år efter operationen 
ansåg 93% att deras livskvalitet hade 
förbättrats. 
De flesta kunde äta normalkost. 
Studien visar att VBG är ett effektivt 
sätt att gå ner i vikt. 

CCT 
II = medel 

Dymek et al. 
2001 
USA 

Syftet med studien var att 
systematiskt presentera 
förändringar i hälsorelaterad 
livskvalitet efter RYGBP. 

Original 
Kvantitativ 
Intervention 

n = 32 
(n = 12) 

ANOVA 
T-test  
Mean 
SD 
SF-36 Health Survey 
TFEQ = Three Factor 
Eating Questionnaire 
ESS = Emotional 
Eating Scale 
BDI = Beck Depression 
Inventory 
RSE = Rosenberg Self-
Esteem Scale 
 
 
 
 

Alla opererade rapporterade en 
förbättring av hälsorelaterad 
livskvalitet samt fysik, social, mental 
och emotionell förbättring. 

CCT 
II = medel 
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Tabell 3 Artiklar som är inkluderade i studien.                                                                                                                                                                              Bilaga 4. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design 
Metod 

Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
Kvalitet 

Gould et al. 
2006 
USA 

Vi hypotiserar att ett erfaret 
kirurgteam kan genomföra 
laparaskopisk gastric bypass 
säkert och succéfullt med dessa 
höga risker på outgrundligt feta 
patienter. Vi tror också på succé 
av relevanta variabler som 
respons på hjärtkärlsjukdom 
och livskvalitet efter kirurgisk 
introducerad viktnedgång. 
 
 

Original 
Kvantitativ 
Intervention 
Retrospektiv 
Kontrollerad 

n = 288 
Bortfall ej 
beskrivet 

Fisher exact test 
Wilcoxon rank sum test 
Moorehead-Ardelt 
Quality of life score 
questionnaire II 
BAROS = Bariatric 
Analysis and Reporting 
Outcome System 

Patienterna i studien visade efter 
operationen förbättrad hälsa och 
livskvalitet trots att många 
fortfarande var extremt överviktiga. 

CCT 
II = medel 
 
 

Kalferentos et al. 
2006 
Grekland  

Studien rapporterar långsiktigt 
resultat av en prospektiv 
jämförelse mellan VGB och 
RYGBP i en känd grupp av 
extremt överviktiga patienter. 
 
 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Intervention 

n = 103 
(n = 12) 

Fisher exact test 
Students T-test 
Mean 
 

5 år efter operationen hade de som 
genomgick RYGBP en bättre 
livskvalitet än de som genom gick 
VGB. 

RCT 
II = medel 
 

Larsen et al. 
2002 
Nederländerna 

Att undersöka på kort och lång 
sikt, fysisk, mental och 
framförallt social livskvalitet 
hos patienter med kraftig 
övervikt. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Pre op n = 
93 
(n = 30) 
Short n= 48 
long 109 (n 
= 22) 
    

RAND-36 
BDI = Beck Depression 
Inventory 
RSE = Rosenberg Self-
Esteem Scale 
ISB-Dutch Inventory 
for social support 
RISS=Dutch Relational 
Interaction Satisfaction 
Scale 
OPSQ=Obesity 
Psychosocial State 
Questionnaire 
Students T-test 
 
 

Patienterna fick efter operationen 
bättre fysisk, psykisk och 
psykosocial hälsa. 

RCT 
II = medel 
 



Helene Hallgren 36 

Tabell 3 Artiklar som är inkluderade i studien.                                                                                                                                                                              Bilaga 4. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design 
Metod 

Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
Kvalitet 

Lee et al. 
2005 
Taiwan 

Den här prospektiva randomiserade 
undersökningen ville titta på 
säkerheten och effekten mellan 
lapraskopisk Roux-en-y gastric 
bypass och lapraskopisk mini-
gastric bypass som behandling av 
sjuklig fetma. 
 
 

Original 
Kvantitativ 
Intervention 
Prospektiv 
Randomiserad 
Kliniskt försök 

n = 80 
(n = 0) 

SPSS 8,0 
Fisher exact test 
X² 
GIQLI = 
Gastrointestinal Quality 
of Life Index 
Mean 

Alla som ingick i studien minskade i 
vikt. Deltagarna upplevde en 
förbättrad fysisk funktion samt 
emotionell och social förbättring. 

