
 

Examensarbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 
 
 
 
 
 
 
Omvårdnad Gr C 

Nursing science 

 

Hälsa och livsstil efter en viktminskningsoperation 

Patienters upplevelser 

 

Ingrid Sundqvist & Madeleine Rydin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITTUNIVERSITETET  
Avdelning för omvårdnad  
Examinator: Mats Jong, mats.jong@miun.se 

Handledare: Irene Vestling, irene.vestling@miun.se 

Författare: Ingrid Sundqvist, insu1200@student.miun.se  

Madeleine Rydin, mary1202@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Huvudområde: Omvårdnad Gr C  

Termin, år: Termin 6, 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:insu1200@student.miun.se


 

Abstrakt 

 
Bakgrund: Fetma ökar allt mer i världen och har snabbt blivit ett av de största folkhälsoproblemen. 

Att leva med fetma kan upplevas svårt psykiskt, fysiskt och psykosocialt. Antalet 

viktminskningsoperationer ökar och det krävs en ny livsstil postoperativt.  

Syfte: Att belysa upplevelsen av att ha genomgått en viktminskningsoperation, med fokus på hur 

hälsa och livsstil påverkas.  

Metod: Litteraturöversikt. Sökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Kvalitetsgranskning 

utfördes och 18 artiklar inkluderades. Analysen resulterade i kategorier med tillhörande 

subkategorier. 

Resultat: Fyra kategorier samt sju subkategorier uppkom. Dessa var: Upplevelsen av hälsa; 

Psykosocialt, psykiskt mående, fysisk funktion samt livskvalitet och välbefinnande. 

Livsstilsförändringar; drastiska förändringar, livsstilsförändrande processen samt kost och 

träningsvanor. Känsla av kontroll och förlust av kontroll och Kroppslig upplevelse. 

Diskussion: Individerna hade svårigheter fysiskt, psykiskt och psykosocialt, därför borde 

sjuksköterskan se patienten utifrån ett holistiskt synsätt, stödja, informera och utbilda. Sjuksköterskan 

har en viktig roll att identifiera beteenden och hjälpa patienter att hitta individuella copingstrategier. 

Gruppinterventioner och familjefokuserad omvårdnad kan bidra till socialt stöd och därmed ökade 

förutsättningar för livsstilsförändringar.  

Konklusion: Författarna föreslår att individuellt anpassad vård i kombination med 

gruppinterventioner och familjefokuserad omvårdnad bör tillämpas för individer som ska och/eller 

har genomgått en viktminskningsoperation. Mer forskning borde tillämpas inom området. 

 

Nyckelord: Hälsa, KASAM, litteraturöversikt, livsstil, livsstilsförändringar, viktminskningsoperation. 
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Bakgrund 

Fetma ökar allt mer i världen och har snabbt blivit ett av de största folkhälsoproblemen i vår tid 

(Kennedy, Alberti & Roux, 2012). Att leva med fetma kan upplevas svårt på många olika sätt både 

psykiskt, fysiskt och psykosocialt (Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008). Orsak 

till fetma är oftast dåliga livsstilsvanor som är en kombination mellan bristfällig fysisk aktivitet och 

stora mängder ohälsosam kost. Diskussioner finns angående om fetma är en beteendestörning eller en 

ämnesomsättningssjukdom (Hofmann, 2010). Det är vanligt att individer med fetma har kämpat med 

att gå ner i vikt genom olika dieter och träning hela sitt liv. Fetma kan vara begränsande exempelvis 

genom att individerna inte hittar kläder som passar, inte ryms i flygstolen eller att bilbältena inte 

räcker till. Det är även en utmaning för individer att hitta en motionsform som passar deras fysiska 

förmåga. Att träna med normalviktiga kan upplevas svårt på grund av att individen har svårigheter 

att hänga med i samma tempo. Vid fysisk aktivitet kan även smärta uppkomma och problem att 

hantera den tunga och klumpiga kroppen (Wiklund, Fagevik-Olsén & Willén, 2011). Andra 

begränsningar kan skapas genom stigmatisering i dagens samhälle. Exempelvis kan individer med 

fetma uppleva kommentarer och blickar från andra, vilket leder till att individerna undviker sociala 

sammanhang såsom att handla mat, äta på restaurang och prova kläder. Stigmatiseringen kan i 

slutänden orsaka social isolering (Thomas et al., 2008). Enligt Wiklund et al., (2011) påverkar 

stigmatisering även individer vid träning då de kan känna sig uttittade, vilket bidrar till att de 

undviker att träna tillsammans med andra. Fördomar och diskriminering resulterar till utanförskap 

och ökad psykisk ohälsa. Psykologiska sårbarheter hos individer med fetma är vanligt förekommande 

på grund av låg självkänsla, störd kroppsbild, sexuella problem samt mindre social kontakt vilket 

ökar risken för att utveckla psykiska sjukdomar (Davin & Taylor, 2009). Enligt Wiklund et al., (2011) 

orsakar bristfälligt stöd från familj och vänner att det blir svårare för individen att gå ner i vikt. 

 

Enligt WHO (2015) kan fetma även leda till en mängd folksjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes typ 2, cancer, infertilitet, ledbesvär, sömnapné och risk för att dö i förtid. För att definiera 

fetma används vanligtvis måttet BMI som står för body mass index. BMI anger vikt i kilo dividerat 

med längden i meter i kvadrat. Definitionen på övervikt är att personen har ett BMI som är ≥25 och 

definitionen för fetma är ett BMI ≥30.  

Enligt SBU (2002) är viktminskningsoperation den mest effektiva metoden för viktnedgång jämfört 

med andra konservativa metoder. Antalet viktminskningsoperationer ökar i samband med att fetma 

blir allt vanligare (NIOK, 2007). Viktnedgången av den dåvarande övervikten minskar efter ett till två 

år med cirka 50-70%. Enligt evidens har kirurgisk behandling av fetma hos individer med ett BMI>40 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%2522Thomas%20SL%2522%257C%257Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%2522Hyde%20J%2522%257C%257Csl~~rl','');
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en dokumenterad effekt för att minska riskfaktorer. Kriterierna för kirurgisk behandling av fetma 

innefattar mycket kraftig övervikt med ett BMI >40 eller BMI >35 om det finns allvarliga risker för 

följdsjukdomarna av fetma som ovan nämnts. Individen ska vara mellan 18-60 år samt ska ha gjort 

seriösa försök att gå ner i vikt genom konservativa metoder. Det som talar emot en operation är 

psykisk ohälsa, missbruk, ätstörningar och problem med ulcus (SBU, 2002). Enligt Davin et al., (2009) 

är det dock vanligt att individer med dessa problem söker för att få genomgå 

viktminskningsoperation. Låg livskvalitet kan även vara en bidragande faktor för att vilja genomgå en 

viktminskningsoperation. 

 

 De viktminskningsoperationer som oftast utförs idag är Gastric banding, Gastric bypass och Gastric 

sleeve. Gastric banding innebär att man genom laparoskopisk kirurgi placerar en liten ring runt den 

övre delen av magsäcken. Genom ett tryck på fibrerna vid den övre delen av magsäcken, skapas 

signaler som dämpar patientens aptit. Fördelarna med denna metod är att ingreppet går snabbt att 

utföra och genom att den är reversibel kan man ta bort den om några biverkningar skulle uppstå. 

Nackdelen är att det kan krävas flera besök efter operationen för att justera bandet för att få rätt tryck 

och täthet i syfte att dämpa hunger. Gastric bypass är ett mer invasivt och tidskrävande ingrepp. Den 

vanligaste Gastric bypass-operation kallas Roux-en- Y. Viktminskningen är snabb och stor efteråt. 

Magsäcken häftas för bli mindre och tunntarmen förbikopplas. Detta resulterar i en kortare mag-

tarmkanal som i sin tur bidrar till en ökad mättnadskänsla efter små måltider. Operationen kan ge 

mer komplikationer på grund av att den är komplex. Gastric sleeve är en enklare typ av operation än 

Gastric bypass. Dock är det en mer radikal operation där man permanent tar bort en del av 

magsäcken. Magsäcken blir ungefär lika stor som en fjärdedel av sin ursprungliga storlek. Fördelen 

med denna operation är att den är säkrare metod. Nackdelen är att det inte finns tillräckligt med 

information om långsiktiga resultat. Nyare studier har visat att cirka 20% av patienterna kan återfå 

mycket av sin vikt inom fem år (Kennedy et al., 2012).  

Allteftersom viktminskningsoperationer blir vanligare ökar även antalet komplikationer som kan 

uppstå postoperativt. Komplikationerna kan i värsta fall vara livshotande. Den mest allvarliga och 

akuta komplikationen är ett läckage vid anastomosen mellan magsäck och tunntarm, som obehandlad 

kan leda till sepsis och multiorgansvikt. Mindre läckage kan leda till att det bildas fistlar som är en 

allvarlig komplikation med hög sjuklighet. Postoperativ blödning är en annan komplikation som kan 

uppstå. Stenoser kan uppkomma i ett senare skede (Walsh & Karmali, 2015). Efter en Gastric bypass 

finns också risk för att det uppstår inre bråck (Ekelund, 2015). På längre sikt uppkommer 

komplikationer såsom brist på järn, kalcium, vitamin D och Vitamin A samt vitamin B12 (Kennedy et 

al., 2012). Brist på vitamin B12 kan orsaka anemi, depression och neurologiska symtom (Candela & 
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Meiner, 2004). Den snabba viktminskningen kan även påverka patienten kosmetiskt, då patienten kan 

få överskottshud (Kennedy et al., 2012). Vissa patienter utvecklar dumping syndrom, det innebär att 

patienterna i anslutning till måltider upplever illamående, hjärtklappning, yrsel, mag-tarmsymtom 

och trötthet. Detta gäller främst om man genomgått Gastric bypass (NIOK, 2007). 

 

Det krävs en ny livsstil efter att ha genomgått en viktminskningsoperation som innefattar 

psykologiska aspekter och ändringar av beteenden samt vanor (Grindel & Grindel, 2006). Direkt efter 

operationen ska patienten endast inta flytande kost i en vecka, därefter ska patienten äta puré i tre till 

fyra veckor och succesivt övergå till normal hälsosam kost. Måltiderna ska vara mycket mindre och 

flera per dag. Patienterna kommer att behöva inta vitaminer och mineraler resten av livet samt 

kontrollera sina blodvärden tre till sex månader efter operationen, eftersom det finns en stor risk för 

bristtillstånd. Det är viktigt att följa dietråden och etablera bra ätvanor samt förstå behovet av att äta 

långsamt och tugga maten noggrant. Mat som kan vara svårt att spjälka efter operationen är bröd, 

pasta, ris, fiberrik frukt och grönsaker samt rött kött (Green, 2012). Enligt Mckee & Tassinari (2006) ska 

även patienten äta i 20 minuter eller mer för att hinna känna mättnadskänsla. Patienterna ska inte 

dricka samtidigt som de äter, utan minst efter 30 minuter före eller efter måltiden för att patienten inte 

ska bli mätt på vätska istället för maten. 

 

Viktuppgång kan ske om patienten inte äter hälsosamt och inte motionerar efter operationen. Effekten 

av operationen hämmas om patienten äter stora volymer och därmed töjs magsäcken ut igen. För att 

operation ska ha en positiv effekt måste patienten ändra sina kostvanor långsiktigt (Harrington, 2006). 

Enligt Grindel et al., (2006) krävs anpassning till förändringar i patientens ätbeteende och kroppsbild. 

Viktnedgång kan vara utmanande och därför behövs utbildning och emotionellt stöd för att 

underlätta hanteringen av livsstilsförändringar (Aguilera, 2014). 

