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Abstrakt 

Introduktion/Bakgrund: Övervikt och fetma är kraftigt växande problem världen över och 

inverkar negativt på individers fysiska, psykiska och sociala livskvalitet. En metod för att 

behandla fetma är viktminskningskirurgi. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att 

belysa individers livskvalitet efter genomförd viktminskningskirurgi, för att skapa förståelse 

för individernas omvårdnadsbehov. Metod: En litteraturöversikt genomfördes för att 

studera problemområdet. Datainsamling utfördes genom sökning i databaserna CINAHL, 

PsycInfo och PubMed. Efter kvalitetsbedömning inkluderades 18 artiklar. Data analyserades 

genom ett induktivt förfaringssätt. Resultat: Analysen resulterade i sex kategorier som 

illustrerar individernas positiva och negativa förändringsprocess och ambivalens efter 

viktminskningskirurgi. Operationen skapade en ny livssituation med nya möjligheter och 

bidrog till förnyad livskvalitet innehållande förbättrad hälsa, relation till mat samt fysisk, 

social och psykisk funktion. Operationen resulterade även i komplikationer som utgjorde 

begränsningar och påverkade individernas livskvalitet negativt. Diskussion: Resultatet 

tyder på att livskvalitet efter viktminskningskirurgi varierar och är individuell. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att stödja och motivera patienter till livsstilsförändringar samt 

individanpassa vården. Slutsats: För att ytterligare optimera vården och skapa djupare 

förståelse för patienter som genomgått viktminskningskirurgi, rekommenderas vidare 

kvalitativ forskning som fokuserar på negativa aspekter. 

 

Nyckelord: 

Gastric bypass, Litteraturöversikt, Livskvalitet, Patientupplevelser, Viktminskningskirurgi.   
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Förekomsten av övervikt och fetma har nästan fördubblats i världen sedan år 1980. 2008 var 

det 1,4 miljarder individer över 20 år som var drabbade och av dem beräknades cirka 500 

miljoner lida av fetma (World Health Organization [WHO], 2014). Det finns flertalet 

viktminskningsmetoder varav en metod för individer med svår fetma är kirurgisk 

behandling (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002). Författarna har under 

sjuksköterskeutbildningen träffat patienter som genomgått en lyckad viktminskningskirurgi 

men även de med komplikationer som upplevde att operationen var misslyckad. Eftersom 

övervikt och fetma är ett växande problem och kirurgin verkar ha positiva och negativa 

effekter kändes ämnet aktuellt och betydelsefullt att belysa för att sjuksköterskan ska kunna 

ge god vård. 

Bakgrund 

Övervikt och fetma 

I Sverige har övervikt och fetma ökat de senaste 20 åren (Socialstyrelsen, 2009). Mellan 2009-

2012 beräknades drygt 40 % kvinnor och drygt 50 % män vara drabbade (Statistiska 

centralbyrån, 2014). Enligt en litteraturöversikt är orsakerna till övervikt och fetma 

samhällsfaktorer, genetik och levnadsvanor (Guh, Zhang, Bansback, Amarsi, Birmingham & 

Anis, 2009). Främsta orsaken är obalans mellan energiintag och energiförbrukning (WHO, 

2014). Body mass index (BMI) är ett mätredskap som används för att definiera undervikt, 

normalvikt, övervikt och fetma. Vid användning av instrumentet divideras individens vikt (i 

kilogram) med kroppslängden (i meter) i kvadrat. Referensvärdena är: undervikt <18,5, 

normalvikt 18,5-25, övervikt 25-30, fetma >30 (Socialstyrelsen, 2009).   

 

Övervikt och fetma ökar risken att drabbas av ett flertal följdsjukdomar som hjärt-och 

kärlsjukdomar, diabetes typ-2 och olika cancerformer (WHO, 2014; Guh et al., 2009). Fetma 

påverkar även individen psykiskt och socialt och kan bidra till låg självkänsla, utanförskap 

och sämre livskvalitet (Cobbols & Lord, 2012). En metaanalys som studerat individer med 

normalvikt, övervikt och fetma visar att de med högre BMI uppvisar lägre psykisk och fysik 

hälsorelaterad livskvalitet än normalviktiga (Ul-Haq, Mackay, Fenwick & Pell, 2013). 
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Viktminskningskirurgi 

En litteraturöversikt visade att individer med fetma som använt dieter för viktminskning 

ofta återgår till sin ursprungsvikt (Bult, van Dalen & Muller, 2008). Den mest långsiktiga 

metoden för att behålla en viktminskning på sikt är att genomgå en viktminskningskirurgi 

(Bult et al., 2008; Colquitt, Picot, Loveman & Clegg, 2009; Karlsson, Taft, Ryde, Sjöström & 

Sullivan, 2007). Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas har viktminskningskirurgi ökat 

kraftigt i Sverige de senaste 10 åren. 2013 utfördes cirka 6000 operationer och av dem 

genomfördes 4515 på kvinnor 

(http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/operationerislutenvard). 

 

Det finns flera viktminskningskirurgier, samtliga syftar till att reducera nutritionsintag och 

skapa viktförlust (Blackburn, 2009; Buchwald, 2005). Den kirurgi som används mest i 

världen är gastric bypass som innebär att magsäcken delas högt upp så att en liten 

magsäcksficka skapas vilket leder till tidig mättnadskänsla. Resterande magsäck och delar av 

tunntarmen kopplas sedan bort och är vilande. Den kvarstående delen av tunntarmen 

kopplas ihop med den nya magsäcksfickan, vilket leder till minskat näringsupptag 

(Buchwald, 2005). 

 

Indikationer för att erbjudas viktminskningskirurgi är BMI > 40 kg/m2 eller ett BMI >35 kg/ 

m2 om individen även har följdsjukdomar som exempelvis diabetes typ-2, blodfettsrubbning 

och hypertoni. Innan operation övervägs ska individen gjort flera försök att gå ner i vikt och 

vara mellan 18 och 60 år, men undantag kan förekomma om det finns medicinska skäl 

(Nationella indikationer för obesitaskirurgi, 2009).      

 

Fetmans följdtillstånd som dödlighet, diabetes typ-2, hypertoni, infertilitet, 

blodfettsrubbning och sömnapné minskar med operationen (Bult et al., 2008). Även 

förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och depression minskar (Sjöström, 2013). 

Behandlingen har även en baksida och kan resultera i komplikationer. På kort sikt kan 

kirurgiska komplikationer som tromboembolism, anastomosläckage och infektioner uppstå. 

På längre sikt kan nutritionskomplikationer som brist på järn, vitamin D och B12 inträffa 

(Bult et al., 2008; Kennedy, Alberti, & Roux, 2012). Ytterligare en komplikation är dumping 

syndrom som inträffar efter ett stort sockerintag och innefattar hjärtklappning, illamående, 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/operationerislutenvard
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skakning, svimningskänsla samt diarré (Colquitt et al., 2009). Operationen medför även 

kosmetiska besvär i form av överflödig hud och det har visat sig att dödligheten ökar genom 

förhöjd suicid- och olycksrisk (Kennedy et al., 2012).   

Livskvalitet 

Livskvalitet är ett viktigt men svårdefinierat begrepp som uppfattas på skilda sätt och har 

olika innebörder. Hälsa, glädje, lycka, harmoni, välbefinnande, tillfredsställelse och trivsel är 

nära besläktade med begreppet (Rustøen, 1993, s. 13-14). För att definiera livskvalitet valde 

författarna till denna studie en definition av WHO som beskriver att livskvalitet handlar om 

hur en individ uppfattar sin livssituation i förhållande till rådande kultur och normer, och i 

relation till förväntningar, värderingar, intressen och egna mål. Livskvalitet innefattar en 

individs egna personliga uppfattning av sitt psykiska, fysiska och sociala välbefinnande och 

påverkas av förändringar i livssituationen som varierar med tiden (WHO, 1997).  

 

Livskvalitet betraktas ofta från ett hälsorelaterat perspektiv. Hälsan är därigenom 

betydelsefull för en individs upplevda livskvalitet (SBU, 2012). Antonovsky (2005, s. 25-50, 

236-237) menar att hälsa kan betraktas utifrån ett kontinuum. På ena sidan återfinns hälsa 

och på motsatt sida ohälsa. Hälsa associeras med att vara frisk medan ohälsa förknippas med 

sjukdom. Känslan av sammanhang (KASAM) är en viktig faktor som avgör var en individ 

befinner sig på kontinuumet. Hög grad av KASAM förknippas med god hälsa och 

välbefinnande. KASAM kan betraktas utifrån tre sammanflätade centrala komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om en individs förmåga 

att förstå inträffade händelser och att kunna ordna och förklara dem. Hanterbarhet handlar 

om hur individen uppfattar sig kunna hantera en händelse med hjälp av olika resurser, 

kontrollerade av sig själv eller andra. Meningsfullhet innebär i vilken grad en individ 

uppfattar att livet har en känslomässig innebörd och upplever motivation och engagemang i 

olika situationer. Högre KASAM är relaterat med ett mer begripligt, hanterbart och 

meningsfullt liv. 

Sjuksköterskans ansvar 

Att genomgå viktminskningskirurgi kräver uppföljning på lång sikt (Cobbols & Lord, 2012). 

Sjuksköterskan ansvarar för stora delar av patientens uppföljning (Kennedy et al., 2012). 

Uppföljning bör ske med jämna mellanrum, vanligen direkt efter operationen samt tre, sex 
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och tolv månader efter, sedan årligen. Vid kontrollerna följs vikt, komplikationer, hälsostatus 

och samsjuklighet (Neil, 2013). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) har 

sjuksköterskan ett ansvar att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra 

lidande hos dessa individer. 

Problemformulering 

Eftersom övervikt och fetma är kraftigt växande problem och leder till sämre livskvalitet är 

området angeläget att uppmärksamma och åtgärda. Det blir allt vanligare att genomföra 

viktminskningskirurgi och enligt Grindel och Grindel (2006) kommer allmänsjuksköterskan i 

kontakt med dessa patienter och har en viktig roll i mötet med dem, eftersom patienter som 

genomgått viktminskningskirurgi främst vårdas på en allmän kirurgisk avdelning. 

Författarna anser därför att det är betydelsefullt att klargöra om livskvaliteten blir bättre eller 

om komplikationerna väger över nyttan. Kunskap och förståelse om patienternas upplevda 

livssituation och livskvalitet efter operationen kan möjliggöra för sjuksköterskan att ge en 

adekvat och individanpassad omvårdnad. Enligt Socialstyrelsen (2005) har sjuksköterskan 

ett ansvar att uppfylla fysiska, psykiska, sociala, andliga och kulturella omvårdnadsbehov. 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa individers livskvalitet efter genomförd 

viktminskningskirurgi, för att skapa förståelse för individernas omvårdnadsbehov. 