RCT 
II = medel 

Mathus-
Vliegen et al. 
2007 
Nederländerna 

Syftet med den här studien var att 
undersöka livskvalitet hos sjukligt 
feta individer med ett validerat 
fetma specifikt instrument samt en 
uppföljning i ett viktnedgångs 
program med gastric banding 
opererade och jämföra deras 
hälsorelaterade livskvalitet med 
andra individer med normal 
kroppsvikt matchande i ålder, kön 
och utbildning samt liknande 
bakgrund.  
 
 

Original 
Kvantitativ 
Randomiserad 
Prospektiv 
Intervention 
 

n = 44 
(n = 6) 

Mean 
MSSs 
T-test 
Mnn-Whitney U test 
Kruskal-Wallis 
HRQL questionnaire 
 

Studien visar en förbättring i 
hälsorelaterad livskvalitet hos alla 
opererade patienter. Fyra år efter 
operationen höll viktminskningen i 
sig, men viktnedgången var inte lika 
stor. Sjukfrånvaron minskade med 50 
%. Viktnedgångsprogram och 
uppföljning efter operationen är en 
viktig del i att patienternas ökade 
livskvalitet består och sakta ökar. 
 

RCT 
I = hög 

Mitchell et al. 
2001 
USA 

Syftet med studien var ett intresse av 
att undersöka långtidsresultat på en 
grupp av individer som alla har 
genomgått gastric bypass för fetma. 

Original 
Kvalitativ 
Deskriptiv 
Intervention 
Follow-up 
Intervju 

n = 78 
(n = 22) 

ANCOVA 
M-FED =  
SF-36 Health Survey  
AUDIT = Alcohol Use 
Disorders Identification 
Test 
Mean 
 
 
 
 
 

I stort sett alla deltagarna i studien 
minskade i vikt och 75% svarade att 
den fysiska och den mentala hälsan 
hade förbättrats. 

DS 
II = medel 
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Tabell 3 Artiklar som är inkluderade i studien.                                                                                                                                                                               Bilaga 4. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design 
Metod 

Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
Kvalitet 

Ogden et al. 
2005 
England 

Studien vill förklara mekanismen 
bakom framgången med kirurgi 
och undersöka hur den kan 
medföra sådan förändring i 
patienternas hälsostatus. 

Original 
Kvantitativ 
Kvalitativ 
Djupinterjuver 
Intervention 
Kontrollerad 
Kliniskt försök 

n=122 
(n=50) 
n=15 
(n=2) 

Chi two test 
T-test 
Levenès test 
POMS = Profile of 
Mood States. 
ADLs = Activites of 
Daily Livning. 
SEQoL = 
Individualizerad 
Quality of Life. 
 
 

Alla i den opererade gruppen 
minskade i vikt och fick förändrat 
ätbeteende. 
Livskvaliteten ökade och man 
märkte av en förbättrad hälsostatus. 

K 
CCT 
I = hög 

Puzziferri et al. 
2002 
USA 

Den här studien rapporterar tre-
års resultat av en slump indelade 
patienter i grupper. De jämför 
öppen eller laparaskopisk gastric 
bypass med tonvikt på 
viktnedgång, förbättring i hjärt- 
och kärl sjukdom, livskvalitet och 
sena komplikationer.   

Original 
Kvantitativ 
Kvalitativ 
Prospektiv 
Randomiserad 

n=116 
(n=39) 

Mean  
T-test 
Fisher exakt test 
Mann-Whitney test 
Mantel-Haenszel  
Moortehead-Ardelt  
Quality of life scores 

Man kunde inte se någon skillnad i 
sjuklighet mellan grupperna. Efter 
fyra år var viktnedgången lika stor 
mellan grupperna. Efter tre år 
upplevde alla en förbättrad 
självkänsla och den fysiska förmågan 
hade förbättrats. Arbetsförmågan var 
bättre och sexuallivet hade 
förbättrats. 
 
 

K 
RCT 
II = medel 

Reu et al. 
2007 
USA 

Syftet med studien är att 
adressera hälsorelaterad 
livskvalitet i denna patientgrupp. 