Livsstil 

Individens hälsa påverkas till 25% av genetiska faktorer, 30% av kulturella och 45% av faktorer som är 

relaterade till personens beteende och livsstil. Livsstil och beteenden går till viss del påverka. Utifrån 

hur en individs livsstil ser ut, påverkas hälsan antingen positivt eller negativt. Livsstilsfaktorer som 

relateras till hälsa är kost, fysik aktivitet, stress, arbete, familj och sociala relationer samt psykiskt 

mående (Ringsberg, 2011, sid 264-273). Vilken livsstil individen har beror också på deras beteenden 

som inte endast baseras på förnuftiga val, utan också beslut som är baserade på vilken identitet en 

person vill ha. Dessa beslut formar livsstilen och kan vara minst lika viktiga för individen att 

upprätthålla som hälsan. Orsakssambandet mellan livsstil och hälsa är komplext, eftersom en del 
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livsstilsval ger både positiva aspekter samtidigt som de kan öka risken för ohälsa. Livsstilar kan också 

utgå från dagliga rutiner, beteenden och handlingsmönster. Individens val av livsstils påverkas av 

socioekonomiska förhållanden, kön, etnicitet, sexualitet, självkänsla, grupptryck samt tilltron till den 

egna förmågan att hantera tillvaron (Svensson & Hallberg 2010, sida 39-45). Kosten och matkulturen 

är en viktig del av det sociala livet. Maten tillfredsställer många olika behov, där belöning är en av 

dem. Vid intag av söt eller salt mat upplever människan ett välbehag och som i sin tur kan skapa ett 

beroende. Det moderna välfärdssamhället har bidragit till ökad hälsa hos befolkningen men även till 

de kroniska livsstilssjukdomarna orsakade av ohälsosamma vanor gällande kost, motion, rökning och 

alkohol. Ett för stort energiintag och för lite fysisk aktivitet bidrar till den stora ökningen av fetma. 

Den fysiska aktiviteten hos individen har minskat allt mer i dagens moderna samhälle (Ringsberg, 

2011, sida 264-273). Genom preventiva insatser kan ohälsa hos befolkningen minskas genom att 

identifiera grupper och enskilda individer som har en ohälsosam livsstil, de kan då erbjudas 

förebyggande interventioner samt rekommendationer (Svensson et al., 2010, sida39-45). 

Sjuksköterskan har därför en central roll när det gäller att utbilda och informera om olika livsstilar 

med syfte att förebygga ohälsa och främja hälsa (Ringsberg, 2011, sida 264-273). 

Hälsa 

WHO definierar hälsa som ett tillstånd med fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, inte bara 

frånvaro av sjukdom (WHO, 1997). Hälsa kan beskrivas genom olika synsätt som ett tillstånd, en 

process och ett resultat. Hälsa kan också ses som välbefinnande, lycka och livskvalitet. 

Sammanfattningsvis kan man beskriva hälsa ur två perspektiv. Ett av perspektiven är det 

naturvetenskapliga perspektivet som beskriver hälsa som en frånvaro av sjukdom. Där det är 

medicinens uppgift att lindra och bota sjukdomar och därmed återfå individen sin hälsa. Det andra 

perspektivet är det humanistiska perspektivet som har ett holistiskt synsätt, där människan är en 

enhet av kropp, själ och ande. Holism betyder helhet, det kan förklaras som något som är större än 

summan av delarna (Willman, 2009, sid 28-31). Inom det humanistiska perspektivet ingår det 

salutogenetiska synsättet som beskriver hälsa och ohälsa genom en individs förmåga och kraft att 

bekämpa olika stressorer samt alla faktorer som ligger bakom. Genom att en individ ställs inför 

stressorer skapas ett spänningstillstånd som på något sätt måste hanteras. Beroende på hur 

hanteringen sköts kan detta antingen sluta i hälsa eller ohälsa. De styrkor som kan hjälpa en individ 

att bekämpa stressorerna kallas generella motståndskrafter. Dessa innefattar exempelvis god 

ekonomi, jag-styrka, socialt stöd och kulturell stabilitet. Gemensamt för dessa är att de kan bidra till 

att de stressorer vi utsätts för blir begripliga. Utifrån det salutogenetiska synsättet befinner sig 

individen på ett kontinuum, det vill säga rör sig mellan den friska och sjuka polen på kontinuet. 
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Istället för att ägna uppmärksamheten på en sjukdom, undersöks individens livshistoria. Genom att ta 

reda på en individs olika sjukdomsupplevelser, livssituation och lidande förstår man etiologin bakom 

individens hälsotillstånd. En djupare förståelse och kunskap bidrar till att man kan skapa rätt riktning 

mot den friska polen (Antonovksy, 1991, sid 12-14). Svaret på den salutogenetiska frågan om hur det 

kommer sig att vissa klarar av motgångar bättre än andra utan att få ett försämrat hälsotillstånd, 

menar Antonovksy (1991) är KASAM som är en holistisk modell inom det humanistiska perspektivet, 

där hälsa är en känsla av sammanhang. Delbegreppen inom KASAM består av hanterbarhet, 

meningsfullhet och begriplighet. Begreppet begriplighet utgör kärnan. Det syftar på i vilken 

utsträckning en individ upplever att inre och yttre stimuli är strukturerade, begripliga och 

förutsägbara. En individ med hög begriplighet har en förväntning om att det stimuli man möts av i 

framtiden är förutsägbart eller om det sker vid oväntade tillfällen går att förklara. Hanterbarhet 

handlar om i vilken grad individen upplever att det finns resurser att använda sig av för att möta de 

krav som ställs av de stimuli man möts av. Meningsfullhet innebär att vara med i olika processer som 

bildar ens öde och dagliga erfarenheter. Det kan betraktas som en motivationskomponent. Känner 

man stark meningsfullhet finns det områden i livet som engagerar och motiverar en individ. 

Meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning man känner att ens liv har en känslomässig 

innebörd, samt att de krav som ställs i livet känns värda att engagera sig i (Antonovsky, 1991, sid 38-

41). Antonovsky (1991, sid 187-188) menar att de med låg KASAM kommer att svara på akut eller 

kronisk stress med ett icke adaptivt beteende. Medan de med hög KASAM troligen kommer att ändra 

sitt beteende och sina livsstilsvanor. Detta förklaras genom att de med stark KASAM kan bättre närma 

sig utmaningen och är mer benägna att välja de resurser som finns på ett rationellt sätt. Individer med 

hög KASAM kan lättare uppvisa adaptiva hälsobeteenden samt lättare hantera svårigheter, 

motgångar och ändra på livsstilsvanor. 

 

Viktminskningsoperationer blir allt vanligare eftersom fetma ökar alltmer (Kennedy et al., 2012) och 

innebär drastiska livsstilsförändringar för patienten för att uppnå resultat (Grindel et al., 2006). 

Dessutom medför operationen risk för allvarliga komplikationer (SBU, 2002). Eftersom det vanligtvis 

är sjuksköterskor som sköter uppföljningen av patienter som genomgått en viktminskningsoperation 

(Kennedy et al., 2012) är det därför viktigt att studera patienters upplevelser av livsstil och hälsa 

postoperativt. Det finns begränsat med forskning med fokus kring hur patienten upplever dessa 

livsstilsförändringar och hur operationen påverkar patienters hälsa. Därmed är det av betydelse att 

genomföra denna litteraturstudie. Genom att kunna identifiera patienters behov kan sjuksköterskan 

därmed bidra till att se ett helhetsperspektiv utifrån patienten. Genom att få kunskap om upplevelser 
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kan sjuksköterskan lättare tillfredsställa behov och ge utbildning samt stöd för hantering av den nya 

livsstilen samt främja hälsa.   

Syfte 

Att belysa upplevelsen av att ha genomgått en viktminskningsoperation, med fokus på hur hälsa och 

livsstil påverkas.  

Metod 

Design 

Designen som användes var litteraturöversikt. Enligt Polit och Beck (2012) är huvudstegen i 

förberedelsen för att skriva en litteraturöversikt att formulera en fråga, sedan planera och organisera 

sökningar i relevanta sökbaser. Strategier för att hitta studier i ämnet inkluderar användning av 

litteratur och databaser för sjuksköterskor såsom Cinahl och Pubmed. Därefter ska studierna granskas 

för att se relevansen. Att kritisera artiklarna är en viktig del för att framföra styrkor och svagheter i 

studierna. Kritiken bör fokuseras på metodologiska aspekter. Analys innebär bearbeta resultaten och 

att identifiera kategorier eller teman samt likheter och motsägelser. När man förbereder en 

litteraturstudie är det viktigt att organisera materialet på ett logiskt sätt. Originalartiklar är det som i 

första hand ska användas till litteraturstudien, studiernas resultat är huvudfokus i en litteraturstudie.  

Författarnas uppgift är att beskriva olika studieresultat där sammanfattningen ska vara objektiv. Den 

centrala uppgiften i arbetet är att summera och kritisk bedöma.  

Urval 

Artikelsökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed, utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna inkluderades artiklarna i resultatet. Inklusionskriterierna var följande; 

Artiklarna skulle vara originalstudier. De skulle beröra upplevelser om livsstil och hälsa för patienter 

som genomgått en viktminskningsoperation. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska. 

Studierna skulle vara publicerade mellan 2005-2015. Exklusionskriterierna var följande: De studier 

som inte var originalartiklar, publicerade innan 2005 och artiklar som var skrivna på andra språk än 

engelska exkluderades. Fallstudier exkluderas också eftersom de är endast är en deltagare och därför 

svårt att överföra till andra kontext. Studier med personer under 18 exkluderades samt studier med 

fokus på medicinska sjukdomar. Kvantitativa studier som hade en kvalitet under grad III och 

kvalitativa studier med låg kvalitet exkluderades. Systematisk sökning gjordes i databaserna med 

olika sökord (tabell 1). Sökorden som användes var relevanta till syftet och majoriteten var Mesh-

termer. Först gjordes en initial sökning med varje sökord för att se antalet träffar. Därefter skapades 



 7 

kombinationer med sökorden. Sökningarna gjordes först på Pubmed och begränsades med engelskt 

språk, max tio år gamla och ”NOT diabetes” för inte få träffar med fokus på diabetes. På Cinahl 

begränsades sökningarna med peer reviewed, max 10 år gamla och skrivna på engelska. Databaserna 

skiljde sig åt gällande sökfunktion, dock eftersträvade författarna att få sökningarna så lika som 

möjligt i de två databaserna genom att alla söktermerna användes i både Pubmed (tabell 2) och Cinahl 

(tabell 3). Första steget i urvalsprocessen var att selektera ut artiklar efter de titlar som berörde syftet. 

Nästa steg var att läsa abstrakten. Det tredje steget var att läsa hela innehållet i artiklarna som hade ett 

relevant abstrakt. Artiklarna lästes i helhet och jämfördes med syftet och inklusion-och 

exklusionskriterierna för att bedöma om de skulle inkluderas i resultatdelen. Allteftersom 

sökningarna utfördes uppkom dubbletter som föll bort vid val av artiklar efter titel. Artiklarna som 

bedömdes relevanta granskades kritiskt genom användning av granskningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa studier. Vid artikelgranskningarna användes SBU (2012) granskningsmall för kvalitativ 

design (bilaga 1) och granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003) för kvantitativ design (bilaga 2). 

De kvalitativa artiklarna som skapade resultatdelen av denna litteraturstudie hade en kvalitet som var 

medelhög till hög. De kvantitativa artiklarna hade kvaliteten grad I-III, som innebär 60-100% (se 

bilaga 3). En av artiklarna som ingick i resultatet inkluderades genom referenslistan på en granskad 

artikel (tabell 4). Bortfallet efter granskningen var åtta artiklar som inte uppnådde rätt 

granskningskvalitet eller inte var relevant till syftet.  

(Tabell 1) 

Termer svensk term engelsk term 

Mesh-term Fetmakirurgi Bariatric surgery 

Mesh-term Gastrisk bypass Gastric bypass 

Mesh- term Livskvalitet Quality of life 

Mesh- term Livsstil Life style 

Mesh- term Vanor Habits 

Term Patientens upplevelse Patient experience 

 

 

(Tabell 2) Alla sökningar utfördes 2015-09-03. 