Metod  

Design 

För att studera valt problemområde genomfördes en litteraturöversikt. En litteraturöversikt 

syftar till att bidra med översikt av kunskapsläget inom valt område. För att bidra med 

kunskap krävs att identifiera redan etablerad forskning inom området och att sammanställa 

den (Friberg, 2012, s. 133). Denna litteraturöversikt baserades av primärkällor, vilket enligt 

Polit och Beck (2012, s. 95) innebär att forskarna som skrivit de olika studierna även 

genomfört dem. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i litteraturöversikten skulle artiklarna vara vetenskapliga, vara skrivna på 

svenska eller engelska samt vara från de senaste tio åren för att bidra med ny forskning i 

översikten. Artiklarna skulle finnas tillgängliga som fulltext i Mittuniversitetets 
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biblioteksservice och belysa ett patientperspektiv hos individer som genomfört 

viktminskningskirurgi. Artiklarna begränsades inte till kontext. De kunde vara av både 

kvalitativ och kvantitativ design i enlighet med rekommendationer från Friberg (2012, s. 

133). Exklusionskriterierna var översiktsstudier, studier innehållande barn samt de med 

kvalitetsgrad III och bristande etiska aspekter. Syftet med inklusions- och 

exklusionskriterierna var att få ett relevant och hanterbart material, av god kvalitet. 

Litteratursökning  

Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL, PsycInfo och PubMed med 

tillhörande ämnesordlistor. Ämnesordlistor användes för att valt fenomen skulle belysas. 

Ämnesorden “Bariatric surgery” och “Quality of life” användes främst. Dessa sökord 

kombinerades även med andra ämnesord samt fritextsökningar med trunkering. För översikt 

av valda sökord se Tabell 1. “Bariatric Surgery” valdes för att det är ett övergripande begrepp 

som innefattar all typ av viktminskningskirurgi. Fritextorden valdes för att författarna ansåg 

att de inryms i vald definition av livskvalitet. Enligt Axelsson (2012, s. 210) kommer inte den 

senaste forskningen med vid användning av avgränsningar som exempelvis ålder. Därför 

togs inte åldersbegränsningar med i sökningarna. Sökning i PubMed med ämnesorden 

“Bariatric surgery” och “Quality of life” resulterade i ett stort antal träffar, därför 

begränsades denna sökning genom tillägg av ytterligare ämnesord eller fritextsökningar. För 

att säkerhetsställa att relevanta underkategorier till sökorden kom med användes ”Explode” 

i de sökningar där det ansågs lämpligt. Två artiklar hittades i valda artiklars referenslistor 

och söktes därför manuellt. För utförligare tillvägagångssätt av sökningarna se Bilaga 1.  

 

Tabell 1. Sökord utifrån syftet 

Sökord PubMed (MeSH) CINAHL (Headings) PsychInfo (Thesaurus) Fritext sökord 

Viktminskningskirurgi "Bariatric 

Surgery"[Mesh] 

(MH "Bariatric 

Surgery+") 

SU.EXACT.EXPLODE("B

ariatric Surgery") 

- 

Livskvalitet "Quality of 

Life"[Mesh] 

(MH "Quality of 

Life+") 

SU.EXACT.EXPLODE("Q

uality of Life") 

- 

Upplevelser/ 

uppfattningar 

"Attitude"[Mesh] (MH "Patient 

Attitudes") 

SU.EXACT.EXPLODE("C

lient Attitudes") 

(experienc*) 

Tabellen illustrerar de sökord som använts i de tre olika databaserna.  

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urval av artiklar skedde i sex steg. I samtliga steg valdes de som inte ansågs belysa valt 

fenomen, uppfyllde inklusionskriterierna eller inte var originalartikel bort. Först lästes titlar 
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från samtliga sökningar. I andra steget lästes abstrakt. I steg tre kontrollerads tillgänglighet 

och i fjärde steget lästes artiklar med passande abstrakt i sin helhet. Artiklar som ansågs 

relevanta och motsvarade syftet valdes i steg fem ut till granskning. För tillvägagångssätt se 

Bilaga 1. I steg sex granskades artiklarna genom två protokoll av Carlson och Eiman (2003) se 

Bilaga 2. För att motsvara syftet i litteraturstudien ändrades punkten “patienter med 

lungcancerdiagnos” till “patienter som genomgått viktminskningskirurgi”. Artiklar med 

grad I och II inkluderades. Granskning genomfördes genom att valda artiklar lästes minst 

två gånger i sin helhet vilket är i riktlinje med rekommendationer enligt (Polit & Beck, 2012, 

s. 111). Författarna granskade först valda artiklar enskilt och sammanstrålade sedan och 

genomförde den slutliga granskningen gemensamt. Av totalt 25 kvalitetsbedömda artiklar 

inkluderades 18 stycken i litteraturöversiktens resultat. Nio var kvalitativa och 

nio kvantitativa. Granskningen presenteras i Bilaga 3.  

Etiska överväganden 

Det som framkom i artiklarnas resultat togs med om det passade syftet i översikten. Ingen 

information som uppfyllde syftet utelämnades och författarnas egna åsikter undanhölls från 

resultatet för att uppnå ett objektivt förhållningssätt. Artiklarna skulle vara godkända av en 

etisk kommitté och/eller att författarna i valda artiklar skulle ha diskuterat etiska aspekter. 

Analys 

Analysförfarandet genomfördes gemensamt av båda författarna och inspirerades av det 

induktiva perspektivet enligt Friberg (2012, s. 127-129). Utvalda granskade artiklar 

numrerades initialt från 1-18 och lästes upprepade gånger med fokus på resultatet för att 

skapa känsla för helheten. Nyckelfynd ur studiernas resultat identifierades och 

meningsenheter togs ut med fokus på litteraturöversiktens syfte. Meningsenheter 

kondenserades och kodades. Koderna jämfördes med varandra och de som var liknande 

fördes samman och sorterades in i preliminära kategorier. Kategorierna kondenserades 

sedan i fem steg. Steg ett resulterade i 60 kategorier, steg två i 40, steg tre i 19, steg fyra i 12 

och slutligen i steg fem växte en ny helhet med 6 kategorier fram. Under arbetets gång har 

benämning av kategorier ändrats fram och tillbaka. För att säkerställa att relevant data inte 

utelämnats eller misstolkas gick författarna fram och tillbaka mellan resultat, 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder. Syftet med analysförfarandet var 

att få överskådlig data. För exempel på analysförfarandet se Bilaga 4.  
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Resultat 

De sex kategorierna som växte fram i analysen, illustrerar individernas förändringsprocess 

och ambivalens som operationen medförde. I kategorierna demonstreras både positiva och 

negativa aspekter av livskvalitet och tabeller redovisas för att ytterligare få en översikt. Citat 

presenteras för att förtydliga och bidra med djupare förståelse för individernas upplevelser. 

Förändringarna och ambivalensen utgör ett varv i Figur 1 och är tänkt att läsas i kronologisk 

ordning från “Förändrad livssituation och livskvalitet” till “Påfrestande komplikationer- 

nöjd trots negativa aspekter”. 

 

Figur 1. Översikt av kategorier 

 

Förändrad livssituation och livskvalitet 

Enligt flertalet källor resulterade operationen i åtskilda positiva aspekter i individernas 

livssituation (da Motta Moraes, Aquino Caregnato & da Silva Schneider, 2014; Engström & 

Forsberg, 2011; Forsberg, Engström & Söderberg, 2014; Jensen et al., 2014; Kruseman, 

Leimgruber, Zumbach & Golay, 2010; Lin et al., 2013; Malone, Alger-Mayer & Polimeni, 

2012; Mar et al., 2013; Masheb et al., 2007; Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013; Ogden, 

Avenell & Ellis, 2011; Ogden, Clementi & Aylwin, 2006; Warholm, Øien & Råheim, 2014) se 

Tabell 2. 
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aspekter efter 
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http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karlsson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23760910
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
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Tabell 2. Positiva aspekter 
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da Motta Moraes et al. (2014) x x  x x    x x x      

Engström & Forsberg (2011)  x x x x    x     x x x 

Forsberg et al. (2014)        x         

Jensen et al. (2014)   x     x x        

Kruseman et al. (2010)          x  x   x  

Lin et al. (2013) x                

Malone et al. (2012) x x x   x         x  

Mar et al. (2013) x x x   x       x  x  

Masheb et al. (2007) x x x   x         x  

Natvik et al. (2013)    x x   x     x    

Ogden et al. (2006) x x       x      x  

Ogden et al. (2011)    x       x      

Warholm et al. (2014)       x          

Tabellen illustrerar positiva förändringar i individernas livssituation efter genomförd operation. 

 

Operationen bidrog till rädsla, förväntningar och undran om hur den nya situationen skulle 

hanteras. Det innebar enorm förändring, förändrad motivation till livet (Forsberg et al., 

2014), sågs som en andra chans (Natvik et al., 2013) samt skapade en känsla av att födas på 

nytt (Kruseman et al., 2010; Ogden et al., 2006). Operationen skapade möjlighet till ett nytt 

liv, med nya möjligheter (da Motta Moraes et al., 2014; Natvik et al., 2013; Ogden et al., 2006; 

Warholm et al., 2014).“It’s just amazing… I’m very happy that I got this opportunity… my whole 

life is new” (Forsberg et al., 2014, p. 98). 

 

Individer upplevde att verkligheten kom i kapp efter operationen, genom att 

livsstilsförändringar var ett måste (Wysoker, 2005). Att genomföra livsstilsförändringar 

ansågs betydelsefullt (Jensen et al., 2014) och det krävdes ansträngning för att få dagligt liv 

att fungera (Engström & Forsberg, 2011; Natvik, Gjengedal, Moltu & Råheim, 2014); 

Wysoker, 2005). Warholm et al. (2014) noterade att individerna var i en inlärningsprocess där 

nya vanor behövde utvecklas och gamla brytas. Med tiden var det lättare att kontrollera och 

bemästra livsstilsförändringar och ökad självsäkerhet uppkom. Enligt Groven, Råheim och 

Engelsrud (2010) upplevdes livet från början som en “halleluja-känsla” men med tiden avtog 
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känslan eftersom kroppen upplevdes svag, dysfunktionell, utsliten och oattraktiv. Det 

resulterade i svårigheter att upprätthålla vardagen och livet upplevdes värre än innan, vilket 

ledde till sämre hälsa och livskvalitet. “Everything has become a hassle, sort of, because my quality 

of life is worse now than previously” (Groven et al., 2010, p. 9).   

Ambivalens inför förändrade matvanor 

Flertalet studier beskrev att operationen förändrade individernas relation till mat (Natvik et 

al., 2014; Ogden et al., 2006; Ogden et al., 2011). Enligt Natvik et al. (2014) ansågs förändrade 

matvanor både vara en förlust och en vinst. Individerna uppvisade ambivalens då de ville få 

njutning och tillfredsställelse, men samtidigt kontroll. Att skapa struktur och hantering av 

matvanor var en pågående process. Att hitta balans mellan njutning, näringsbehov, struktur 

och flexibilitet var målet för att undvika viktuppgång och skapa god livskvalitet. 