Original 
Kvantitativ 
Intervention 
Prospektiv 

n = 505 
(pre op n = 
0) 
(År 1 n = 
186) 
(År 2 n =  
226) 
Bortfallet ej 
beskrivet 

SF-36 
Microsoft Access 
database 
QualityMetric SF 
Health Outcoms 
Scoring Software. 
Students T-test 
 
 
 
 
 

Hälsorelaterad livskvalitet är lägre 
för de som söker vård i form av 
överviktsoperation än hos 
genomsnittsbefolkningen. Två år 
efter operationen har hälsorelaterad 
livskvalitet ökat dramatiskt. 

RCT 
II =medel 
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Tabell 3 Artiklar som är inkluderade i studien.                                                                                                                                                                              Bilaga 4. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design 
Metod 

Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
Kvalitet 

Sanchez-Santos  
et al. 
2006 
Spanien 

Målet med den här studien är att 
utvärdera hälsorelaterad 
livskvalitet hos patienter som 
genomgått gastric bypass för fem 
år sedan som sedan jämförs med 
andra sjukligt feta icke opererade 
patienter. 
 
 

Original 
Kvantitativ 
Intervention 
Tvärsnittsstudie 

n=128 
Bortfall ej 
beskrivet. 

SPSS 11,0 
Logistic Regression 
Model 

Fem år efter operationen visade 
patienterna goda resultat i 
hälsorelaterad livskvalitet och en 
viktnedgång som håller i sig. 

CCT 
I = hög 

Velcu et al. 
2005 
USA 

Huvudsyftet med studien är att 
fastställa retrospektivt preoperativ 
anställningsstatus hos patienter 
som ska genomgå öppen RYGBP 
och jämföra det med långsiktig 
viktnedgång, förändrig i 
livskvalitet och återgång till ett 
arbete. 
 
 

Original 
Kvantitativ 
Intervention 

N = 41 
(n = 16) 

Student`s t-test 
Mean 

Sjukligt feta fortsätter att vara 
arbetslösa efter en övervikts 
operation trots viktnedgång. 
 
 

DS 
I = hög 
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Tabell 4 Artiklar som är uteslutna från studien.       Bilaga 5. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design 
Metod 

Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
Kvalitet 

Anledning till 
exkludering 

Nyugen et al. 
2001 
USA 

I den här randomiserade 
studien utvärderas 
operationsresultat, 
komplikationer, 
konvalescens, livskvalitet 
och kostnader efter 
laparaskopisk och öppen 
GBP: 
 

Kvantitativ   
Randomiserad 

n = 155 Fisher exakt test 
Two-sampel t-
test 
36—item Health 
Survey 
BAROS 
Moorehead-
Ardelt QOL 

Alla inkluderade i studien 
påvisade högre resultat 
preoperativt samt 3 månader 
och 6 månader enl 
Moorehead-Ardelt QOL 
scores. 

RCT 
III- låg 

För tidigt efter operation 
och för kort om 
livskvalitet. Koncentrerar 
sig på postoperativa  
komplikationer och 
vårdkostnader. 

Suter et al. 
2005 
Schweiz  

Att rapportera resultat av 
en stor grupp patienter 
som blivit behandlade 
med laparskopisk 
RYGBP. 

Kvantitativ 
Kontrollerad 

n = 466 
(n =103) 

Fisher exakt test 
ANOVA 
Student´s t-test 
Chi2 test 
Moorehead-
Ardelt QOL 
BAROS 

Att komplikationerna både 
tidiga och sena minskade 
med laparaskopisk 
operationsmetod. 

CCT 
II-medel 

Operationsmetoder, 
komplikationer och 
endast en mycket kort del 
om livskvalitet. 

Weiner et al. 
2005 
Tyskland 

Att jämföra validerade 
instrument som mäter 
livskvalitet vid kirurgiska 
överviktsbehandlingar.   

Kvantitativ 
Kontrollerad 

n = 133 Chi2 test 
Student´s t-test 
GIQLI = 
Gastrointestinal 
Quality of Life 
Index 
BAROS = 
Bariatric 
Analysis and 
Reporting 
Outcome System 
BQL = Bariatric 
Quality of life 
 

Att BQL är ett validerat 
frågeformulär som kan 
användas kliniskt.  

CCT 
II-medel 

Jämför validitets 
instrument vid 
överviktskirurgi. 

 