Pubme

d 

Sökord Avgr

änsni

ngar 

Antal 

träffar 

Antal 

valda 

efter 

läst 

titel 

Antal 

valda 

efter läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter läst 

artikel 

Antal 

inkluderade 

efter 

relevansbedö

mning och 

kvalitetsgrans

kning 

Antal 

dublet

ter 

#1 Bariatric surgery - 19841 - - - - - 

#2 Gatric bypass - 9478 - - - - - 

#3 #1 OR #2 - 22490 - - - - - 

#4 Patient experience - 255112 - - - - - 

#5 Life style - 76119 - - - - - 

#6 Quality of life - 251955 - - - - - 
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#7 Habits - 66789 - - - - - 

#8 #3 AND #4 AND #5 * 11 7 4 3 3 0 

#9 #3 AND #4 AND #6 * 65 11 5 2 1 0 

#10 #3 AND #7 * 124 16 10 5 5 1 

(* Avgränsningar: engelskt språk, max 10 år gamla och NOT diabetes) 

(Tabell 3)Alla Sökningar utfördes 2015-09-05. 

Cinahl Sökord Avgr

änsni

ngar 

Antal 

träffar 

Antal 

valda 

efter 

läst 

titel 

Antal 

valda 

efter läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter läst 

artikel 

Antal 

inkluderade 

efter 

relevansbedö

mning och 

kvalitetsgrans

kning 

Antal 

dublet

ter 

#1 Bariatric surgery - 2524 - - - - - 

#2  Gastric bypass - 1033 - - - - - 

#3 Patient experience - 28328 - - - - - 

#4 Life style - 21997 - - - - - 

#5 Quality of life - 71986 - - - - - 

#6 Habits - 12704 - - - - - 

#7 #1 AND #4 ** 125 9 2 2 0 1 

#8 #1 AND #3 ** 90 18 10 3 3 1 

#9 #1 AND #5 ** 113 12 7 4 3 1 

#10 #1 AND #6 ** 20 6 4 1 0 3 

#11 #2 AND #4 ** 22 9 6 2 0 2 

#12 #2 AND #5 ** 41 11 5 2 2 2 

#13 #2 AND #3 ** 22 8 3 1 0 2 

#14 #2 AND #6 ** 10 4 2 0 0 3 

       Totalt: 17  

(** Avgränsningar: engelskt språk, peer reviewed och max 10 år gamla). 

 

(Tabell 4) 

Datum Manuell sökning 

2015-09-10 Artikel av Groven, Råheim & Engelsrud (2010) hittades i referenslistan i en inkluderad 

artikel av Groven, Råheim & Engelsrud (2015). Manuell sökning gjordes därefter i Cinahl. 

 

Etiska överväganden 

Artiklarna hade ett etisk godkännande samt att de hade ett informerat samtycke, det vill säga 

information om syftet med forskningen, vad deltagandet innebär, vem som är ansvarig för 

forskningen, att det är frivilligt och att man när som helt kan avbryta sitt medverkande vilket är enligt 

lagen om etiskt prövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). I studierna var deltagarna 

anonyma och inga deltagare under 18 år. Vid analys och presentation av resultatet har inga resultat 

förbisetts som berör syftet.   

Analys 

Vid analysförfarandet strävade författarna efter ett objektivt och induktivt förhållningsätt. Totalt 

inkluderades 18 artiklar i resultatet som lästes igenom ett antal gånger för att få en helhetsbild, 
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därefter sammanfattades resultaten var för sig. Författarna satt tillsammans och reflekterade och 

diskuterade över likheter, olikheter och återkommande ämnen bland de sammanställda resultaten. 

Reflektionerna antecknades under analysen, samt gjordes en ständig koppling till syftet. Därefter 

grupperades innehållets huvudfynd utifrån likheter i mindre grupper. Huvudfynden diskuterades 

mellan författarna och därmed uppkom kategorier och subkategorier. Nästa steg var att med hjälp av 

överstrykningspennor i olika färger markera de områden i de sammanställda resultaten från 

artiklarna som ingick i samma kategorier, för att lättare kunna se vilka resultat som hade likheter och 

passade under kategorierna. Sista steget var att sammanställa resultaten under vilken kategori och 

subkategori de tillhörde. De fyra kategorier som uppstod var; upplevelsen av hälsa, 

livsstilsförändringar, känsla av kontroll och förlust av kontroll samt kroppslig upplevelse. De två 

större kategorierna hade ett antal subkategorier (tabell 5).  

(Tabell 5) 

Kategorier Upplevelse av 

hälsa  

Livsstilsförändringar Känsla av 

kontroll och 

förlust av 

kontroll 

Kroppslig 

upplevelse 

Subkategorier - Psykosocialt.  

- Psykiskt mående. 

- Fysisk funktion. 

- Livskvalitet & 

välbefinnande. 

 

- Drastiska 

förändringar. 

-Den 

livsstilsförändrande 

processen. 

-Kost & träningsvanor  

  

Resultat 

Upplevelsen av hälsa  

Psykosocialt 

Följande subkategori kommer beskriva betydelsen av socialt stöd och att känna tillhörighet.  Flera 

studier visade att deltagarnas sociala relationer blev förbättrade samt att de fick bättre samliv med sin 

partner, medan andra studier visade att deltagarna blev mer socialt isolerade, fick en sämre relation 

med sin partner och upplevde stigmatisering efter viktminskningsoperationen.  

 

Deltagarna som hade fått stöd och uppmuntran från deras sociala nätverk hade lättare att hantera 

livet efter operationen och viktminskningsprocessen (Jensen, Petersen, Larsen, Jørgensen, Grønbæk & 

Midtgaard, 2014). De som upplevde bra stöd från familjen fick positiva kommentarer angående deras 

viktnedgång och stöd för att utöva fysiska aktiviteter samt äta hälsosamt (Benson- Davies & 

Kattelmann, 2013). Deltagarna beskrev en känsla av stöd från sin partner när de handskades med de 
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förändringar som operationen krävde. Flera beskrev att livet efter operationen som en gemensam 

insats tillsammans med sin partner. De beskrev hur deras partner gav dem stöd och hjälpte dem med 

assistans samt att följa de nya rutinerna (Pories, Hodgson, Rose, Pender, Sira & Swanson, 2015). En 

studie där deltagarna deltog i gruppträningar upplevdes en känsla av tillhörighet i gruppen där andra 

också hade genomgått en viktminskningsoperation. De upplevde att de blev accepterade samt kände 

trygghet. Gruppmedlemmarna kunde stödja och motivera varandra genom att de var i liknande 

situation. Detta stöd var även viktigt efter gruppträningen (Groven, Råheim & Engelsrud, 2015). 

Deltagare som var aktiva i forum för stöd och information efter en operation kände att de fick stöd av 

andra och kunde dela med sig av sina positiva känslor, det skapade en känsla av tillhörighet (Groven, 

Råheim, & Engelsrud, 2010). I en annan studie ändrade några av deltagarnas partner sina matvanor 

för att ge stöd och underlätta för deltagarna efter viktminskningsoperationen (Pories et al., 2015).  

 

I en studie beskrev deltagarna ett minskat stöd från familjen, speciellt när kroppsvikten hade 

stabiliserat sig eller när de hade börjat gå upp i vikt. Andra upplevde även att deras partner 

ignorerade deras viktnedgång och uppskattade inte de positiva förändringarna i deltagarnas 

kroppsstorlek och utseende. Vissa deltagare beskrev att deras partner hade börjat äta ohälsosamt, 

vilket saboterade för deltagarna genom att det var svårt att motstå den ohälsosamma maten. De 

upplevde heller inget bra stöd från vänner och arbetskollegor (Benson- Davies et al., 2013). En annan 

studie visade också att det var svårt för deltagarna när familjen gav ett bristfälligt stöd samt att de fick 

ett bristande medicinskt stöd (Kruseman, Leimgruber, Zumbach & Golay, 2010). I en studie beskrev 

deltagarna att stöd från personalen på sjukhuset var viktigt efter operationen (Forsberg, Engström & 

Söderberg, 2014). En kvantitativ studie med 80 deltagare visade att antalet besök hos en psykolog 

hade betydelse för lyckad viktnedgång. Det var drygt en tredjedel av deltagarna (35% av n=80) som 

hade velat ha en mer intensiv uppföljning speciellt för psykiskt stöd (Kruseman et., 2010). 

Efter operationen beskrev ett antal studier att deltagarna fick ett bättre socialt liv. De upplevde mer 

självacceptans och blev mer bekväma i sociala sammanhang (Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013). I en 

annan studie kände sig deltagarna sig inte lika begränsade och hade mer mod att utveckla sitt sociala 

liv vilket gav en känsla av välmående, detta gjorde dem mindre socialt isolerade (Jensen et al., 2014). 

Deltagare i en studie beskrev att de hade fått en bättre relation med sin partner och att de umgicks 

mer med andra. De upplevde sig mer respekterade, accepterade och värderade som person (Ogden, 

Clementi & Aywin, 2006). I ytterligare en studie upplevde deltagarna ett bättre sexliv, mer intimitet, 

känsla av kärlek, omtänksamhet och tillit. Några av dem upplevde att deras parters gav mer 

uppmärksamhet och en mer närhet efter operationen (Pories et al., 2015).  
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Andra studier beskrev det motsatta, deltagarna upplevde det svårt att socialisera sig med andra och 

speciellt svårt att prata om vikten. Samtal med familj och vänner upplevdes också svårt (Groven et al., 

2010). Vissa deltagare i en studie beskrev att deras ändrade vanor hade skapat negativ spänning i 

deras förhållanden (Groven et al., 2015). Deltagarna upplevde stigmatisering som besvärligt, de 

möttes av kommentarer från andra om att de valt den lättaste utvägen (Groven et al., 2010). Deltagare 

beskrev att de fick kommentarer från andra om att de fuskat, detta bidrog till att en del kände skam 

(Forsberg et al., 2014). Även i en annan studie kände deltagarna sig utfrysta då andra kommenterade 

att operationen var en snabb utväg (Groven et al., 2015). I en studie upplevde deltagarna att 

viktnedgången gav uppmärksamhet hos andra som var en kontrast till vad deltagarna tidigare hade 

upplevt. Att bli uppmärksammad var tillfredställande men samtidigt kände de sig sårande av vad 

stor betydelse utseendet hade (Natvik et al., 2013). Deltagarna upplevde i en annan studie att de inte 

passade in i samhället och dess normer, de fick en konstant påminnelse om deras utseende genom 

blickar och kommentarer från andra (Gilmartin, 2013). En stor andel deltagare i en studie beskrev att 

de undvek att bada på offentliga platser och vissa undvek att visa sig naken för sin familj på grund av 

överskottshuden som uppkommit. De var obekväma när andra tittade på dem och kände sig socialt 

begränsade av överskottshuden (Biörserud, Olbers & Fagevik, 2011; Gilmartin, 2013).  

Psykiskt mående 

I subkategorin psykiskt mående visade ett antal studier att deltagarna hade fått minskade depressiva 

symtom. Dock visade studierna att oro, rädsla och skam var framträdande känslor. Den emotionella 

stressen triggade igång deltagarnas tidigare problem med ätstörningar samt ohälsosamma matvanor.  

 

Flera studier visade att deltagare fick en signifikant förbättring avseende depressiva symtom efter 

operationen (Masheb, White, Toth, Burke-Martindale, Rothschild & Grilo, 2007; Benson-Davies et al., 

2013; Natvik et al., 2013; Pories et al., 2015). I en annan studie påvisades det att deltagarna som 

lyckades med viktnedgången visade en signifikant förbättring på depressiva symtom, kroppsmissnöje 

och fysisk funktion (Kruseman et al., 2010).  