 

Flertalet studier påvisade att det upplevdes svårt och utmanande att behöva förändra 

matvanor (Forsberg et al., 2014; Jensen et al., 2014; Kruseman et al., 2010; Natvik et al., 2013; 

Warholm et al., 2014). Initialt tog mat upp större del av tid och tankar än innan operationen 

(Forsberg et al., 2014; Natvik et al., 2014; Warholm et al., 2014). Det upplevdes svårt att hitta 

mat som inte gjorde att de kände sig sjuka (Ogden et al., 2006) och att hoppa över måltider 

resulterade i illamående, fatigue och irritation (Engström & Forsberg, 2011). En studie fann 

att en del individer fortfarande önskade äta en stor måltid men att den minskade magsäcken 

begränsade detta. Trots begränsningen fortsatte vissa att äta, vilket bidrog till otrevliga 

kroppsreaktioner. Att inte ta till vara på möjligheten som operationen och den lättare 

kroppen givit bidrog till skuld och besvikelse inför sig själv, andra och sjukvårdspersonal. 

Känslorna resulterade i ökad utmaning att upprätthålla hälsosamma kostvanor. Andra ansåg 

att ett flexibelt ätande var för riskfyllt och krävande. Därför hade de med tiden utvecklat en 

strategi som innebar att helt undvika frestelser (Natvik et al., 2014). 

I have to admit that I struggle . . . it still lingers. Chocolate is my enemy . . . I sometimes buy chocolate and I enjoy 

eating it. But I know the outcome [short laugh], so I try to stay away . . . Because if I’m stupid enough to buy a 

two- hundred-gram bar of chocolate, it’s gone by the end of the evening (Natvik et al., 2014, p. 1705). 

 

För andra ledde operationen till minskat överätande vilket skapade ökad kontroll och 

tillfredsställelse i kropp och själ, men också känslor av förlust och tomhet. Att vara mätt och 

nöjd ansågs inte vara samma sak (Natvik et al., 2013; Natvik et al., 2014). Misslyckad 

operation upplevdes skapa maktlöshet och kontrollförlust över matintag vilket resulterade i 
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tröstätande för att reglera känslor och skapa trygghet (Ogden et al., 2011). “I’ve been very 

aware that food has become an emotional crutch, if you like… I eat my emotions. It drives me mad and 

I know that I do it but it’s very hard to stop” (Ogden et al., 2011, p. 956). 

 

Studier beskrev att operationen ansågs vara en vändpunkt och skapade möjlighet för nya 

ätvanor och kontroll (Natvik et al., 2014; Ogden et al., 2011; Warholm et al., 2014). Fördelar 

var att fysiska begränsningar var avskräckande och hindrade felaktigt och för stort matintag, 

vilket skapade struktur eftersom individerna själva inte behövde fatta beslut om vilken typ 

av mat som skulle intas (Engström & Forsberg, 2011; Forsberg et al., 2014; Ogden et al., 2006; 

Wysoker, 2005). “The surgery helps. You control your eating” (Wysoker, 2005, p. 30). De som 

initialt beskrev omedelbara biverkningar som smärta, sjukdomskänsla och dumping-

syndrom upplevde att de avtog med tiden och att de lärde anpassa sig till de nya ätvanorna 

(Engström & Forsberg, 2011; Ogden et al., 2006). Trots små och hälsosamma portioner 

upplevde de nu mättnad och kunde njuta av att äta, vilket bidrog till ökad kontroll och 

självförtroende i relation till mat (Engström & Forsberg, 2011). Med tiden upplevdes 

minskad kontroll över matintag vilket skapade känslomässigt lidande, minskad energi och 

bristande copingstrategier (Natvik et al., 2013). En annan studie hävdade istället att mat med 

tiden fick mindre plats i individernas liv. Kontroll hade införlivats som en del av det 

psykiska tillståndet och beskrevs tillfredsställande och befriande (Ogden et al., 2006). 

Förändrad fysisk livskvalitet  

Studier visade att fysisk hälsa förbättrades efter operationen (Masheb et al., 2007; Pristed, 

Fromholt & Kroustrup, 2012) och livet förändrades från passivt till aktivt (da Motta Moraes 

et al., 2014; Natvik et al., 2013; Malone et al., 2012; Mar et al., 2013; Masheb et al., 2007). 

Studier beskrev att viktminskning bidrog till ökad rörelseförmåga (Forsberg et al., 2014; 

Kruseman et al., 2010; Malone et al., 2012; Mar et al., 2013; Masheb et al., 2007; Natvik et al., 

2013; Ogden et al., 2006). Den ökade rörligheten skapade frihet och underlättade för nya 

möjligheter i livet som att utöva fritidsaktiviteter som tidigare inte varit möjliga (da Motta 

Moraes et al., 2014; Natvik et al., 2013; Warholm et al., 2014). “Every day I do things I never 

even thought of before. I live a much more active life, a better [strong emphasis] life” (Natvik et al., 

2013, p. 1206). Individer med överflödig hud upplevde dock begränsningar i att utföra 

aktiviteter (Groven et al., 2010; Kitzinger et al., 2012). Trots viktförlust upplevdes pinsamhet 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pristed%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22924085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fromholt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22924085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fromholt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22924085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kroustrup%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22924085
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och klumpighet som att de fortfarande var “feta” vid aktivitet (Natvik et al., 2013). Att inte 

tillräckligt med träning utfördes ledde till skuld och skam, men tappra försök till anpassning 

av den nya livsstilen uppkom (Warholm et al., 2014). Flertalet studier hävdade att 

viktminskning bidrog till ökad tillfredsställelse och ork med arbetslivet (Engström & 

Forsberg, 2011; Malone et al., 2012; Mar et al., 2013; Masheb et al., 2007; Ogden et al., 2006). 

Rädsla för att förlora arbetet upplevdes inte längre utan ökad trygghet och självförtroende 

uttrycktes (Ogden et al., 2006). En studie av Groven et al. (2010) menade att individer med 

tiden upplevde ökad trötthet, smärta och minskad energi, vilket bidrog till att de blev 

mindre aktiva, rörliga och fick svårt att upprätthålla dagliga aktiviteter.  

Mötet med omvärlden-förändrade sociala relationer 

Studier påvisade att viktminskning ledde till ökad respekt, bekräftelse och acceptans från 

omgivningen (Engström & Forsberg, 2011; Natvik et al., 2013; Ogden et al., 2006) vilket 

bidrog till att individerna kände sig värdefulla (Jensen et al., 2014; Ogden et al., 2006). 

Viktförlust upplevdes även leda till att personer i omgivningen började kommentera mer, 

vilket upplevdes positivt (Forsberg et al., 2014; Natvik et al., 2013). Att bli inkluderad 

upplevdes tillfredsställande, men medvetenhet om det stora inflytandet som kroppsform och 

utseende har upplevdes negativt och smärtfyllt (Natvik et al., 2013). Det fanns de i 

omgivningen som betraktade operation som en genväg till viktminskning (Forsberg et al., 

2014; Groven et al., 2010). Vissa individer höll med och skämdes, andra inte (Forsberg et al., 

2014) och en del upplevde påståendena som smärtsamma (Groven et al., 2010). Att 

behandlas annorlunda än tidigare till följd av viktnedgång och förändrat utseende var svårt 

att acceptera (Warholm et al., 2014). Dock upplevdes det positivt att kunna smälta in och gå 

obemärkt i samhället (Jensen et al., 2014; Warholm et al., 2014).“As a matter of fact, the days are 

totally different! I’m just so pleased to be able to walk around without being bothered, you know. The 

feeling of being invisible! This is something I value most of all!” (Warholm et al., 2014, p. 8). 

 

Studier visade att viktminskning ledde till ett ökat socialt nätverk (Engström & Forsberg, 

2011; Jensen et al., 2014; Natvik et al., 2013) och att nya kontakter skapades. Individerna 

upplevde ökad bekvämlighet i sociala sammanhang då en del blev mer utåtriktade medan 

andra vågade inta en mer tillbakadragen roll (Natvik et al., 2013). De som lyckades förändra 

matvanor upplevde ett förbättrat socialt liv (Natvik et al., 2014). Andra upplevde att de 
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förändrade matvanorna istället påverkade sociala sammanhang negativt (Jensen et al., 2014). 

Det krävdes inte lika stor planering i vardagen som tidigare, vilket bidrog till minskad 

isolering och att livet blev mer lätthanterligt. Individer som tidigare varit singel vågade nu ta 

initiativ att söka partner och gå på dejt (Engström & Forsberg, 2011). Sociala relationer 

förbättrades och ökade orken till umgänge. Särskilt relationer till den närmsta 

bekantskapskretsen förbättrades (Engström & Forsberg, 2011; Ogden et al., 2006). 

Life has become better and also my relationship with my wife and it couldn’t be better (pause), it’s a new beginning, 

a very short time has passed, but you can almost feel that (pause) the other life is history, it was just a dream, a 

nightmare or something (Engström & Forsberg, 2011, p. 7-8). 

 

Operation bidrog även till ökad tillfredsställelse med sexlivet (da Motta Moraes et al., 2014; 

Mar et al., 2013). På grund av förbättrat välbefinnande övervägdes möjligheten att 

förverkliga drömmen om att bilda familj (Jensen et al., 2014). En studie fann att lyckad 

viktminskning ökade förmågan att bli gravid vilket upplevdes glädjefyllt. Vid otillräcklig 

viktminskning försvårades möjligheten vilket upplevdes bekymmersamt och stressande 

(Engström & Forsberg, 2011). 

 

Med tiden krävdes ökad ansträngning för att upprätthålla sociala relationer. Viktuppgång, 

sjukskrivning och arbetslöshet bidrog till försämrade relationer och de upplevde att de inte 

kunde ta lika stort ansvar över hushållssysslor som sin partner. Det skapade känslor av att 

vara en ofullständig familjemedlem (Engström & Forsberg, 2011). En studie fann att initiala 

komplikationer som illaluktande avföring, diarré och kräkning hämmade sociala situationer. 

Med tiden fanns fortfarande problem, men de förbättrades och blev mer lätthanterliga 

(Warholm et al., 2014). Överflödig hud skapade osäkerhet och obehag att visa kroppen i 

sociala sammanhang vilket gjorde att sociala situationer undveks (Engström & Forsberg, 

2011; Natvik et al., 2013). Groven et al. (2010) påvisade att dåligt välmående efter operation 

resulterade i svårigheter att socialisera med omgivningen och ta hand om sina barn. 

Psykologiska aspekter efter operationen 

Enligt Masheb et al. (2007) förbättrades den psykiska hälsan efter operationen medan Pristed 

et al. (2012) hävdade att den inte var förbättrad. Flertalet studier noterade att viktminskning 

ledde till minskad depression, nedstämdhet och oro (da Motta Moraes et al., 2014; Malone et 

al., 2012; Mar et al., 2013; Masheb et al., 2007). Individer som fortfarande var deprimerade 

upplevde det lättare att leva med depressionen (Natvik et al., 2013). 
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I’m no longer as depressed as I used to be, and [short pause] now I know more of what to do to recover. . . . I can 

live with my depressions, and I’m no longer ashamed . . . . I feel a spark of life, which I haven’t felt in years (Natvik 

et al., 2013, p. 1206). 