Deltagarna oroade sig för att viktnedgången hade ett för progressivt förlopp och de kände oro för att 

inte kunna påverka det (Forsberg et al., 2014). Deltagare beskrev att de fick psykologiska problem av 

överskottshuden (Biörserud et al., 2011). Två kvalitativa studier beskrev att tanken på viktuppgång för 

deltagarna var skrämmande (Natvik, Gjengedal, Moltu & Råheim, 2014; Natvik et al., 2013). En 

kvantitativ studie visade att nästan hälften av deltagarna (46% av n=80) upplevde svårigheter med 

känslor av skuld när viktnedgången upphörde (Kruseman et al., 2010). För några deltagare gav 

viktnedgången oväntade emotionella reaktioner, trots att de hade fått en smalare kropp kände de sig 

utsatta och förvirrade (Natvik et al., 2013). 
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I en kvantitativ studie med 497 deltagare framkom det att drygt en femtedel (18%) av de som 

upplevde hetsätning uppfyllde DSM-IVs kriterier för hetsätningsstörning. De som uppfyllde 

kriterierna gick upp i vikt igen och visade på mindre viktnedgång totalt. Frekvensen av småätande 

var positivt korrelerat med viktuppgång (Kofman, Lent & Swencionis, 2010). I en annan kvantitativ 

studie upplevde drygt hälften av deltagare (51% av n=80) episoder av småätande, nattligt ätande efter 

åtta år postoperativt (Kruseman et al., 2010). En annan studie beskrev också att deltagarna fortfarande 

hade kvar sin ätstörning efter operationen (Jensen et al., 2014). En del deltagare tyckte att det var en 

utmaning att undvika episoder av småätande relaterat till stress. Stress triggade deltagarna att äta för 

mycket, vissa deltagare försökte identifiera positiva strategier för att hantera den emotionella stressen. 

De beskrev olika strategier som promenader, simning och att spela piano (Benson- Davies et al., 2013). 

I en kvalitativ studie upplevde deltagarna svårigheter psykiskt, eftersom de inte kunde äta som de 

tidigare hade gjort. Några deltagare berättade att de hade en önskan att fortsätta äta när andra i deras 

omgivning gjorde det (Jensen et al., 2014). En studie beskrev att deltagarna hade känslor av skuld för 

att inte kunna ta vara på möjligheterna som kirurgin gav dem. De beskrev det som ett misslyckande 

att inte kunna leva upp till de förväntningar som förväntades, samt att de kände sig besvikna på sig 

själva (Natvik et al., 2014).  

Fysisk funktion 

Inom denna subkategori visade flera studier att deltagarna inte orkade vara lika aktiva som de hade 

velat. Detta berodde på att de kände obehag, hade brist på energi och upplevde sig svaga. Samtidigt 

visade andra studier det motsatta, deltagarnas fysiska funktion hade förbättras. Deltagarna var mer 

rörliga, hade mer energi vilket bidrog till att de var mer aktiva. Flera studier beskrev även att 

deltagarna hade besvär med biverkningar och överskottshud. 

 

Några månader efter viktminskningsoperationen började deltagarna att känna sig trötta och mindre 

välmående, de upplevde att de hade brist på energi i deras dagliga liv. Känslan av trötthet försvann 

inte och känslan av att vara utsliten var den överhängande känslan för deltagarna. Smärta och 

utmattning hindrade deltagarna från att vara aktiva, de kände sig fast i en svår situation (Groven et 

al., 2010). Ett få antal deltagare i en studie upplevde kroppen som svag och detta bidrog till att de inte 

kunde utföra fysisk aktivitet som förut (Forsberg et al., 2014). Ytterligare en studie beskrev att några 

deltagare uttryckte trötthet och maktlöshet som en konsekvens av operationen (Natvik et al., 2014). Ett 

antal deltagare i en studie upplevde att överskottshuden orsakade obehag under träning, flera beskrev 

hur den skumpade när de sprang. Överskottshuden var även tung och orsakade smärta i axlarna och 

nacken (Biörserud et al., 2011; Groven et al., 2010). Överskottshuden orsakade även infektioner mellan 
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hudvecken hos några deltagare (Groven et al., 2010). De allra flesta deltagare (84% av n=112 ) i en 

kvantitativ studie rapporterade problem med överskottshud. Den kunde orsaka svampinfektioner, 

eksem och skavsår på buken, brösten eller ljumskarna. Vissa beskrev att den kliade, luktade illa och 

orsakade problem med den personliga hygienen (Biörserud et al., 2011). 

Andra studier visade motsatta förhållanden angående den fysiska funktionen. Deltagarna upplevde 

en känsla av att vara lätt och deras förmåga att röra på sig hade förbättrats (Forsberg et al., 2014). Två 

studier visade att deltagarna vara mer aktiva till följd av att de fått mer energi och blev mer rörliga 

(Pories et al., 2015; Ogden et al., 2006). En kvantitativ studie visade att nästan alla deltagare (94% av 

n=80) upplevde ökad lungkapacitet, förbättrad fysisk funktion och sömn (Kruseman et al., 2010).  

Vanliga biverkningar som deltagarna upplevde efter operationen var illamående, kräkningar, diarré, 

magsmärta, trötthet, halsbränna, yrsel och dumping syndrom (Kruseman et al., 2010; Forsberg et al., 

2014; Groven et al., 2015; Groven et al., 2010; Ogden et al., 2006; Natvik et al., 2014). I en annan 

kvantitativ studie rapporterade de allra flesta (98% av n= 80) att de upplevde en eller flera av de 

vanligaste biverkningarna och ytterligare biverkningar såsom uppsvälldhet, förstoppning, 

smärtsamma vitamininjektioner, bråck och anastomosläckage (Kruseman., 2010). Flera deltagare i en 

annan studie hade problem med dumping syndrom, det upplevdes som svåra problem. De uttryckte 

en rädsla för dumping och ville aldrig mer uppleva det igen (Forsberg et al., 2014). När oväntade 

komplikationer uppstod upplevde deltagarna en stor besvikelse samt att det var svårhanterligt 

(Natvik, et al., 2013).  

 

Livskvalitet och välbefinnande 

Inom denna subkategori visade studier att livskvaliteten påverkades av en mängd olika faktorer. Två 

kvantitativa studier rapporterande att livskvaliteten hos deltagarna var bra till väldigt bra efter 

operationen. Andra studier visade att deltagarna upplevde att de hade fått ett bättre välbefinnande. 

Flera studier visade också att livskvaliteten blivit sämre efter viktminskningsoperationen. 

 

I en studie upplevde deltagarna en längre tid efter operation att de hade ny energi och bättre 

välmående (Jensen et al., 2014). I en kvantitativ studie mätte man livskvaliteten genom två faktorer, 

dessa var fysisk funktion och mental funktion. Deltagarna skattade sin totala fysiska funktion 

(medelvärde:84,41) vilket var högre än den mentala funktionen (medelvärde:66,61). Den övergripande 

livskvaliteten hos de flesta av deltagarna (86,1% av n=87) var bra till väldigt bra (Sutton & Raines, 

2010). I en annan studie fick deltagarna skatta hur tillfredsställda de var efter operationen. Nästan alla 

instämde (92,6%) starkt att operationen hade förbättrat deras välbefinnande, de rapporterande även 

att de skulle genomgått operationen igen (Myers, Adams, Barbera & Brantley, 2012). Enligt Kruseman 
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et al., 2010 hade deltagarna färre symtom av samsjuklighet. En studie visade att innan operationen 

hade i princip alla deltagare (97% av n=100) åtminstone en eller fyra samsjukligheter till fetman. 

Denna andel sänktes till drygt hälften (64%) efter operationen (Freire, Curado-Borges, Isaura Alvarez-

Leite & Toulson Davisson Correia, 2011). En studie visade att lägre BMI och mindre depressiva 

symtom efter operationen var en bättre förutsättning för högre livskvalitet (Masheb et al., 2007). 

Andra studier visade att deltagarna fick sämre livskvalitet efter viktminskningsoperationen. 

Livskvaliteten var lägre hos deltagarna på grund av en ständig utmattning och smärta (Groven et al., 

2010). En kvantitativ studie visade att hälsorelaterad livskvalitet var signifikant negativt korrelerat 

med viktuppgång. Häften av deltagarna (50% av n=87) hade en sämre psykisk funktion jämfört med 

den generella populationens (UK) medelvärde (Sutton et al., 2010). Deltagare som uppfyllde 

kriterierna för hetsätningsstörning och småätande hade sämre livskvalitet än de som inte uppnådde 

dem. En studie visade att livskvaliteten hos deltagarna blev lägre om de gick upp mer än 10% av 

deras viktnedgång och hade en signifikant högre frekvens av hetsätande, småätande och förlust av 

kontroll över sitt ätande (Kofman et al., 2010). 

Livsstilsförändringar 

Drastiska förändringar  

Inom denna subkategori beskrev deltagarna i studier att de upplevde drastiska livsstilsförändringar, 

speciellt gällande den ändrade relationen till mat och dietrestriktionerna efter 

viktminskningsoperationen.  

Alla deltagare i en studie upplevde att förändringarna i det dagliga livet var enorma. Men de tyckte 

att operationen var värd trots de utmanande livsstilsförändringarna. De beskrev en helt ny motivation 

i deras dagliga liv (Forsberg et al., 2014). De flesta deltagarna beskrev deras ätbeteenden efter 

operationen som en drastisk och fullständig förändring. Detta berodde på att portionerna hade 

minskat dramatiskt och maten var mer selektivt utvald (Ogden et al., 2006; Pories et al., 2015). 

Relationen till mat hade även ändrats drastiskt efter operationen, innan operationen hade maten varit 

ett nöje och en njutning och för vissa hade det varit ett beroende och en besatthet. Efter operationen 

upplevde deltagarna att mat inte längre hade någon plats i deras liv, det var endast nödvändigt för att 

hålla sig vid liv. Att ha avslutat tidigare matvanor skapade ett tomrum hos deltagarna (Ogden et al., 

2006; Natvik et al., 2014). En annan studie visade också att deltagarna hade fått en förändrad relation 

till mat samt att operationen bidrog till en tvingad och drastisk förändring. De upplevde att 

möjligheten att avnjuta mat på sitt eget bevåg var borta. Deltagarna kände att de behövde hitta en 

balans mellan njutning och näringsmässiga behov i sin livsstil för att uppnå livskvalitet. Andra 
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beskrev att deras uppfattning om mat som ett medel för att få näring till kroppen, stilla hunger och 

uppnå viktnedgång (Natvik et al., 2014). Den dramatiska viktnedgången deltagarna upplevde ett par 

månader efter operationen ansågs som positiva livsförändringar hos deltagarna (Groven et al., 2010).  

Den livsstilsförändrande processen  

Denna subkategori handlar om att kroppsliga begränsningar tvingade deltagarna att ändra sin livsstil. 

Biverkningar i samband med matintag bidrog till att de ändrade sina matvanor. Många studier tog 

även upp att deltagarna tyckte det var krävande att ändra matvanor. De upplevde att deras 

livssituation hade blivit begränsad på olika sätt. De flesta studier beskrev att fysiska aktiviteter var 

utmanade och de upplevde sig mindre aktiva än innan operationen.  

 

Deltagare i en studie beskrev en frustration kring att känna hunger och att inte kunna äta som tidigare 

(Forsberg et al., 2014). I en annan studie beskrev deltagarna att begäret efter mat fortfarande 

existerade, men en känsla av obehag i kroppen resulterade till nya vanor. Deltagarna utvecklade olika 

strategier för att hantera förändringarna. De kunde inte längre äta som tidigare och beskrev det som 

en inlärningsprocess att ändra till nya vanor och att lämna gamla vanor bakom sig (Jensen et al., 2014). 

Andra studier beskriver liknande, kroppens reaktioner bidrog till att deltagarna ändrade sina 

matvanor. Genom att äta en för stor portion eller fel sorts mat bidrog det till biverkningar som inte var 

hanterbara, vilket gjorde att deltagarna undvek att utsätta sig för dem (Ogden et al., 2006; Natvik et 

al., 2013; Forsberg et al., 2014). En annan studie beskrev också att deltagarna upplevde en konstant 

hunger som inte gick att tillfredsställa på grund av biverkningar. De bidrog till att deltagarna kände 

sig sjuka, vilket de fick lära sig att hantera som en del av vardagen (Ogden., 2006). Vissa deltagare 

upplevde att operationen skapade en vändpunkt för deras relation till mat och ätvanor. De upplevde 

att operationen hade gjort dem mer försiktiga när det åt och de kände efter mer kroppsligt (Natvik et 

al., 2014). 

Att förhålla sig till nya strukturerade matvanor upplevde deltagarna som utmanande och krävande 

(Natvik et al., 2014). Det upplevdes även svårt att följa, uppnå samt att de hade bristfällig kunskap om 

kostvanor (Natvik et al., 2013; Natvik et al., 2014). Det krävdes mer planering kring maten på grund 

av de ökade kraven att inta tillräckligt med näring. Deltagarna beskrev att det var en pågående 

process att lära sig vilken typ av mat de tolererade (Forsberg et al., 2014). Hälften av deltagarna (48% 

av n=80)  i en kvantitativ studie rapporterade att de hade minst ett problem med dietsvårigheter 

såsom att inte kunna äta pasta, ris och kött. Dietrestriktionerna bidrog till frustration hos deltagarna 

(Kruseman et al., 2010). Deltagare i en studie beskrev att det var en stor förändring i deras livsstil när 

de skulle gå ut och äta på restaurang tillsammans med sin partner. De kunde inte äta upp måltiden 

vilket de beskrev som besvärligt (Pories et al., 2015).  
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Deltagarna hade utvecklat nya matvanor genom motgångar och hinder, de tyckte att kostråden de 

hade fått från sjukhuset var för generella för de individuella behoven. Deltagarna föll tillbaka i gamla 

vanor av impulsivt ätande på grund av en känsla av olust, samt bedrövelse som ökade med tiden. En 

del deltagare hade en benägenhet att äta större mängder mat som resulterar till magsäcken blev 

uttänjd (Natvik et al., 2014). I en kvantitativ studie upplevde hälften av 497 deltagare perioder där de 

inte kunde sluta äta eller kontrollera hur mycket de åt. Drygt en fjärdedel av deltagarna (27% av 

n=497) tyckte att de konsumerade för stora mängder mat efter operationen (Kofman et al., 2010). En 

annan kvantitativ studie visade att trots tillfredsställande viktnedgång kunde inte deltagarna bevara 

det och därmed sågs viktuppgång. Procentsatsen för viktuppgång ökade signifikant i samband med 

tiden efter operationen. Ingen deltagare gick upp i vikt det första året. I en grupp var det en stor andel 

(70% av n=33) som gick upp i vikt två till fem år postoperativt, de allra flesta i en annan grupp (84.8% 

av n=33) gick upp i vikt efter fem år eller mer. Denna viktuppgång berodde på ohälsosamma 

livsstilsvanor såsom dålig diet med stort intag av kalorier (Freire et al., 2011).  

Deltagarna upplevde i studier att livsstilsförändringarna krävde tid, energi och var svåra att uppnå. 

Två studier påvisade att deltagare upplevde att de kämpande med att klara av det dagliga livets 

uppgifter och beskrev det omöjligt att hitta tid, energi och resurser för egenvård (Natvik et al., 2014; 

Groven et al., 2010). Deltagare i en studie nämnde ofta att utmaningen med att kombinera träning 

med jobb och familjeliv vilket var tidskrävande. Efter operationen beskrev deltagarna att de lärt sig att 

prioritera sina egna behov (Groven et al., 2015). Deltagarna i en annan studie beskrev det som en 

negativ förändring i livet eftersom de blev mer inaktiva och orkade knappt gå till jobbet. De upplevde 

problemen som oförutsägbara och överraskande samtidigt som det begränsade deras liv på olika vis. 

Att utföra olika aktiviteter gjorde utmattningen och smärtan i kroppen värre. Upplevelsen av att vara 

dysfunktionell bidrog till att deras livssituation hade blivit begränsad och försämrad (Groven et al., 

2010; Gilmartin, 2013). En studie visade att deltagarna tyckte att det var svårt att få en aktiv livsstil 

genom att överskottshuden begränsade dem att vara aktiva (Biörserud et al., 2011).  I två studier gick 

det bättre för deltagarna. En del hade lärt sig hantera begräsningarna ett tag efter operationen (Jensen 

et al., 2014). I den andra studien utförde deltagarna mer fysisk aktivitet efter operationen, vilket gjorde 

de mindre beroende av hjälp. Dagliga aktiviteter var inte längre ett hinder och gick att utföra vilket 

bidrog till en mer aktiv livsstil (Natvik et al., 2013). 

Kost- och träningsvanor  

Inom denna subkategori rapporterade flera kvantitativa studier att deltagarna hade för högt kalori- 

och fettintag samt hade generellt ohälsosamma kostvanor efter operationen. Samtidigt som endast en 

studie visade motsatsen, deltagarna hade ett lägre kalori- och fettintag efter operationen. Deltagarna 

var mer fysiskt aktiva efter operationen och mindre stillasittande samt hade de lättare att delta i 
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fritidsaktiviteter.  

I en studie konsumerade deltagarna genomsnittligen kost med högt kalori- eller högt fettinnehåll. 

Resultatet visade att mer än hälften (60%) av deltagarna åt emotionellt som tröst eller för att dämpa 

oro och ångest. Deltagarnas konsumtion av fett översteg de dagliga rekommendationerna (Myers et 

al., 2012). I en annan studie rapporterade drygt hälften (45% av n=24) ett intag av snabbmat minst tre 

gånger i veckan. Det var ett stort antal (70% av n=24) som hade ett kaloriintag som översteg den 

dagliga rekommendationen med minst 100 kalorier. Matintaget hos deltagarna var tre gånger per dag 

med eller utan snacks. Deltagarna upplevde att deras viktuppgång var relaterat till deras val av mat 

och dryck. De upplevde ett konstant ätande även när de inte var hungriga och de hade ett högt 

kaloriintag på grund av att de åt för snabbt och att de åt fel typ av mat, vilket bidrog till att de föll 

tillbaka i gamla vanor (Benson-Davies et al., 2013). En annan kvantitativ studie rapporterade att 

kaloriintaget varierade mellan 413 till 2691 kcal för deltagarna. Deltagarna intog inte tillräckligt med 

mat av god kvalitet och intaget av snacks låg över rekommendationerna. Deltagarnas bristande 

dietuppföljning var signifikant associerat med viktuppgång (Freire et al., 2011). En kvantitativ del av 

en studie visade att en fjärdedel av deltagarna (25% av n=24) rapporterade alkoholkonsumtion minst 

tre gånger i veckan. Deltagare som inte kunde hantera den emotionella stressen på ett positivt sätt 

tenderade till att äta för mycket eller konsumera alkohol (Benson- Davies et al., 2013). I en annan 

studie beskriver deltagarna också att de hade svårt att ändra på sina matvanor och därför ersatte de 

maten med cannabisbruk eller alkohol (Kruseman et al., 2010).  

I en kvantitativ studie skattade deltagarna deras matvanor efter viktminskningsoperationen, mer än 

en tredjedel (37% av n=39) instämde att de var tillfredsställda med sina nya matvanor medan cirka en 

femtedel (22%) inte var nöjda med sina nya matvanor (Myers et al., 2012). En kvalitativ studie beskrev 

att alla deltagare inte strävade efter hälsosam kost och nyttiga vanor. Att uppskatta och njuta av 

maten betydde mer än att det var hälsosamt (Natvik et al., 2013). En kvantitativ studie visade det 

motsatta, deltagarna hade ett signifikant lägre kolhydratsintag, fettintag och proteinintag åtta år efter 

operationen jämfört med innan (Kruseman et al., 2010). 

Andra studier beskrev att deltagarna fick en mer aktiv livsstil. Deltagarna beskrev att de efter 

operationen kunde gå på promenader som i sin tur ledde till viktnedgång. De var förväntansfulla över 

att kunna åka skidor, springa och göra andra aktiviteter som innan operationen inte var möjligt 

(Forsberg et al., 2014). Deltagare i en studie som deltog i en gruppträning upplevde att deras attityd 

till träning hade ändrats och de hade fått en ny motivation vilket bidrog till att de fortsatte träna efter 

interventionen var över (Groven et al., 2015). Deltagarna rapporterande att fysiska aktiviteter per 

vecka hade ökade signifikant efter sex och 12 månader postoperativt. Av deltagarna var det drygt en 
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tredjedel (33,7% av n=86) som inte utförde fysiska aktiviteter före operationen, detta minskade 

succesivt procentuellt postoperativt. Efter sex månader var det 23,2% som inte utförde fysiska 

aktiviteter och efter 12 månader var det 20,9% (Vatier, Henegar, Ciangura, Poitou-Bernert, Bouilliot, 

Basdevant & Oppert, 2012). En annan kvantitativ studie visade att endast en femtedel (20% av n=100) 

av deltagarna tränade innan operationen. Efter operationen ökade antalet som utövade fysisk aktivitet 

till 55% (Freire et al., 2011). En kvantitativ studie studerade stillasittande vanor efter operationen och 

visade att tid som spenderats framför tv:n minskade signifikant efter operationen (Vatier et al., 2012). 

Deltagare upplevde att fritidsaktiviteter med familj och vänner var mer av ett nöje efter operationen 

än innan (Groven et al., 2015).  

En studie visade att de faktorer som bidrog till att deltagarna inte kunde upprätthålla sin viktnedgång 

var överflödigt intag av kalorier, en stillasittande livsstil och bristande deltagande på 

nutritionsuppföljningarna (Freire et al., 2011). Deltagare i en annan studie upplevde att deras 

minskade fysiska aktivitet var en bidragande faktor till deras viktuppgång (Benson-Davies et al., 

2013). Deltagare beskrev att de var tvungna att prioritera sina egna behov för att kunna ändra deras 

livsstil, de beskrev att utan uppföljning eller deltagande i gruppträningar hade operationen varit 

bortkastad. Deltagare beskrev även operationen som ett verktyg och en vändpunkt i livet för 

ändringar de hade velat göra i sin livsstil (Groven et al., 2015).  

Känsla av kontroll och förlust av kontroll 
I denna kategori beskrev deltagarna i flertalet studier att de förlorat kontrollen efter 

viktminskningsoperationen. Samtidigt beskrev andra studier det motsatta då deltagarna kände en ny 

slags kontroll över sina kroppar och matvanor. 

 

Vid den initiala fasen efter operationen upplevde deltagarna att de hade förlorat sin kroppskontroll. 

De beskrev att kirurgin var en abrupt övergång som inte hade tillåtit dem tid att hantera och anpassa 

sig. De kände sig övergivna, hjälplösa och oroliga över sin nya livssituation. Deltagarna tyckte sig inte 

vara förberedda på de snabba och stora förändringarna som uppkom efter operationen, samt att de 

hade en känsla av att ha förlorat kontrollen över situationen (Natvik et al., 2013). I en annan studie 

tyckte sig deltagarna vara oförberedda samt att de hade fått för lite information. Några beskrev att de 

inte kunde äta något trots att de kände sig hungriga, samt att biverkningar såsom smärta gav känslan 

av att ha tappat kontrollen. De beskrev att de upplevde att de inte hade någon kontroll över sina 

problem och behövde överlämna problemen till sjukvården (Ogden et al., 2006). 

Att tappa kontrollen och falla tillbaka till att äta stora mängder eller ohälsosam kost var relaterat till 

deltagarnas brist på energi eller sviktande emotionella tillstånd. De beskrev att det var utmanande att 



 19 

återfå kontrollen när de förlorat den. Deltagarna som drabbades av allvarliga komplikationer kände 

sig hjälplösa vilket ledde till en försämrad kontroll, de såg därför inte fördelarna med operationen 

(Natvik et al., 2013). En studie visade att det fanns ett signifikant samband mellan kontrollförlust och 

viktuppgång och att förlust av kontroll verkade vara nyckeln till hetsätande och småätande (Kofman 

et al., 2010).  