 

Viktminskning skapade ökad självkänsla (Jensen et al., 2014; Kruseman et al., 2010; Mar et 

al., 2013; Natvik et al., 2013), självförtroende (Engström & Forsberg, 2011; Kruseman et al., 

2010; Natvik et al., 2013; Ogden et al., 2006), självbild och målmedvetenhet (Engström & 

Forsberg, 2011). Viktminskning resulterade även i ökad självacceptans, självkännedom, 

självständighet och ökat egenvärde (Natvik et al., 2013). 

 

Operationen bidrog till kroppsliga förändringar som skapade spänning, instabilitet och ökad 

uppmärksamhet gällande kropps- och självuppfattning (Natvik et al., 2013). Det upplevdes 

svårt att uppfatta förändringar trots att de kunde ses (Forsberg et al., 2014; Ogden et al., 2006; 

Warholm et al., 2014). Studier visade att viktminskning bidrog till ökad tillfredsställelse med 

utseende (da Motta Moraes et al., 2014; Kitzinger et al., 2012; Warholm et al., 2014) och 

kroppsbild (Kruseman et al., 2010; Ogden et al., 2006). De kände sig mindre uttittade och mer 

normala och fina (Warholm et al., 2014). De med otillräcklig viktminskning upplevde större 

missnöje över sin kropp (Kruseman et al., 2010) och kände olycka och besvikelse över att 

operationen inte var lika effektiv som förväntat (Ogden et al., 2011). En studie menade att en 

del upplevde ha svikit sig själva genom operationen och funderade på om det var rätt beslut 

(Ogden et al., 2006). Individerna upplevde det svårt att veta vem de var och vem de önskade 

vara. Både de själva och andra hade förväntat att de skulle bli en helt ny person, men de 

upplevde sig fortfarande som samma. Den efterlängtade “smala” kroppen värderades högt, 

men skapade även känslor av oro, spänning och lidande, eftersom den “feta” kroppen hade 

upplevts som välkänd och skapat skydd (Natvik et al., 2013). Det förväntades svårt att hålla 

viktminskning på lång sikt, vilket skapade oro och osäkerhet inför framtiden (Natvik et al., 

2014) och att gå upp i vikt ansågs skrämmande (Engström & Forsberg, 2011; Natvik et al., 

2013; Natvik et al., 2014; Wysoker, 2005). Viktuppgång ansågs som ett nederlag och ledde till 

skuld och skam samt sämre tillfredsställelse med sig själv (Engström & Forsberg, 2011; 

Kruseman et al., 2010; Natvik et al., 2013). En del individer upplevde bristande stöd från 

familj och sjukvård (Kruseman et al., 2010). Bristande psykologiskt stöd ledde till frustration 

(Ogden et al., 2011).  

There’s been nobody to just sort of talk about the emotional side of it, nobody at all. It’s quite amazing really to 

think that hasn’t, and maybe that would have helped during this time, thinking about it, it probably would have 
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helped quite a lot. . . . this (obesity) isn’t really recognised as a mental health problem, that it is (Ogden et al., 2011, 

p. 957).  

Påfrestande komplikationer- nöjd trots negativa aspekter 

Flertalet studier fann att operationen resulterade i negativa fysiska komplikationer 

(Engström & Forsberg, 2011; Forsberg et al., 2014; Groven et al., 2010; Kruseman et al., 2010; 

Kitzinger et al., 2012; Natvik et al., 2013; Natvik et al., 2014; Ogden et al., 2006; Warholm et 

al., 2013) se Tabell 3.  

 

Tabell 3. Negativa komplikationer 
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Engström & Forsberg (2011) x x x x x  x    

Forsberg et al. (2014) x      x    

Groven et al. (2010)       x    

Kruseman et al. (2010) x x x x  x x    

Kitzinger et al. (2012)       x    

Natvik et al. (2013)   x x  x     

Natvik et al. (2014)  x x x x   x x  

Ogden et al. (2006) x  x  x      

Warholm et al. (2013)   x x   x   x 

Tabellen skildrar negativa fysiska komplikationer som uppkom efter operationen. 

 

En studie belyste att komplikationer som gaser, diarré, illamående, kräkning och smärta 

resulterade i känslor av övergivenhet, hjälplöshet och oro. Allvarliga komplikationer som 

cancer och hjärtsjukdom ledde till besvikelse och minskad kontroll. Känslorna överskuggade 

fördelarna och bidrog till lidande, ånger och osäkerhet inför framtiden samt tvivelaktiga 

känslor om operationen var rätt beslut (Natvik et al., 2014). Individer med överskottshud 

upplevde komplikationen som en påminnelse om den tidigare svåra fetman (Natvik et al., 

2013) och upplevde att utseendet påverkades negativt (Groven et al., 2010; Kitzinger et al., 

2012; Kruseman et al., 2010; Natvik et al., 2013; Warholm et al., 2014). Problem med 

överflödig hud bidrog även till sämre hälsa och välbefinnande (Engström & Forsberg, 2011).  

I just want to cut everything away, everything that is hanging out. Just cut it off, and sometimes I actually really 

miss, I mean I almost wish all the kilos back just to fill out the skin (pause), because it will never be totally perfect 

(Engström & Forsberg, 2011, p. 9). 

 

Trots negativa aspekter (Forsberg et al., 2014; Ogden et al., 2006; Wysoker, 2005), utmanande 

livsstilsförändringar (Forsberg et al., 2014; Wysoker, 2005), rädsla för viktuppgång och 
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otillräcklig viktnedgång kändes ingen ånger (Wysoker, 2005) och individerna var nöjda att 

ha genomfört operationen (Forsberg et al., 2014; Kruseman et al., 2010; Ogden et al., 2006; 

Warholm et al., 2014; Wysoker, 2005). “I’d recommend it to anyone who was morbidly obese- it’s a 

life saver” (Ogden et al., 2006, p. 289). Viljan att inte gå tillbaka som förut gjorde att de 

klarade av begränsningarna (Engström & Forsberg, 2011). Enligt studier framkom det 

förväntningar att i framtiden gå ner mer i vikt och att de då skulle bli nöjda (Jensen et al., 

2014; Malone et al., 2012; Mar et al., 2013; Masheb et al., 2007). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Eftersom livskvalitet är ett omfattande begrepp kan det ha utgjort en begränsning då syftet 

blev brett.  I försök att avgränsa syftet valdes en definition av livskvalitet som författarna 

höll sig till under arbetet. Litteratursökningen var utmanande och tidskrävande då 

sökningarna resulterade i stort antal träffar och därmed ett ökat brus (sensivitet). Att 

sökorden inte var tillräckligt specificerade kan ha orsakat bruset. Detta medförde att fler 

artiklar än vad som var relevant för studiens syfte kom med. Att gå igenom samtliga träffar 

var ett medvetet val för att inte gå miste om relevanta artiklar och anses vara en styrka vilket 

ökar litteraturöversiktens trovärdighet. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 69) är 

hög specificitet inte lika viktigt som hög sensivitet. Detta motiverar att förfaringssättet var 

relevant. Referenslistor i valda artiklar studerades och i dem återkom flertalet artiklar vilket 

talar för att sökningen var heltäckande. Trots stort antal träffar anser författarna att 

materialet var hanterbart, relevant och besvarade syftet. Sökningsförfarandet anses vara 

tydligt beskrivet vilket möjliggör replikering och därmed ökar pålitligheten. 

 

Sökningarna resulterade endast i artiklar på engelska och eftersom det inte är författarnas 

modersmål kan tolkning av materialet påverkats. För att säkerställa att korrekt fakta erhölls 

och öka giltigheten gick författarna fram och tillbaka i materialet. Artiklar med kvalitets grad 

II inkluderades i arbetet för de ansågs bidra med relevant fakta till översikten. Flertalet 

artiklar sorterades bort eftersom de inte fanns tillgängliga i aktuella databaser eller uppfyllde 

tillräckligt hög kvalitet, på grund av exempelvis otydligt syfte och tillvägagångssätt eller 

bristande etiska aspekter. Bortfallet kan ha bidragit till att relevant fakta uteblev och ses som 

en svaghet. Det uppkom svårigheter när koder skulle föras samman, eftersom flera liknade 
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varandra men inte ansågs tillräckligt lika för att sammanföras. En svaghet i resultatet är att 

det inte går att utläsa exakta tidsaspekter när individerna upplevde förändringar. 

 

Författarna hade innan arbetets start låg förförståelse och kunskap i ämnet, vilket anses 

minskat förutfattade meningar. Författarna har strävat efter att inte utelämna negativa 

resultat för att reducera publication bias. Enligt Polit och Beck (2012, s. 657-658) kan 

publication bias ses som en begränsning. Försök till objektivitet och att undanhålla egna 

tankar från resultatet anses ha resulterat i minskad forsknings bias och därmed ökad 

bekräftelsebarhet. Metodtriangulering användes eftersom både kvalitativa och kvantitativa 

studier inkluderades. Det möjliggjorde att fenomenet belystes från olika perspektiv och 

ansågs leda till rikare data med både övergripande och djupare förståelse. 

Forskartriangulering användes genom att stora delar av översikten diskuterades och 

utfördes gemensamt. Att granskning av artiklar först skedde individuellt och slutligen 

tillsammans betraktas som en styrka. Willman et al. (2011, s. 93) menar att om granskning av 

artiklar sker av minst två oberoende individer som sedan för samman sina tolkningar, får 

den en mer betydande tyngd. Diskussion har förts med handledare under litteraturstudiens 

gång för att säkerhetsställa att författarna var på rätt spår. En styrka är att etiska aspekter 

beaktats, dock går det aldrig att säkerhetsställa att artiklarna följt aspekterna. De 

metodologiska valen anses genomtänkta och välgrundade vilket ökar arbetets trovärdighet. 

 

Initialt var tanken att endast inkludera den kirurgiska metoden gastric bypass men det 

resulterade i ett begränsat material, därför inkluderades slutligen alla typer av 

viktminskningskirurgier. Detta försvårar generaliseringen av resultatet till en specifik 

kirurgisk metod. Att kontext inte framgår i resultatet är ytterligare en begränsning som kan 

försvåra generalisering. Litteratursökningen resulterade i mestadels artiklar från 

västvärlden. Författarna anser att länderna är relativt jämförbara med Sverige och studierna 

kom fram till liknande fakta vilket ökar möjligheten till generalisering och stärker resultatets 

trovärdighet. Resultatet betraktas inte kunna överföras till patientgrupper som genomgått 

annan typ av kirurgi. 
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Resultatdiskussion 

Huvudfynden i resultatet anses vara att både positiva och negativa förändringar i 

individernas livssituation uppkom. Generellt förbättrades livskvalitet, hälsa, relation till mat 

samt fysiska, sociala och psykiska funktioner. Negativa aspekter som komplikationer 

upplevdes och utgjorde begränsningar. I slutändan ansåg majoriteteten att fördelarna med 

operationen övervägde de negativa aspekterna. 

 

Resultatet visade att operationen skapade ett nytt liv med förbättrad livskvalitet. Detta är i 

linje med en amerikansk studie av Bocchieri, Meana och Fisher (2002). Med tiden var 

förändringsprocessen mer krävande och en del uppvisade sämre livskvalitet och hälsa. 

Författarna tror att individer med ansträngd vardag, lägre livskvalitet och hälsa har lägre 

KASAM.  Resultatet tyder på att sjuksköterskan har en viktig roll att möjliggöra för patienten 

att bemästra den nya vardagen för att bibehålla och förbättra livskvalitet. Det kan göras 

genom att stärka de tre begreppen som ingår i KASAM. En studie av Delbar och Benor (2001) 

visade att individer med hög KASAM upplever mindre symptom, ökad självständighet och 

att livet blir mer lätthanterligt. Författarna anser att sjuksköterskan kan stärka begriplighet 

genom tydlig information och förslag på hur situationen kan hanteras. Enligt Grindel och 

Grindel (2006) önskar patienter information och stöd både före och efter 

viktminskningskirurgi. Detta indikerar att vårdpersonal bör förmedla att operationen 

kommer förändra livet, både på gott och ont och att individen måste vara beredd på att 

genomföra förändring. För att stärka hanterbarhet bör sjuksköterskan skapa allians med 

patienten baserat på ett ömsesidigt förtroende. Antonovsky (2005, s. 175) menar att en 

individ som känner tillit till sjukvårdspersonal kan bevara och förbättra hälsan. En svensk 

studie av Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh (2014) beskrev att patienter anser att ett 

ömsesidigt förtroende är viktigt för att genomföra livsstilsförändringar. Författarnas 

uppfattning är att sjuksköterskan bör erbjuda resurser till patienten. Sjuksköterskan kan vara 

en resurs genom att stödja, skapa trygghet och möjliggöra för patienten att hitta strategier för 

att hantera den nya livssituationen. En studie fann att individer som upplever starkt socialt 

stöd från sjukvårdspersonal innan, under och efter operation upplever mindre oro (Krohne, 

& Slangen, 2005). För att begripa och hantera den nya situationen, skapa meningsfullhet och 

distrahera negativa tankar, kan sjuksköterskan uppmuntra individen att hitta meningsfulla 

aktiviteter. En finsk studie av Kuuppelomäki, Sasaki, Yamada, Asakawa och Shimanouchi 
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(2004) beskrev att ett sätt att skapa välbefinnande och hantera en svår situation är att 

acceptera och försöka fokusera på de positiva aspekterna i livet. 

 

Stora delar av förändringsprocessen för att skapa god livskvalitet handlade om att förändra 

kostvanor och att hitta balans. Med tiden hade en del skapat kontroll medan andra inte. 

Detta tyder på att resultatet är tvetydigt och att reaktioner och livskvalitet efter operationen 

är individuella, vilket stämmer överens med vald definition av livskvalitet. Ytterligare en 

studie visade att reaktioner efter viktminskningskirurgi varierar från individ till individ (van 

Hout, Fortuin, Pelle & van Heck, 2008). Författarna till litteraturöversikten hävdar därför att 

stödet och vården ska vara individanpassad.  

 

Resultatet visade att individer som inte tog till vara på operationen och fortsatte att överäta, 

kände skuld både inför sig själv och andra. Det indikerar betydelsen av att förklara att 

förändringar är tidskrävande och ska göras för individen själv, inte för andra. Enligt Brobeck 

et al. (2014) upplever patienter som misslyckats med beteendeförändringar att det är positivt 

när sjuksköterskan inte dömer. I resultatet framkom det att en misslyckad operation 

resulterade i tröstätande. Enligt Antonovsky (2005, s. 204-205) kommer en individ som 

upplever stressorer (krav) och lägre KASAM med stor sannolikhet att reagera med ett 

beteende som är i motsatts till hur situationen förväntas hanteras. I denna studie skulle den 

misslyckade operationen kunna betraktas som en stressor och tröstätandet som det motsatta 

beteendet. Författarnas uppfattning är att sjuksköterskan har en viktig roll att hjälpa 

patienten att skapa en hälsosam livsstil genom att bryta vanor och förändra beteenden. I 

enlighet med kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan 

förebygga hälsorisker och sjukdom samt uppmuntra till förändrad livsstil (Socialstyrelsen, 

2005). För att skapa god hälsa handlar det enligt Antonovsky (2005, s. 39) om att hitta 

copingstrategier. För att hitta strategier anser författarna att utbildning till patienterna krävs. 

Interventionsprogram som innehåller utbildning om strategier för att gå ner i vikt ökar 

kunskapen om kost samt förändrar tankar, beteenden och relationer till mat. Programmet 

bidrar till långsiktig förändring av livsstilen och underlättar val av hälsosam mat (Nakamura 

& Mamary, 2013).  
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I resultatet framkom att operationen ökade den fysiska funktionen och därmed individernas 

livskvalitet, vilket stämmer överens med Bocchieri et al. (2002). Det framkom vidare att de 

som upplevde komplikationer hade sämre fysik funktion. Författarna anser att det är 

betydelsefullt att sjuksköterskan hittar individuella resurser hos patienterna för att få dem att 

upprätthålla den ökade aktivitetsförmågan och klara av begränsningar. Enligt en brittisk 

studie av Ingledew och Markland (2008) ökar motiv som viktnedgång, bevarad hälsa, 

förändrat utseende och förnyade sociala interaktioner motivationen till fysisk aktivitet.  

 

Resultatet visade att det sociala nätverket ökade och att relationer förbättrades, vilket även 

Bocchieri et al. (2002) tidigare pekat på. Resultatet visade vidare att vissa individer skämdes 

över att ha genomfört operationen. Detta indikerar att det är betydelsefullt att individer 

förstår att det centrala i livet är att må bra och att vägen dit inte är det viktigaste. Enligt 

LePage (2010) minskar skam när sjukvårdspersonal talar om att det inte är fel att behandlas 

för en dödlig sjukdom. Resultatet synliggjorde även att operationen medförde ökad respekt 

från omgivningen. En studie av Poon och Tarrant (2009) visade att det existerar 

samhällsnormer där överviktiga och feta möts av negativa attityder som att de är lata, 

oattraktiva och viljelösa, både från andra och från sjukvården. Författarna tror att attityderna 

kan vara en orsak till att det sker många operationer. Detta indikerar vikten av att vara 

medveten om attityder och bemöta och behandla individer med lika värde oavsett 

förutsättning. Komplikationer försvårade sociala sammanhang. Detta tyder på att 

sjuksköterskan har en viktig roll att hjälpa patienten att hitta lösningar för att hantera sociala 

begränsningar. Det kan göras genom att erbjuda samtal med andra, för att dela med sig av 

erfarenheter. En studie fann att patienter som samtalar med individer i liknande situationer 

känner mindre ensamhet med problem och får tips på hur situationerna kan hanteras. Detta 

minskar isolering, skapar nya relationer samt ökar självinsikten (Nakamura & Mamary, 

2013).  

 

Resultatet indikerar att både kropp och själ påverkas av förändringar. Författarna anser att 

sjuksköterskan ska ha detta i åtanke och bör betrakta individen som en helhet. Enligt 

Antonovsky (2005, s. 39) är det betydelsefullt att se individens totala historia istället för att 

ägna sig åt en viss del. Operationen visade sig förbättra psykisk hälsa genom ökad 



 

 

20 

 

tillfredsställelse med sig själv, vilket även Magdaleno, Chaim, Pareja och Turato (2011) fann i 

deras studie. Resultatet beskrev att individerna hade svårt att uppfatta vem de var trots 

förändring. Detta är i enlighet med van Hout et al. (2008) som menade att en stor och snabb 

viktminskning bidrar till att det uppstår psykiska svårigheter att förstå vad som händer. 

Författarna hävdar att viktnedgång inte behöver betyda att livet blir en ”dans på rosor” och 

att patienten bör förberedas på att operationen kan leda till enorma förändringar samt att det 

krävs ansträngning. Secher (2011) menar att operationen inte ska ses som en “quick-fix”, 

utan ett redskap för viktnedgång och i slutändan vilar det största ansvaret hos patienten.  

 

Det framkom i resultatet att viktuppgång var skrämmande och det ansågs svårt att hålla 

vikten över tid. Författarna anser att sjuksköterskan bör möjliggöra för patienterna att hitta 

verktyg som motiverar till förändrat beteende. Det kan göras genom motiverande samtal 

(MI). Brobeck et al. (2014) fann att patienter som diskuterar förändringar med en 

sjuksköterska, baserat på MI, upplever att de inte är ensamma med sina problem. De 

upplever bekräftelse när de möts med respekt i stället för tillrättavisande. Det ökar 

motivationen till en förändrad livsstil och resulterar i ett nytt tankesätt. Det framkom även i 

resultatet att viktuppgång var förenat med skam. Enligt Brobeck et al. (2014) anses känslor 

av skam ofta vara associerade med livsstilsproblem. Författarna upplever att det är viktigt 

att försöka etablera en god kontakt med patienten och att närma sig problemet med 

försiktighet. Brobeck et al. (2014) menar vidare att när en nära relation skapas, upplever 

patienter att de kan vara ärliga och öppna samt att det är lättare att tala om det som upplevs 

som skamfyllt.  

 

Överskottshud visade sig vara en komplikation som upplevdes besvärlig och påverkade 

individen fysiskt, psykiskt och socialt. Detta indikerar vikten av att hitta strategier för att 

hantera vardagen som till exempel att hitta en träningsform som individen behärskar trots 

överskottshuden. Sjuksköterskan bör förbereda patienten genom att förklara att operationen 

medför risker, vilket kan göra att situationen blir mer begriplig och hanterbar. Antonovsky 

(2005, s. 130, 185) menar att en individ som är förberedd och accepterar en händelse har 

högre KASAM och därigenom lättare hantera problem.  
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Eftersom det uppkom flertalet komplikationer och individerna ansåg att den nya 

livssituationen inte bara var positiv anser författarna att operationen ska övervägas noggrant 

och nyttan ska ställas mot risken. Sjuksköterskans bör arbeta preventivt och arbetet bör 

startas i tidig ålder, då WHO (2014) menar att fetma hos barn ökar risken att i vuxen ålder 

fortfarande lida av fetma. Författarnas uppfattning är att individer bör testa att gå ner i vikt 

med konservativa metoder som diet och träning innan operationen övervägs. Dock visade en 

nypublicerad studie av Ochner, Tsai, Kusher och Wadden (2015) att långvarig fetma ökar 

kroppens förmåga att lagra fett, vilket försvårar viktnedgång med konservativa metoder. 

Ochner et al. (2015) menade vidare att fetma ska betraktas som en sjukdom som bör 

behandlas och rekommenderar biologiska interventioner som medicinering eller 

viktminskningskirurgi i kombination med livsstilsförändringar. Författarna anser att 

individen ska följas upp av hälso- och sjukvården för att identifiera komplikationer och 

möjliggöra lindring. Resultatet tyder på att de flesta var nöjda och att nyttan vägde över 

risken, vilket indikerar att operationen i slutändan verkade mer positiv än negativ. 