Andra studier beskrev deltagarnas känsla av att ha kontroll. Deltagarna beskrev att genom att lära sig 

kroppens nya signaler och impulser upplevdes en känsla av kontroll över sin kropp, det hade de 

tidigare aldrig hade upplevt. Kroppskontrollen bidrog även till en ny energi och frihet. Deltagarna 

beskrev att operationen hade erbjudit dem en chans att kunna uppnå kontroll och ta ansvar över sina 

kroppar (Jensen et al., 2014). Ett antal studier beskrev att den förändrade relationen till mat var 

kopplat till känsla av kontroll. Deltagarna beskrev att den nya storleken på magsäcken begränsade 

dem, vilket gjorde att de upplevde kontroll (Ogden et al., 2006; Forsberg et al., 2014; Natvik et al., 

2013). I en studie upplevde deltagarna ett tag efter operationen att kroppen blev mer förutsägbar och 

de fick en känsla av kroppskontroll, samt förstod sambandet mellan matvanor och kroppens 

reaktioner. Samtidigt ville deltagarna hitta en jämnvikt mellan att släppa kontrollen och ha kontroll 

för att kunna hantera förändringar över tiden (Natvik et al., 2013). 

Kroppslig upplevelse 

Inom denna kategori upplevde deltagarna i flera studier att kroppen var i obalans, de beskrev känslan 

av separation mellan tanke och kropp. I andra studier beskrev deltagarna känslan av att vara kvar i 

den gamla kroppen trots stor viktnedgång. Deltagarna kände efter mer kroppsligt och hade 

existentiella frågor. Deltagarna upplevde i flera studier att de fick en bättre kroppsbild. Samtidigt i de 

studier där deltagarna hade sämre kroppsbild upplevde deltagarna skam samt att det påverkade 

samlivet med partnern negativt. Deltagarnas kroppsbild försämrades på grund av överskottshuden. I 

ett antal studier beskrev deltagarna en ny motivation i livet samt känslan av att födas på nytt.  

I en studie upplevde deltagarna att kroppen var i obalans, de beskrev kroppen som en maskin som 

inte fungerade som den skulle. Det hindrade deltagarna i det dagliga livet. Den positiva känslan som 

deltagarna kände kort efter operationen var nu borta och deras nya kropp kändes svag, 

dysfunktionell och inte lika attraktiv som förut. Kroniska problem och känslor av att vara förstörd på 

insidan hade förändrat deras liv till det sämre. De kände sig fast i en situation som var omöjlig att ta 

sig ur (Groven et al., 2010). I en studie beskrev många deltagare att de upplevde en separation mellan 

tanke och kropp efter operationen. De upplevde att deras tanke att vilja äta fanns men deras kropp sa 

ifrån (Ogden et al., 2006). Svårigheter att förstå sin kroppsbild upplevdes av deltagare i en studie. 

Fysiskt sett kände de sig fortfarande stora, även om de kunde se förändringar i spegeln och genom att 
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kläderna blivit för stora (Forsberg et al., 2014). Några upplevde att de fortfarande kände sig själv som 

den överviktiga personen trots att viktnedgången varit stor (Ogden et al., 2006). Ytterligare en studie 

beskrev deltagarna missnöje över kroppen och brist på överstämmelse mellan kroppsbilden och 

verkligheten (Kruseman et al., 2010). Vid fysiska aktiviteter upplevde deltagarna sig klumpiga och 

pinsamma trots att viktnedgången hade gjort dem mer rörliga och det fysiskt möjligt för dem. 

Deltagarna beskrev det som att vara kvar i samma kropp som tidigare fast med en ny skepnad. De 

upplevde sig själv som totalt förändrad, men fortfarande samma. De kroppsliga förändringarna som 

operationen bidrog till skapade instabilitet, spänning samt en oundviklig inre process som de var 

tvungna att hantera (Natvik et al., 2013). Många deltagare var dock fortfarande i en pågående process 

av att hantera sin nya kropp och hade inte anpassat sig till de nya förändringarna (Ogden et al., 2006). 

Nya reflektioner uppkom gällande krav och att utforska vem de själva var och ville vara (Natvik et al., 

2013). Efter operationen upplevde deltagarna att de var undergiven sin egen kropp och sina begär. 

Deltagarna beskrev viktnedgången som en kroppsligt smärtfylld upplevelse. Några beskrev att de 

levde i en konstant kroppslig existentiellt kris samt upplevelser som smärta, emotionell bedrövlighet 

och osäkerhet gällande framtiden (Natvik et al., 2014).  Deltagarna fick dock en bättre självkänsla, 

självförtroende och blev mindre missnöjda över sina kroppar efter viktminskningsoperationen 

(Kruseman et al., 2010; Groven et al., 2015; Jensen et al., 2014; Pories et al., 2015; Myers et al., 2012; 

Natvik et al., 2013). Enligt Natvik et al., (2013) återfann deltagarna sig själva, fick en ny förståelse, 

bättre självacceptanas och en stigande självkänsla.  

Andra studier visade motsatsen, deltagarna upplevde att den intima och sexuella relationen hade 

försämrats på grund av den dåliga kroppsbilden, de kände skam och oro över att inte se bra ut utan 

kläder. Den dåliga självkänslan och missnöjet över kroppen bidrog även till försämrat sexuellt samliv, 

känsla av misslyckande, försämrad livskvalitet, ensamhet och depression (Gilmartin, 2013). 

Deltagarna upplevde att deras kroppar inte var attraktiva på grund av det lösa skinnet (Groven et al., 

2010). Deltagarna i en annan studie beskrev också att överskottshuden och ärren påverkade deras 

kroppsbild på ett negativt vis. Detta orsakade känslor som utanförskap och påminnelse från deras 

tidigare liv med fetma, vilket deltagarna inte kunde fly ifrån. Många deltagare hade en önskan att få 

ta bort överskottshuden (Natvik et al., 2013). De kände sig oattraktiva, äcklade, skamsna, generade 

och hade svårt att hitta kläder som passade på grund av överskottshuden (Biörserud et al., 2011).  

En del såg operationen som en vändpunkt och att födas på nytt (Jensen et al., 2014; Ogden et al., 2006). 

Genom kroppsligt, socialt och psykiskt välmående såg deltagarna ljust på sin framtid och såg fram 

emot att bilda familj. De uttryckte en känsla av hopp, normalitet och att kunna passa in (Jensen et al., 

2014). Viktminskningsoperationen erbjöd nya möjligheter att uppskatta livet och att få en andra chans 

(Natvik et al., 2013). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden genomfördes med stöd från Polit & Beck (2012). Först steget i metoden var att hitta relevanta 

sökord som berörde syftet. Därefter gjordes sökningar med olika kombinationer av sökorden för att 

hitta passande studier till resultatdelen. Inklusions- och exklusionskriterierna bidrog till att studierna i 

resultatdelen svarade på syftet. Urvalsförfarandet utfördes systematiskt genom flera steg, dessa var 

att studera titeln, abstrakt och sedan artikeln i sin helhet. Därmed blev urvalet replikerbart och 

pålitligheten ökade. Författarna hade syftet i åtanke vid selektion av artiklar till resultatdelen. 

Artiklarna är granskade enligt mallar vilket bidrar till ett resultat med hög trovärdighet. Analysen 

genomfördes av båda författarna som ökar giltigheten genom triangulering. Första steget i 

analysprocessen var att läsa resultaten ett flertal gånger för att få en helhetsbild och därefter 

reflekterade och diskuterade båda författarna om likheter och olikheter samt återkommande ämnen. 

Detta skrevs ner under analysprocessen vilket ökar giltigheten. Författarna kom gemensamt fram till 

kategorier och subkategorier. I samband med utförandet av metoden har författarna haft en 

handledare som de diskuterat med, vilket ökar bekräftelsebarheten. Bortfallet utgjordes av studier 

som inte belyste syftet samt att de inte uppnådde granskningskriterierna.  

En svaghet i metoden var att majoriteten av studierna hade flest kvinnliga deltagare, vilket kan göra 

studien mindre överförbar till andra kontext. Samtidigt visar studier att det är fler kvinnor (70-80%) 

som genomgår viktminskningsoperationer i USA, Sverige och Norge (Groven et al., 2015; Forsberg et 

al., 2014). En annan svaghet var att resultatdelen var omfattande eftersom syftet var brett. Författarna 

hade kunnat avgränsa syftet genom frågeställningar. En till svaghet var att författarna inte angett den 

postoperativa tiden för deltagarna i studierna när de beskrev deras upplevelser, vilket kan vara av 

betydelse för att se när patienten kan ha större behov av stöd och hjälp från sjukvården. Författarna 

inkluderade studier med olika kirurgiska metoder för viktminskning, de olika metoderna kan skilja 

sig åt gällande påverkan på hälsa och livsstil. Men genom att ha fler operationsmetoder gör det 

resultatet mer överförbart till alla patienter som genomgått viktminskningsoperationer oavsett metod. 

Författarna hade en liten kunskap om ämnet vilket bidrog till låg förförståelse, därmed påverkades 

resultatet i liten grad av författarna. Andra styrkor med litteraturstudien var att ett stort antal artiklar 

från olika länder inkluderades, vilket ökade överförbarheten. Författarna använde sig av 

metodtriangulering genom en blandning av både kvalitativa och kvantitativa studier, därmed ökade 

giltigheten av studien. De flesta av studierna var relativt nypublicerade vilket bidrog till aktuellt 

evidens. Tabeller användes i metoden vilket bidrar till att det blir tydligt för läsaren. En annan styrka 
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var att de flesta kvalitativa studierna var fenomenolgiska, vilket skapade en djup och utförlig 

beskrivning av patienternas upplevelser. I resultatet presenteras en variation hos deltagarna gällande 

upplevelser och erfarenhet vilket ökar äktheten i studien. Författarna uteslöt varken positiva eller 

negativa resultat som berörde syftet vilket förstärker äktheten. Författarna anser att resultatet kan 

överföras till liknande kontext och till viss del kan det överföras till andra patienter med sjukdomar 

som kräver livsstilsförändringar för förbättrad hälsa.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det både positiva och negativa upplevelser efter viktminskningsoperationen. I 

flera studier skattades livskvaliteten överlag som bra. Men det som bidrog till att livskvaliteten blev 

sämre var ofta kontrollförlust, ätstörningar, viktuppgång. För de flesta förbättrades de depressiva 

symtomen dock var oro, rädsla och skam vanligt förekommande känslor. Biverkningar var vanligt 

förekommande och de upplevdes svårhanterliga vilket skapade rädsla. Patienterna beskrev att 

begäret efter mat fortfarande existerade, men biverkningarna i samband med matintag skapade 

obehag som resulterade till nya matvanor. Det var även vanligt att patienterna hade ett för högt 

kaloriintag och följde inte kostrekommendationerna. Många patienter upplevde viktuppgång efter 

operationen, det började redan två år postoperativt. Orsaker till detta var en stillasittande livsstil, 

bristande uppföljningar och otillräckligt socialt stöd, förlust av kontroll samt ohälsosamma matvanor. 

Patienterna efterfrågade mer information, råd och stöd från sjukvården både angående livsstilsvanor 

och psykiskt stöd. Samtidigt upplevde patienterna en ny motivation efter operationen, de beskrev det 

som att födas på nytt.  

Vid den initiala fasen efter operationen upplevde deltagarna att de hade förlorat sin kroppskontroll. 

De beskrev att kirurgin var en abrupt övergång som inte hade tillåtit dem att hinna hantera och 

anpassa sig. Patienterna beskrev att de fick lära sig kroppens signaler och impulser och upplevde att 

kroppen blev mer förutsägbar. Vilket gjorde att de förstod sambandet mellan matvanor och kroppens 

reaktioner, det bidrog till en känsla av kontroll. Författarna anser att patienternas känsla av kontroll 

uppkom genom att patienterna fick en känsla av begriplighet. De upplevde kroppen förutsägbar och 

kunde lättare anpassa sig och hantera livsstilsförändringarna efter operationen. Vilket kan förklaras 

genom KASAM. Enligt Antonovksy (1991, sid 38-39) utgör begriplighet kärnan i KASAM, vilket 

innebär i vilken utsträckning patienten upplever att inre och yttre stimuli är strukturerade, begripliga 

och förutsägbara. En individ med hög begriplighet har en förförståelse för att stimuli de möts av i 

framtiden är förutsägbart eller går att förklara. Detta stämmer överens med vad Groven, Råheim, 

Braithwaite & Engelsrud (2013) visar i sin studie. För att kunna etablera nya vanor som regelbunden 

träningen och hälsosam kost, krävs det att patienten har självkontroll. Hart & Grindel (2010) beskriver 
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liknande resultat. Patienter som har bättre tro på sin självkontroll, kontroll över behandling och större 

förståelse över sin sjukdom kan på ett bättre sätt hantera sina livsstilsförändringar. 