Slutsats 

Individers livskvalitet efter viktminskningskirurgi är komplex eftersom livssituationen 

kantas av enorma förändringar. Litteraturöversikten bidrar med relevant kunskap för 

sjuksköterskepraxis och är användbar i arbetet för att skapa god omvårdnad, då den ökar 

förståelsen för varje enskild individs livssituation. Sjuksköterskan kan använda kunskapen 

för att stödja patienten i förändringsprocessen innan och efter operationen. Detta underlättar 

för ett individanpassat bemötande och möjliggör för sjuksköterskan att sprida kunskapen till 

patienter och övrig personal. Det kan underlätta för patienten att ordna, förklara och hantera 

den nya tillvaron, vilket i slutändan kan öka individernas livsmotivation. Operationen 

upplevdes mestadels positiv men negativa aspekter kunde urskiljas. Därför föreslår 

författarna framtida studier med ökat fokus på negativa förändringar. Även mer kvalitativa 

studier rekommenderas för att skapa en djupare förståelse för individernas individuella 

livssituation.  
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Resultat     
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Total poäng (max 47 p)  p p p p 

    p 

Grad 1: 80 %     % 

Grad 2: 70 %     Grad  

Grad 3: 60 %      

     

Titel      

Författare      

 
Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för undervisning inom projektet “Evidensbaserad 

omvårdnad- ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. (rapport nr 2). Malmö: Hälsa och samhälle 

Evidensbaserad omvårdnad. 
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viktminskningskirurgi 
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resultatet.  
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Ja 
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Tolkning av resultatet (citat, kod, 
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Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsatser saknas Låg Medel  God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng (max 48 p)  p p p p 

    p 

Grad 1: 80 %     % 

Grad 2: 70 %    Grad  

Grad 3: 60 %     

     

Titel      

Författare      

 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för undervisning inom projektet “Evidensbaserad 

omvårdnad- ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. (rapport nr 2). Malmö: Hälsa och samhälle 

Evidensbaserad omvårdnad. 
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*) N = antal, K = kvinnor, M = män, (Bortfall: E = externt, I= Internt) 

Bilaga 3. Översiktstabell av inkluderade artiklar 
 

Författare, 

Årtal, Land, 

databas 

Studiens syfte Design  Deltagare *) 

 

Urvalsmetod, 

Datainsamling, Analys 

Huvudresultat Styrkor Svagheter Kvalitets-

bedömning 

Engström & 

Forsberg 

 

2011  

 

Sverige 

 

Manuell 

sökning 

 

(PubMed) 

 

Syftet var att ta reda på 

vilka huvudbekymmer 

som deltagare upplever 

innan, 1 år och 2 år efter 

viktminskningskirurgi 

och hur de försöker lösa 

bekymren.  

Kvalitativ 

prospektiv 

studie. 

Preoperativt 

samt 1 år efter: 

 

N=16 

K=12 

M=4 

 

2 år efter: 

 

N=11 

K=9 

M=2 

 

(5) 

Deltagare rekryterades från 

en större studie.  

 

Data samlades in genom 

intervjuer baserad på en 

intervjuguide. 

 

Data analyserades genom 

Grounded Theory. 

Innan operationen upplevde 

deltagarna att övervikten 

begränsade deras liv. De 

upplevde att operationen 

skulle förbättra livskvalitet 

och hälsa.  

 

Efter 1 år upplevdes ökat 

välbefinnande samt minskad 

sjuklighet.  

 

Efter 2 år när det nya livet 

hade blivit en rutin, upplevdes 

blandade känslor beroende på 

om operationen ansågs lyckad. 

Demografisk data. 

 

Flera tidpunkter. 

 

Tydlig metod.  

 

Datainsamling avslutades 

när mättnad uppnåtts. 

 

Tydlig och relevant figur. 

 

Metoden möjliggör att 

djup förståelse kan skapas.  

Bristande diskussion 

av egenkritik och 

felkällor.  

 

Saknar information 

om triangulering.  

Grad I 

Forsberg, et al. 

 

2014  

 

Sverige 

 

CINAHL 

Syftet med studien var 

att beskriva individers 

upplevelser av att 

genomgå gastric bypass 

kirurgi (GBS), från 

beslutfattningsperioden 

fram till 2 månader efter 

GBS. 

 

 

 

 

Kvalitativ 

retrospektiv 

studie. 

N=10  

K=8 

M=2 

 

(E=20) 

  

Ändamålsenligt urval.  

 

Personliga intervjuer. 

 

Kvalitativ 

Innehållsanalys.  

Tiden innan operationen 

upplevdes som svårhanterlig. 

 

Tiden direkt efter operationen 

upplevdes som sårbar, att ha 

personal nära till hands ansågs 

positivt.  

 

Tiden hemma beskrevs både 

skapa rädsla och 

förväntningar.  

Tydliga och relevanta 

definitioner. 

 

Tydlig och relevant 

problemformulering. 

 

Tydlig 

deltagarbeskrivning.  

 

Urval och 

analysförfarande. 

 

Citat. 

Stort bortfall. 

 

Retrospektiv studie, 

kan vara svårt att 

minnas tillbaka i 

tiden. 

Grad 1 
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Författare, 

Årtal, Land, 

databas 

Studiens syfte Design  Deltagare *) 

 

Urvalsmetod, 

Datainsamling, Analys 

Huvudresultat Styrkor Svagheter Kvalitets-

bedömning 

Groven et al. 

 

2010 

 

Norge 

 

Manuell 

sökning 

 

PsycInfo 

Syftet med studien var 

att undersöka 

upplevelser hos kvinnor 

som fått försämrad 

livssituation efter 

viktminskningskirurgi.  

Kvalitativ 

fenomenologis

k studie.  

N=5 

K=5 

M=0 

 

(0) 

Deltagare rekryterades från 

en större studie.  

 

Djupgående intervjuer med 

följdfrågor. 

 

Analysförfarandet 

inspirerades av Kvale och 

Brinkman. 

 

Innan operationen upplevde 

kvinnorna att de levt ett 

relativt ”normalt” liv.  

 

Efter operationen förändrades 

situationen och livet blev mer 

begränsat på grund av smärta, 

minskad energi och skam 

vilket påverkade den fysiska, 

psykiska och sociala 

livskvaliteten negativt.  

Demografisk data.  

 

Analysförfarande. 

 

Triangulering.  

 

Citat.  

 

God diskussion av 

egenkritik och felkällor.  

 

Könsfördelning. 

 

Onödig irrelevant 

information i 

metoden. 

 

Olika antal 

intervjutillfällen.  

 

 

Grad I 

Jensen et al. 

 

2013 

 

Danmark 

 

CINAHL 

Syftet var att 

tillhandahålla en 

beskrivning av den 

levda erfarenheten 

gällande förändring av 

kroppsbild hos unga 

kvinnor som genomgått 

viktminskningskirurgi.   

Kvalitativ 

deskriptiv 

fenomenologis

k studie. 

N=5 

K=5 

 

(E=1) 

Ändamålsenligt urval 

kombinerat med intensitets- 

och kriterieurval.  

 

Djupgående semi-

strukturerade intervjuer 

med följdfrågor. 

 

Analysförfarandet 

inspirerades av Giorgi´s 

fenomenologiska ansats med 

tillägg av narrativ analys.  

Operationen underlättade 

kvinnornas vardag. 

 

Fysiskt utseende förbättrade 

kvinnornas uppfattning av sin 

kropp och själ. Vilket bidrog 

till långsiktig viktminskning 

och förbättrad förmåga att 

kontrollera vikten i jakten på 

en "sund kropp". 

Forskar triangulering. 

 

Bracketing och reflexivitet.  

 

Olika tidsperspektiv i 

intervjuguiden.  

 

Välskriven metod.  

 

Urvalsmetod. 

 

Analysförfarande.  

Lågt deltagarantal. 

 

Könsfördelning 

 

Kort tidperiod 1-12 

månader efter 

operation.  

 

Svårt att 

generalisera till en 

bred population.  

Grad I 

Kitzinger et al.  

 

2011  

 

Österrike  

 

PubMed 

 

Syfte var att studera 

frekvensen av lös och 

hängande hud efter 

gastric bypass, att 

utvärdera om män och 

kvinnor utvecklade 

liknande kroppsliga 

problem, och att 

identifiera försämring i 

det dagliga livet och 

förväntningar kopplat 

till kroppskonturerings 

kirurgi.  

 

Kvantitativ  Inbjudna: 

N=425 

K=78,2% 

M=21,8% 

 

 (E=173) 

 

Deltog: 

N=252 

K=80,6 % 

M=19,4% 

Konsekutivt urval.  

 

Självskattningsformulär 

innehållande 34 frågor. 

Svaren gavs på likertskalor.  

 

SPSS, Mann-Whitney, Chi-

square test och Spearman´s 

korrelations koefficient. 

Signifikansnivå: P<0.05. 

Majoriteten uppskattade 

utseende som tillfredställande, 

bra eller väldigt bra efter 

kraftig viktförlust. 

 

Majoriteten utvecklade 

överflödig hud vilket bidrog 

till hudförändringar, klåda och 

problem vid fysisk aktivitet. 

 

Cirka 70 % önskade 

kroppskonturerings kirurgi då 

självförtroendet och 

livskvalitet förväntades öka. 

Bortfallsanalys. 

 

Analysförfarande. 

 

God diskussion av 

egenkritik och felkällor. 

 

Relevanta källor i 

bakgrund och diskussion.  

 

 

 

 

 

 

Otydligt hur lång tid 

efter operationen 

studien 

genomfördes. 

 

Låg svarsfrekvens 

vilket ökar risken för 

bias.  

 

Instrumentet är ej 

validerat.  

 

Grad I 



 

 

Bilaga 3 sida 3 

*) N = antal, K = kvinnor, M = män, (Bortfall: E = externt, I= Internt) 

Författare, 

Årtal, Land, 

databas 

Studiens syfte Design  Deltagare *) 

 

Urvalsmetod, 

Datainsamling, Analys 

Huvudresultat Styrkor Svagheter Kvalitets-

bedömning 

Kruseman et 

al.  

 

2010 

 

Schweiz 

 

CINAHL 

 

Primärt syfte:  

Att dokumentera vikt 

och 

kroppssammansättnings 

förändringar hos 

patienter minst 5 år efter 

viktminskningskirurgi 

och fastställa  

om kost, beteende och 

psykosociala faktorer 

associeras med 

långsiktiga viktresultat. 

 

Sekundärt syfte: Att 

fastställa patienters 

synpunkter om 

operationen. 

Kvantitativ 

kohortstudie. 

Initialt: 

N=141 

K=131 

M=10 

 

Sista 

uppföljning:  

N=80 

K=80 

M=0 

 

(I=61) 

Konsekutivt urval. 

 

Instrument: 

SECA Cosmos, bioelectrical 

analysis, matdagbok, 

frågeformulär om 

ätstörningar, psykiska 

faktorer och livskvalitet 

samt semistrukturerade 

intervjuer. 

 

SPSS, Paired t-test, Student 

t-test, Pearson X2 och 

Logistisk regression. 

Signifikansnivå P<0.05.  

 

 

 

 

Lyckad viktnedgång 8 år efter 

operation observerades hos 

drygt hälften. 

 

Fettmassa, midje- och höftmått 

och matintag minskade.  