I resultatdelen beskriver patienterna upplevelsen av att vara kvar i samma kropp som tidigare fast 

med en ny skepnad. Trots att de ofta fick bättre fysisk funktion hade de psykiska svårigheter som oro, 

rädsla, frustration och känsla av att vara undergiven sin kropp. Viktnedgången hade ett för 

progressivt förlopp vilket ledde till att patienterna upplevde att de fortfarande var den överviktiga 

personen trots stor viktnedgång, vilket gjorde att de inte hann anpassa sig. Författarna anser att 

operationen bidrar till drastiska förändringar som leder till att patienterna inte hinner anpassa sig 

mentalt. Därför kan man inte endast fokusera på det biomedicinska och operera bort en funktion och 

därmed är problemet löst. Patientens beteende går inte att operera bort vilket betyder att beteenden 

och vanorna kvarstår fortfarande postoperativt. Sjuksköterskan bör därför se patienten genom ett 

holistiskt synsätt där man ser hela patienten, det vill säga att man inte bara ser på kroppens fysiska 

funktioner utan också fokuserar på de psykologiska aspekterna. Detta är i linje med vad Antonovksy 

(1991, sid 12-14) menar, genom att få en djupare förståelse och kunskap om patienten kan man lättare 

skapa en riktning mot den friska polen på kontinuet. Detta är i enlighet med vad Miller (2008) 

beskriver om att kirurger endast tänker på tarmen, men att det är också viktigt att tänka på hjärnan. 

Även fast viktminskningsoperationer förknippas med förbättrad psykisk hälsa och livskvalitet är de 

psykologiska beteendeförändringarna mindre förutsägbara än de fysiska. De understryker vikten av 

psykologiskt stöd både före och långt efter operationen. Orsaken till fetma är enligt Hofmann (2010) 

oftast dåliga livsstilsvanor som är en kombination mellan bristfällig fysisk aktivitet och stora mängder 

ohälsosam kost. Författarna menar att eftersom beteenden och vanor finns kvar postoperativt bör 

också fokus riktas på patientens ohälsosamma vanor som orsakade deras fetma. Operationen kan ses 

som ett hjälpmedel för att gå ner i vikt, men för att ta vara operationens effekt krävs det att patienten 

genomgår långsiktiga livsstilsförändringar. Vilket är i linje med Groven et al., (2013) beskrivning om 

att operationen är endast ett redskap men för långsiktiga resultat krävs det att patienterna genomgår 

livsstilsförändringar. Enligt författarna är det viktigt att kunna identifiera de ohälsosamma 

beteendena som orsakat fetma. Det är i enlighet med Odom, Zalesin, Washington, Miller, Hakmeh, 

Zaremba, Altattan, Balasubramaniam, Gibbs, Krause, Chengelis, Franklin & McChullough (2010) som 

menar att det är av intresse för sjuksköterskor att kunna identifiera beteenden genom att screena, 

konsultera och bistå med en individuellt anpassad vård för patienten. Fokus på att ändra beteenden är 

väsentligt för att få en ny livsstil med hälsosamma mat- och träningsvanor. Författarna anser att 

sjuksköterskan har en viktig roll genom att motivera och hjälpa patienten att ändra sin livsstilsstil. 

Genom att identifiera orsaken till beteenden och ohälsosamma vanor hos patienten kan 
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sjuksköterskan lättare stödja patienten i förändringsprocessen genom att informera, utbilda, stödja 

samt hjälpa till att hitta strategier för att hantera hinder. Detta beskriver även Tomlin & 

Asimakopoulou (2014), för att stödja personer som genomgår beteendeförändringar bör man studera 

deras beteenden i det dagliga livet. Nyckeln för att kunna ändra ett beteende är att förstå orsaken till 

patientens val av ohälsosamma kostvanor, ovilja att träna och dålig följsamhet. Den dåliga 

följsamheten kan bero på brist på kunskap, färdigheter, dåligt självförtroende eller ingen motivation. 

För att förstå hur man kan stödja patientens beteendeförändringar, krävs det att man har en tillräcklig 

förståelse av de faktorer som orsakar ohälsosamma beteendet. Antonovsky (1991 sid 12-14) menar att 

genom att på ett holistiskt sätt ta reda på individens livssituation och sjukdomshistoria förstår man 

lättare bakgrunden till individens hälsotillstånd. Denna förståelse bidrar till att sjuksköterskan lättare 

kan främja hälsa. Författarna menar att om patienten har en hög KASAM, kan de lättare ändra sina 

beteenden och livsstilsvanor därför har sjuksköterskan en viktig roll att hjälpa patienten att uppnå 

hög KASAM. Vilket beskrivs av Antonovsky (1991, sid 187-188) att de med hög KASAM kommer att 

ändra sitt beteende och ändra sina livsstilsvanor. Detta förklaras genom att de med stark KASAM kan 

bättre på att närma sig utmaningen och mer benägna att välja de förnuftigaste resurserna. Individer 

med hög KASAM kan lättare uppvisa förändringar i beteenden samt lättare hantera svårigheter och 

motgångar.  

Enligt SBU (2002) lämpar sig inte individer som har en ätstörning för viktminskningsoperation. Dock 

är det vanligt att just dessa individer vill genomgå operationen Davin et al., (2009). I resultatdelen 

framkom det att patienter som hade ätstörningsbeteenden innan operationen tenderade till att hamna 

tillbaka i sin ätstörning genom att de tappade kontrollen eller kände emotionell stress. Författarna 

anser därför att dessa individer bör identifieras för att sjuksköterskan ska kunna följa upp och ge stöd 

postoperativt. Det skulle även vara bra med individuellt anpassad vård samt stödgrupper för att 

förhindra att dessa beteenden uppkommer, därmed har patienten större chans att få en lyckad 

viktnedgång och bättre välmående. Detta är i linje med vad Meany, Conceição & Mitchell (2013) 

beskriver i sin studie om ätstörningarnas effekter efter viktminskningsoperationer. De menar att 

patienter som har en ätstörning, diagnostiserad eller inte, visar oftare på mer viktuppgång. De föreslår 

interventioner, uppföljning och identifiering av dessa patienter. 

Den emotionella stressen kunde också bidra till att patienterna ofta föll tillbaka i gamla matvanor och 

vissa bytte ut maten mot alkohol. Det är i linje med vad Odom et al., (2010) beskriver i sin studie, att 

vissa patienter ersatte sitt tidigare matberoende med ett alkoholberoende som en copingstrategi vid 

stress. Författarna anser detta kan bero på att patienterna inte känner en stark känsla av sammanhang 

och kan inte hantera de stressorer som de utsätts för. Detta resulterar i ett ohälsosamt icke adaptivt 

beteende (Antonovsky, 1991, sid 187-188). I resultatdelen framgick det att en del patienter hanterade 
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stress genom att ha egna positiva copingstrategier, exempelvis spelade piano, promenerade eller 

simmade. Författarna anser därför att sjuksköterskan borde uppmärksamma och motivera dessa 

patienter till att hitta en individuell copingstrategi vid stress. Det skulle hjälpa patienterna att på ett 

rationellt sätt hantera stressen utan att falla tillbaka i ett ohälsosamt beteende. Detta är i linje med en 

annan studie av Hart et al., (2010) där de studerar copingstrategier vid diabetes typ 2, som också 

kräver nya livsstilsvanor. De kom fram till att användning av effektiva copingstrategier var relaterat 

till bättre emotionell status, högre nivå av kontroll över stressorer och bättre förmåga att kontrollera 

beteenden. Sjuksjuksköterskan har en viktig roll att hjälpa patienten att hitta individuella 

copingstrategier för att öka individernas förmåga att uppnå en framgångsriks hantering av 

livsstilsvanorna.  

Viktnedgång bidrog till att patienterna blev mer rörliga och kunde lättare utföra fritidsaktiviteter. 

Dock upplevde patienterna sig trötta, svaga och orkeslösa efter operationen, vilket gjorde att de inte 

orkade vara lika aktiva som de hade önskat. Författarna förmodar att patienternas trötthet och 

svaghet kan bero på malabsorption efter operationen som är i linje med vad Gletsu-miller & Wright 

(2013) menar. Malabsorption bidrar till brist på vitaminer och mineraler som kan ge symtom som 

trötthet, anemi och nedsatt arbetsprestation. Författarna anser därför att sjuksköterskan har en viktig 

uppgift att följa upp patientens blodvärden och kontrollera att de intagit tillräckligt med vitaminer. 

Detta överensstämmer med vad Leahy & Luning (2015) beskriver om uppföljning gällande nutrition. 

Vårdteamet bör utvärdera patientens behov tre, sex, nio och 12 månader efter operationen för att 

fastställa det medicinska behovet av vitaminer. För att kunna upprätthålla det rekommenderade 

intaget krävs det att patienten under en lång tid intar vitamin- och mineraltillskott. I resultatdelen 

framkom det att patienterna upplevde det svårt att följa, uppnå de nya livsstilsvanorna samt att de 

hade en bristfällig kunskap. De beskrev även att det var svårt att hitta tid, energi och resurser för 

egenvård. Vilket gjorde att de föll tillbaka i gamla vanor. De upplevde att kostråden var för generella 

för de individuella behoven. Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan ger patienten 

individuellt anpassade råd och utbildning samt hjälper patienten att hitta strategier och resurser för 

egenvård. Groven et al., (2013) beskriver att vid generella råd förväntas det att alla individer ska 

utföra samma aktiviteter och följa samma dietriktlinjer, vilket gör att stödet blir mindre 

individanpassat och lämpar sig inte för alla individers situationer och behov. 

 

Patienterna upplevde överlag att deras självförtroende och självkänsla hade förbättrats, dock 

påverkade överskottshuden självkänslan negativt och de blev därmed missnöjda över sina kroppar. 

Det bidrog till sämre sexuellt samliv och de undvek att visa sig i badkläder vid offentliga 



 26 

sammanhang. En del fick sämre självförtroende och blev därför begränsade socialt. Överskottshuden 

ledde också till att patienterna var inaktiva på grund av att överskottshuden var tung och obekväm. 

Den gav även problem som infektioner och eksem. Detta stämmer överens med vad andra studier 

visat. Enligt Kitzinger, Abayev, Pittermann, Karle, Bohdjalian, Langer, Prager & Frey (2012) är 

patienterna inte tillräckligt informerade om effekterna efter en Gastric bypass. Detta kan påverka 

livskvaliteten och riskera framtida viktuppgång. Majoriteten av patienterna fick överskottshud efter 

stor viktnedgång och de utgör inte bara medicinska problem som infektioner eller utslag det kan även 

påverka den fysiska funktionen och kroppsbilden negativt. Det är därför av stor betydelse att ge 

adekvat information och ge realistiska förväntningar preoperativt till patienten (Kitzinger et al., 2012). 

I resultatdelen framkom det att biverkningar var vanligt förekommande efter operationen, dessa 

upplevdes svårhanterliga och rädsla uppkom bland patienterna. Författarna anser att sjuksköterskan 

därför bör ge tydlig, upprepande och skriftlig information kring biverkningar och överskottshud samt 

förtydliga vad man kan förvänta sig postoperativt.  

Enligt Thomas et al., (2008) stigmatiseras personer med fetma utifrån dagens samhälle och normer. 