 

Ätstörnings problematik 

upplevdes.  

 

Patienter med lyckad 

viktnedgång hade signifikant 

mindre depression, 

kroppsmissnöje, smärta och 

förbättrad fysisk mobilitet. 

Tydlig beskrivning av 

mätinstrument och 

datainsamling. 

 

Data samlades in av 

oberoende personer vid 

flera tillfällen.  

 

Demografisk data. 

 

Analysförfarande. 

 

Könsfördelning. 

 

Stort bortfall. 

 

Går inte att utesluta 

selection bias 

 

Att kostintag endast 

registrerades under 

4 dagar. 

 

Fysisk aktivitet och 

livskvalitet mättes 

endast vid sista 

uppföljningen. 

 

Brett syfte. 

Grad II 

 

 

Lin et al.  

 

2013 

 

USA 

 

CINAHL 

Syftet var att bedöma 

sambandet mellan 

EuroQol five-

dimensional (EQ-5D) 

formulär och BMI hos 

patienter som 

genomgått 

laparoskopisk adjustable 

gastric banding (LAGB) 

samt undersöka 

sambandet mellan 

dimensionerna i EQ-5D 

med varje enskild fetma 

kategori.  

 

Kvantitativ 

tvärsnitts-

studie. 

Inbjudna: 

N=1556 

 

Deltog: 

N=790 

K=639 

M=148 

 

(E= 50,77%)  

Rekrytering genom kontakt 

med kirurger som utför 

LAGB i Washington. 

 

Frågeformuläret EQ-5D.  

 

STATA, Två-stegs modell, 

Logistisk regression och 

Chi-squared test. 

Konfidensintervall 95 %. 

Signifikansnivå: P<0.05.  

 

Högre BMI associerades med 

lägre hälsorelaterad 

livskvalitet och mer problem 

gällande rörlighet, aktiviteter, 

smärta och ångest/depression. 

 

Större viktminskning 

associerades med högre 

hälsorelaterad livskvalitet.  

 

Analysförfarande. 

 

Demografisk data. 

 

Jämförelse mellan olika 

BMI-grupper.  

 

Motiverar styrkan med sin 

studie genom att jämföra 

med andra tidigare 

studier.  

Låg svarsfrekvens. 

 

Könsfördelning. 

 

Ej fullständiga 

definitioner.  

 

Inga data från 

baslinjen att jämföra 

med.  

 

Svårt att 

generalisera till en 

bred population. 

 

Grad I 

  



 

 

Bilaga 3 sida 4 

*) N = antal, K = kvinnor, M = män, (Bortfall: E = externt, I= Internt) 

Författare, 

Årtal, Land, 

databas 

Studiens syfte Design  Deltagare *) 

 

Urvalsmetod, 

Datainsamling, Analys 

Huvudresultat Styrkor Svagheter Kvalitets-

bedömning 

Malone et al.  

 

2012 

 

USA 

 

PsycInfo 

 

 

 

 

Syftet var att bedöma 

hälsorelaterad 

livskvalitet inom 

enskilda patient- 

grupper över en period 

upp till 4 år efter en 

gastric bypass operation.  

Kvantitativ 

prospektivstu

die.  

Preoperativt 

N=245 

 

Efter 1 år: 

N=149 

 

(I=96) 

 

Efter 2 år:  

N=70 

 

(I=79) 

 

Efter 3 år:  

N=59 

 

(I=20) 

 

Efter 4 år: 

N=61 

 

(I= +2) 

Rekrytering från ett 

universitetscenter. 

 

Short Form-36 (SF-36). 

 

Tvärsnitts analys och Mann 

Whitney U test. 

Signifikansnivå: P<0.05.  

Hälsorelaterad livskvalitet 

skattades högts 1 år efter 

operationen.  

 

2, 3 och 4 år efter operation var 

SF-36 lägre än efter 1 år, men 

dock högre än preoperativt.  

 

Större positiva förändringar 

gällande den fysiska 

komponenten än den psykiska 

uppskattades.  

Beskrivning av 

instrument. 

 

Analysförfarandet.  

 

Bortfallsanalys.  

 

Kontrollerat confounders.  

 

God diskussion av 

egenkritik och felkällor.  

Omöjligt att jämföra 

deltagares värden 

över tid.  

 

Bortfall.  

 

Otydlig tabell.  

Grad II 

Mar et al. 

 

2013 

 

Baskien 

 

PsycInfo 

Syftet var att bedöma 

patienters 

hälsorelaterade 

livskvalitet (HRQL) 2 år 

efter gastric bypass 

operation.  

 

Syftet var även att 

analysera förbättringar 

av HRQL i relation till 

viktminskning. 

Kvantitativ 

prospektiv 

interventions 

studie.  

Inbjudna: 

N=123 

 

Uppföljning: 

N=79 

K=69 

M=10 

 

(ej opererats: 

N=35) 

 

(I=9) 

 

Konsekutivt urval. 

 

Frågeformulär:  

Short Form-36 (SF-36), 

EuroQol (EQ-5D), 

Moorehead-Ardelt (MA II) 

och Obesity-related 

Problems Scale (OP). 

 

SPSS, paired t test, icke 

parametrisk Wilcoxon 

signed-rank test, 

Spearman´s korrelations 

koefficients och Chi square 

test. Signifikansnivå: P<0.05.  

Den hälsorelaterade 

livskvaliteten förbättrades 

signifikant. 

 

Den fysiska hälsan 

förbättrades mer än den 

psykiska.   

 

Innan operationen skattade 

patienter med svår fetma lägre 

poäng i alla dimensioner av 

SF-36 än den allmänna 

befolkningen. Efter operation 

var det ingen direkt skillnad 

mellan gruppernas poäng.   

 

Flera instrument användes 

 

Instrumenten är 

validerade.  

 

Tydligt beskrivna 

instrument.  

 

Jämförelse med 

normalbefolkningen.  

Brett syfte.  

 

Svårt att förstå 

analysförfarandet. 

 

Låg effekt storlek 

(effect size).  

 

Homogent urval.  

 

 

Grad II 



 

 

Bilaga 3 sida 5 

*) N = antal, K = kvinnor, M = män, (Bortfall: E = externt, I= Internt) 

Författare, 

Årtal, Land, 

databas 

Studiens syfte Design  Deltagare *) 

 

Urvalsmetod, 

Datainsamling, Analys 

Huvudresultat Styrkor Svagheter Kvalitets-

bedömning 

Masheb et al. 

 

2007 

 

USA 

 

CINAHL 

 

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka vikt och 

depressiva symtom som 

potentiella prediktorer 

gällande pre och 

postoperativ livskvalitet, 

och jämföra detta hos 

extremt överviktiga 

patienter som 

genomgått gastric 

bypass 

Kvantitativ 

pretest- 

posttest- 

design. 

N=137 

K=122  

M=15  

 

(0) 

Deltagarna rekryterades från 

ett medicinskt center. 

 

Mätinstrument:  

Short Form (36) Health 

Survey (SF-36) och Beck 

Depression Inventory (BDI). 

 

Regressions analys.  

Deltagarna visade signifikant 

viktnedgång, minskade 

depressiva symtom och 

förbättrad livskvalitet.  

 

 

Lämpligt deltagarantal. 

 

Demografisk data 

redovisas. 

 

Analysmetod. 

 

Kontrollerat confounders.  

Könsfördelning. 

 

Stort syfte. 

 

Inget 

sjukdomsspecifikt 

mätinstrument 

användes för att 

mäta livskvalitet.  

Grad II 

da Motta 

Moraes et al.  

 

2014 

 

Brasilien 

 

CINAHL 

Syftet med studien var 

att undersöka 

livskvalitet hos patienter 

med fetma, före och 

efter 

viktminskningskirurgi.  

Kvantitativ 

prospektiv 

tvärsnittsstudi

e 

N=16 

K= 15 

M= 1 

 

(0) 

Rekrytering genom ett 

avsiktligt urval. 

 

Instrument: World Health 

Organization Quality of life 

(Whoqol-bref). 

 

SPSS, McNemar´s test, 

Kolmogorov-smirnov test 

och frekvens analys. 

Signifikansnivå P<0.05. 

Livskvalitet, hälsa, känslor, 

tillfredställelse och förmåga att 

utföra dagliga aktiviteter 

förbättrades signifikant efter 

operationen.   

 

Minskning av negativa 

tillstånd (dåligt humör, 

förtvivlan, ångest och 

depression) framkom. 

Forskar triangulering. 

 

Tydlig beskrivning av 

deltagare och kontext 

vilket möjliggör 

generalisering.  

 

Mätinstrumentet. 

Kort tidsperiod 

mellan 

datainsamlings 

tillfällen.   

 

Lågt deltagarantal. 

 

Könsfördelning. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

Natvik et al.  

 

2013 

 

Norge 

 

CINAHL 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

meningen som patienter 

fäster vid 

viktminskningskirurgi 

och viktminskning 

minst 5 år efter 

operation. Med fokus på 

upplevelsen av kropp, 

förändrade vanor och 

sociala interaktioner.  

Kvalitativ 

deskriptiv, 

retrospektiv, 

fenomenologis

k studie. 

N=8 

K=4 

M=4 

 

(E=4) 

Ändamålsenligt urval. 

 

Djupgående intervjuer 

baserad på en intervju guide 

samt följdfrågor  

 

Giorgi´s fenomenologiska 

analysmetod innehållande 4 

steg.   

Livet efter operationen 

skapade spänning och 

ambivalens i relation till 

förändring av kroppen. 

 

Hälsa, funktioner i det dagliga 

livet och sociala interaktioner 

förbättrades. 

 

Kroppsfixering upplevdes 

fortfarande efter flera års tid.   

 

Viktnedgång underlättade för 

deltagarna att finna sig själva.  

Verifierat med källor i 

metod- och analysavsnitt.  

 

Författarna diskuterade 

med varandra under 

arbetes gång. 

 

Analysförfarandet. 

 

Förändring över tid 

redovisas.  

Kan vara svårt att 

minnas hur tiden 

varit sedan 

operationen. 

 

Svårt att 

generalisera. 

 

  

Grad I 

  



 

 

Bilaga 3 sida 6 

*) N = antal, K = kvinnor, M = män, (Bortfall: E = externt, I= Internt) 

Författare, 

Årtal, Land, 

databas 

Studiens syfte Design  Deltagare *) 

 

Urvalsmetod, 

Datainsamling, Analys 

Huvudresultat Styrkor Svagheter Kvalitets-

bedömning 

Natvik et al.  

 

2014 

 

Norge 

 

CINAHL 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

meningen beträffande 

matintag efter operation. 

 

Frågeställningar: 

*Hur uppfattar patienter 

matintag och förändring 

av ätmönster på långsikt 

efter 

viktminskningskirurgi? 

*Hur beskrivs kroppen i 

relation till matintag? 

Kvalitativ 

fenomenologis

k studie. 

N=14 

K=7 

M=7 

 

(0) 

Rekrytering genom att en 

sjuksköterska kontaktade 

lämpliga deltagare. 

 

Djupgående intervjuer 

baserad på en intervju guide 

med följdfrågor.  

 

Analysförfarandet 

inspirerades av Giorgi´s och 

van Mannen´s 

fenomenologiska metod, 

innehållande 4 steg. 

Operationen tvingade fram 

förändringar i hur patienterna 

upplevde sin kropp relaterat 

till matintag, men osäkerheten 

att upprätthålla viktminskning 

på lång sikt återstod. 

Matintaget upplevdes 

existentiellt, förkroppsligat 

och förblev en känslig fråga 

efter operationen. 

Design. 

 

Verifierat med källor i 

metod- och analysavsnitt.  

 

Författarna diskuterade 

med varandra under 

arbetes gång. 

 

Reflective notes. 

 

Triangulering. 

 

Långsiktigt perspektiv. 

Svårt att 

generalisera. 

 

Kan vara svårt att 

minnas hur tiden 

varit sedan 

operationen. 

 

Grad I 

Ogden et al.  

 

2006 

 

England 

 

CINAHL 

 

Syftet var att undersöka 

hur patienter upplever 

viktminskningskirurgi 

med fokus på 

livskvalitet och 

ätbeteenden.  

Kvalitativ 

fenomenologis

k studie.  

Inbjudna: 

N=22 

 

Deltog:  

 

N=15 

K=14 

M=1 

 

(E=5) 

 

(I=2) 

 

 

Rekrytering från en tidigare 

studie.  

 

Djupgående intervjuer 

baserad på öppna frågor.  

 

Tolkande fenonomenologisk 

analys (IPA). 

Innan operationen upplevdes 

svårigheter och bristande 

kontroll att gå ner och hålla 

vikten 

 

Initialt efter operationen 

upplevdes chock i relation till 

förändring. Funderingar om 

operation var rätt val uppstod. 

Operationen upplevdes ha 

både positiva och negativa 

effekter på ätbeteenden.  

 

Förändringar gällande 

självförtroende, kroppsbild, 

energi och generell livskvalitet 

upplevdes.  

Forskar triangulering. 

 

Lämpligt deltagarantal. 

 

Analysförfarande. 

 

Citat. 

Könsfördelning. 

 

Stora individuella 

skillnader hos 

deltagarna gällande 

förfluten tid sedan 

operation.    

Grad I 

 

  



 

 

Bilaga 3 sida 7 

*) N = antal, K = kvinnor, M = män, (Bortfall: E = externt, I= Internt) 

Författare, 

Årtal, Land, 

databas 

Studiens syfte Design  Deltagare *) 

 

Urvalsmetod, 

Datainsamling, Analys 

Huvudresultat Styrkor Svagheter Kvalitets-

bedömning 

Ogden et al.  

 

2011 

 

England 

 

PsycInfo 

Syftet var att undersöka 

patienters upplevelser 

av en misslyckad 

viktminskningskirurgi 

och upplevelser av en 

lyckad andra operation.  

Kvalitativ 

fenomenologis

k studie.  

N=10 

K=8 

M=2 

 

(0) 

Rekrytering från en 

stödgrupp samt från en 

klinik för patienter med 

fetma. 

 

Djupgående semi-

strukturerade intervjuer via 

telefon eller ”ansikte mot 

ansikte”.  

 

Data analyserades genom 

den tolkande 

fenomenologiska analysen 

(IPA). 

Viktökning och misslyckad 

första operation ansågs bero 

på felaktig kirurgi och 

felaktigt beteende.  

 

Deltagarna upplevde att stöd 

från vårdpersonal saknades 

och att operationen försummat 

sinnet.  

 

Efter den andra operationen 

som upplevdes som lyckad, 

beskrevs förändringar i både 

ätbeteende, vikt och 

kognitioner. 

Tydlig demografisk tabell.  

 

Tydliga definitioner.  

 

Triangulering.  

Smalt åldersspann. 

 

Könsfördelning. 

 

Otydligt om det 

endast var ett 

intervjutillfälle.  

Grad II 

 

 

Pristed et al. 

 

2012 

 

Danmark 

 

PsycInfo 

Syftet med studien var 

att testa hypoteser för att 

bidra till forskning 

gällande hälsorelaterad 

livskvalitet i en miljö 

som utgörs av patienter 

som genomgått gastric 

banding.   

 

  

Kvantitativ 

prospektiv 

kohort studie.  

Inbjudna: 

N=35 

 

Baslinjen:  

N=34 

K=16 

M=18 

 

(E=1) 

 

Inkluderade 

vid analys: 

N=20 

K=7 

M=13 

 

(E=11) 

 

(I=3) 

Konsekutivt urval.  

 

Instrument: 

Short Form-36 (SF-36) och 

fetmaspecifikt 

frågeformulär. Vid 

uppföljning besvarades 

frågor om förväntningarna 

hade uppnåtts.   

 

STATA, T-test, Pearson´s 

korrelationskofficient, 

Spearman´s rang 

korrelation, multipel linjär 

regression och Fisher´s 

exakta test. Signifikansnivå: 

P<0.05.  

Majoriteten redovisade 

begränsningar gällande hälsa, 

fysisk aktivitet, smärta och 

arbetsförmåga relaterat till 

sjuklig övervikt.  

 

Den fysiska hälsorelaterade 

livskvaliteten förbättrades 

signifikant efter 5 år men inte 

den psykiska. 

 

Lägre fysisk och psykisk hälsa 

uppvisades hos sjukligt feta i 

jämförelse med den danska 

normalbefolkningen. 

 

Bortfallsanalys. 

 

Tydlig beskrivning av 

ingreppet.  

 

Instrumenten är 

validerade.  

 

Reliabilitet har testats på 

det fetmaspecifika 

instrumentet.  

 

Kontroll av confounders. 

Litet urval.  

 

Svårt att 

generalisera.  

 

Svårtolkade 

tabeller/figurer.  

Grad I 

  



 

 

Bilaga 3 sida 8 

*) N = antal, K = kvinnor, M = män, (Bortfall: E = externt, I= Internt) 

Författare, 

Årtal, Land, 

databas 

Studiens syfte Design  Deltagare *) 

 

Urvalsmetod, 

Datainsamling, Analys 

Huvudresultat Styrkor Svagheter Kvalitets-

bedömning 

Warholm et al. 

 

2014 

 

Norge 

 

PsycInfo 

Syfte var att få en 

djupare förståelse av 

levda erfarenheter och 

förändringar som 

individer med svår 

fetma går igenom det 

första postoperativa 

året.  

 

Frågeställningar: 

*Hur erfar patienter 

kroppen efter 

viktminskningskirurgi 

och hur påverkas dagligt 

liv? 

 

*Hur förändras levda 

erfarenheter av 

kroppsförändringar 

direkt och upp till 1 år 

postoperativt? 

Kvalitativ 

fenomenologis

k longitudinell 

studie. 

N=2 

K=2 

 

(E=1) 

Rekrytering från ett allmänt 

sjukhus i Norge. 

 

Djupgående intervjuer 

baserade på en 

intervjuguide med 

följdfrågor.  

 

Fenomenologisk 

analysmetod genom 

systematisk 

textkondensation i 4 steg.  

Efter viktminskningskirurgi 

upplevdes ambivalens inför 

viktförlust. 

 

Ökad rörelse och aktivitet 

skapade frihet, nya krav och 

begränsningar. 

 

Det upplevdes svårt att ändra 

ätvanor under 1 året.   

  

Operationen upplevdes leda 

till en mindre men lösare 

kropp.  

 

Sociala relationer och 

självsäkerhet förbättrades.  

 

 

Vald ansats möjliggör 

djup förståelse av 

deltagarnas livsvärld.  

 

Datainsamling. 

 

Analysförfarande. 

 

Triangulering. 

 

Tydliga figurer.  

 

Författarnas egna 

förkunskaper framgår. 

Lågt deltagarantal. 

 

Smalt åldersspann 

Grad I 
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*) N = antal, K = kvinnor, M = män, (Bortfall: E = externt, I= Internt) 

Författare, 

Årtal, Land, 

databas 

Studiens syfte Design  Deltagare *) 

 

Urvalsmetod, 

Datainsamling, Analys 

Huvudresultat Styrkor Svagheter Kvalitets-

bedömning 

Wysoker 

 

2005 

 

USA 

 

PsycInfo 

Syftet var att undersöka 

hur individer som 

genomgått 

viktminskningskirurgi 

uppfattar och förstår 

deras värld.  

 

Forskningsfråga:  

*Vad är erfarenheten av 

att välja 

viktminskningskirurgi 

för att gå ner i vikt? 

Kvalitativ 

fenomenologis

k studie. 

N=8 

K=5 

M=3 

 

(0) 

 

 

Snöbollsurval. 

 

Öppna intervjuer. 

 

Kvalitativ fenomenologisk 

dataanalys, genom den 

konstanta komparativa 

metoden.  

Operationen upplevdes som 

en sista utväg relaterat till 

olika anledningar.  

 

Operationen upplevdes initialt 

bidra till struktur i livet men 

strukturen upplevdes svårare 

att upprätthålla med tiden.  

 

Livsstilsförändringar 

upplevdes som ett måste. 

Även oro för att inte gå ner 

tillräckligt i vikt och att gå upp 

i vikt upplevdes.  

 

Operation upplevdes positivt, 

trots negativa aspekter 

uttrycktes ingen ånger.  

Analysförfarande. 

 

Inquiry audit användes 

vilket stärker 

trovärdigheten. 

 

Citat.   

 

Vald ansats möjliggjorde 

att deltagarnas mest 

innersta och djupaste 

tankar kunde uppenbara 

sig. 

Inga tydliga  

Inklusions- och  

Exklusionskriterier.  

 

Bristande 

demografisk data 

och beskrivning av 

kontext, vilket 

försvårar 

generalisering.   

 

Smalt åldersspann.  

 

Grad I 
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Bilaga 4. Meningsenheter 

 
Meningsenhet Kondensering 

 

Kod Kategori 

And many also described how their relationships with others had improved and 

how they felt more ‘respected’, ‘accepted’ and ‘valued’. In particular, many 

described how their relationships with family and friends had improved: 

(Ogden, Clementi & Aylwin, 2006, p. 288). 

Relation till andra, familj och vänner 

förbättrades. De kände sig mer 

respekterade, accepterade och 

värdefulla.  

Förbättrade relationer.  

 

 

Mötet med omvärlden-förändrade sociala relationer 

It also encompassed how the women approached the world around them, which 

gave unexpected experiences. Their stories described meeting a gentler world 

when they were lighter and thinner, a world where they were not stigmatized. 

The fact that they were treated differently due to their new appearances was 

difficult to accept. At the same time, they were relieved to be able to walk around 

unnoticed in public. Ambivalent feelings about the way they were met by the 

surrounding world were present (Warholm, Øien & Råheim, 2014, p.7). 

Att behandlas annorlunda än 

tidigare av omgivningen till följd av 

förändrat utseende var svårt att 

acceptera. Men samtidigt upplevdes 

lättnad över att kunna gå omkring 

obemärkt i samhället. 

 

Behandlas 

annorlunda→ svårt 

acceptera. 

 

Obemärkt samhället→ 

lättnad. 

 

 

 