Individerna kan uppleva stigma genom kommentarer blickar från andra, vilket kan leda till social 

isolation. I resultatdelen framkom det också att det var vanligt att patienterna utsattes för 

stigmatisering efter viktminskningsoperationen, bland annat genom blickar och kommentarer om att 

de valt den lättaste utvägen. Patienterna kände sig utsatta och upplevde det besvärligt och undvek 

sociala sammanhang. Författarna anser att det måste belysas eftersom stigmatisering orsakar stress 

hos patienterna vilket kan leda till social isolation, sämre välmående samt kan trigga igång 

ohälsosamma matvanor. Vilket beskrivs av Sikorski, Luppa, Luck, Redel-Heller (2015), stigma och 

diskriminering är relaterat till kroniska stressorer och inverkar på det psykiska och fysiska 

välmåendet. Stigma är associerat med negativa förändringar som ohälsosamma matvanor, 

psykiskstress samt påverkar sociala relationer negativt. 

I resultatdelen framkom det att patienterna som hade fått socialt stöd från deras familj hade lättare att 

hantera livet efter operationen än de som upplevde bristfälligt stöd. Det sociala stödet hjälpte dem 

med att genomgå livsstilsförändringar och bli motiverade genom positiva kommentarer. Detta är i 

linje med Tomlin et al., (2014), som beskriver att familj och vänner är ofta källan till ett bra stöd för 

egenvård. Socialt stöd från familjemedlemmar har visat sig vara till hjälp för patienterna att etablera 

egenvård av dietvanor samt bli mer fysiskt aktiva. Därför anser författarna att familjefokuserad 

omvårdnad borde tillämpas på alla kliniker som utför viktminskningsoperationer. Det är viktigt att 

involvera både patienten och familjen i vården både pre- och postoperativt. Att ge information och 

rådgivning samt en plan för framtiden tillsammans med både patient och familj, skulle kunna hjälpa 

patienten att lättare kunna utföra livsstilsförändringarna genom stöd från familjen. Sjuksköterskan bör 
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följa upp patienten och familjen för att ta reda på hur operationen har påverkat dem och hur de har 

förhållit sig till rekommendationerna, samt om de deltagit i olika slags stödgrupper. Det är i enlighet 

med vad Grindel et al., (2006) menar, familjen ska involveras tidigt när information ges angående 

operationen samt om de stora livsstilsförändringarna som krävs postoperativt. Sjuksköterskan bör se 

till att patienten får information om stödtjänster och bör se att patienten och familjen utnyttjat dessa 

tjänster. Benzein, Hagberg & Saveman (2009, sid 68-75, 84-85) förklarar familjefokuserad omvårdnad. 

Om patenten stöter på ett problem kan det ses ur flera perspektiv vilket ökar chansen att hitta nya 

lösningar till problemet. Individer påverkar och påverkas av andra individer. Familjen är en 

självdefinierad grupp som innebär att individen själv bestämmer vilka som definieras som familj. Det 

sociala nätverket kan skapa en känsla av tillhörighet. Finns ingen känsla av tillhörighet är individen 

sårbar. Sociala nätverk har uppgiften att ge stöd för att skydda individen från negativa effekter av 

stress. Helheten är större än delarna och familjen är som ett system som påverkar varandra, detta 

innebär att förändringar i en del påverkar de övriga. Genom att sjuksköterskan antar att sjukdom och 

ohälsa påverkar hela familjen kan de i sin tur påverka individens upplevelse av sjukdom samt 

rörelsen mot hälsa. Vid familjefokuserad omvårdnad riktas fokus på familjens behov, problem och 

resurser. Vilket är linje med resultatdelen där vissa av patienterna såg livsstilsförändringen efter 

operationen som en gemensam insats med familjen genom att de var involverade och gav stöd. Vilket 

skapade bättre förutsättningar för att ändra livsstil och därmed förbättrad hälsa.  

Författarna anser att ett annat sätt att få stöd på är genom att delta i gruppinterventioner. En studie i 

resultatdelen där patienterna deltog i en gruppträningsintervention för de som genomgått en 

viktminskningsoperation upplevde känsla av tillhörighet i gruppen. De uttryckte att de blev 

accepterade samt att de upplevde sig trygga. Gruppmedlemmarna kunde stödja och motivera 

varandra genom att dela med sig av erfarenheter och upplevelser. Gruppinterventionen bidrog till att 

de blev motiverade att fortsätta på egen hand efter interventionen var slut. Därför anser författarna att 

sjuksköterskan bör informera patienterna om gruppinterventioner med fokus på träning och kost som 

en bra metod för att få stöd och kunna ändra livsstilen. Därmed skulle patienterna kunna känna 

tillhörighet till gruppen som bidrar till känsla av meningsfullhet. Enligt Anonovsky (1991, sid 39-41) 

bidrar stark känsla av meningsfullhet till att individen blir motiverad och engagerad. Detta bidrar till 

att de krav som ställs känns värda att engagera sig i och utmaningar blir 

välkomnande. Gruppinterventioner föreslås också av Albarran, Heilemann & Koniak-Griffin (2014) 

som gjorde en studie för att utforska upplevelserna av en livsstilsförändrande intervention. 

Deltagarna kände en ny motivation i samband med deltagandet, de kände även att de fick ett 

emotionellt stöd av varandra, det psykologiska stödet var betydelsefullt när de ändrade livsstil. En 

viktig del i programmet var relationen och förtroendet för de andra deltagarna. Genom att föra dialog 
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med gruppledaren och varandra lärde de sig om mat, hälsa, kost och motion. De beskrev 

gruppträffarna som stödjande där de gick igenom en gemensam kamp.   

Konklusion  

Viktminskningsoperationer visade sig ha positiva aspekter genom att det minskar både 

komorbiditeter och bidrar till stor viktnedgång, speciellt de första åren postoperativt. Samtidigt bör 

man ha i åtanke att en relativt frisk individ opereras till att bli vårdberoende. Operationen i sig kan 

bidra till problem såsom biverkningar, överskottshud och ett beroende av att inta vitamin-och 

mineraltillskott resten av livet. Operationen skapade ofta psykiska svårigheter såsom oro, rädsla, 

stigmatisering samt känslan av att vara kvar i samma kropp fast med en ny skepnad. Därmed är det 

viktigt att sjuksköterskan ser individen utifrån ett holistiskt synsätt där man ser både fysiska och 

psykiska aspekter. Det var vanligt att patienterna upplevde att det var svårt att ändra på sina 

livsstilsvanor och det var lätt att de föll tillbaka i gamla ohälsosamma beteenden. För att operationen 

ska ha effekt krävs livsstilsförändringar vilket betyder att beteenden måste ändras vilket i sin tur 

skapar ett behov av socialt stöd. Patienterna som fick socialt stöd hade lättare att hantera 

livsstilsförändringar därmed borde sjuksköterskan rikta fokus på att på bästa sätt hjälpa patienten att 

få stöd. Författarna föreslår därför att individanpassad vård i kombination med gruppinterventioner 

och att familjefokuserad omvårdnad borde tillämpas för individer som ska och/eller har genomgått en 

viktminskningsoperation. Dessa två tillvägagångssätt erbjuder patienten socialt stöd. Familjen bör 

involveras tidigt preoperativt för att kunna skapa en gemensam insats med familj och individ. 

Författarna föreslår att mer forskning borde tillämpas angående familjefokuserad omvårdnad vid 

viktminskningsoperationer för att utvärdera om det kan främja hälsa och underlätta 

livsstilsförändringar hos individer.  
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Bilaga 2. Kvantitativ granskningsmall, Carlsson & Eiman, (2003). 

 
 

 
(Granskningsfrågan angående malignt melanom har exkluderats och därmed har tre poäng dragits av från totala 
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Bilaga 3. Inkluderade artiklar i resultatet. 
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(bortfall) 
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bypassoperation 

Kvantitativ 

och kvalitativ 

studie 

N=24 (0) 
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Män: 0 

Deltagarna rekryterades 
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grundad teori.  

kvantitativ del: fick 

deltagarna fylla i matdagbok. 

De vägdes, mättes och BMI 

räknades ut på deltagarna.  

 

Innehållsanalys – kvalitativa 

delen. 

 

 Kvantitativa delen: statistisk 

analys. 

Signifikant förbättring av depression. 

Kaloriintag översteg de dagliga 

rekommendationerna. Deltagarna åt 

ohälsosam mat, de föll tillbaka i gamla vanor. 

Med tiden ökade energiintaget och de gick 

upp i vikt. Deltagarna associerade deras 

viktuppgång med brist på fysisk aktivitet samt 

dåliga ätbeteenden. De beskrev perioder av 

tappad kontroll med omåttligt matintag samt 

omåttlig alkoholkonsumtion. Stöd från 

familjen var viktigt. Deltagarna upplevde 

bristfälligt stöd av familjen. Stress triggade 

deltagarna att äta för mycket. Lång distans, 

opassande tider hindrade deltagare från att 

delta i stödgrupper. 
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Biörserud 

et al. 

(2009) 

Sverige 
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patienter får 

överskottshud efter 

gastric bypass och 
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finns samt i vilken 

omfattning det 

finns. 

Kvantitativ 

studie 

N= 112 (36, 
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Kvinnor:77 

Män: 35 

Datainsamlingen var 

frågeformulär. 

 

Statistisk analys SPSS ver. 15. 

För analys av korrelation 

mellan variablerna användes 

spearman’s correlations 

coefficient. Statistisk 

signifikansnivå P=<0.05. 

Vid uppföljningen rapporterade 84% att de 

hade problem md överskottshud. Oftast fanns 

överskottshuden på buken, insidan av låren, 

överarmarna, ryggen, knäna och kinderna. 

Kvinnorna rapporterade mer problem än 

männen.  

Överskottshuden orsakade problem med 

svampinfektioner, klåda, psykisk obekvämhet 

och gjorde fysisk aktivitet svårare. Deltagarna 

upplevde det jobbigt att visa sig i badkläder 

och duscha nakna bland andra. Det fanns 

ingen korrelation mellan grad av problem med 

överskottshuden och åldern, viktnedgången 

eller aktivitetsnivån.  

Grad 1 
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Forsberg 

et al. 

(2014). 

Sverige. 

Beskriva 

människors 

upplevelser av att 

genomgå en 

Gastric bypass 

operation. Från 

beslutsfattandet till 

två månader efter 

gastric bypass 

operationen.  
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Restrospektiv 

studie. 

N=10 

(0) 

Kvinnor=8 
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Analys: innehållsanalys  
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smärta, andningssvårigheter och försämrad 

sömn. Svårigheter att röra på sig i dagliga 

livet. Rädd för stigmatiseringen av fetma. De 

kunde inte längre hantera sin fetma och en 

förändring behövdes. Stödet från personalen 

var viktigt. De kände rädsla och ville ha stöd. 

Stress uppkom hos deltagarna. Deltagarna 

kände både rädsla och förhoppningar när de 

kommit hem. Ökat krav på planering för 

matintaget. Rädsla för obehaliga bieffekter. En 

ny slags kontroll upplevdes över matintaget på 

grund av den ändrade anatomin. Deltagarna 

kunde röra sig lättare och gick ner i vikt. 

Enorm förändring i dagliga livet upplevdes.  

Hög 

Gilmartin 

et al. 

(2012). 

England. 

Utforska patientens 

upplevelse av sin 

kroppsbild efter en 

stor viktnedgång. 

Kvalitativ 

studie.  

20 (2) 

Kvinnor: 18 

Män: 2 

Deltagarna rekryterades 

retrospektivt från ett 

universitetssjukhus. 

 

Djupintervjuer, öppna 

frågor.  

 

Tematisk analys. 

 

 

Deltagarna upplevde välmående och den 

fysiska funktionen som splittrad. De hade en 

dålig självkänsla, dålig kroppsbild och svårt 

att hantera det dagliga livet samt 

stigmatisering. Den överflödiga huden var 

kopplat med skam, lidande och depression. 

Den dåliga självkänslan ledde till försämrat 

sexuellt samliv, problem med äktenskap, 

känsla av misslyckande, försämrad livskvalité, 

ensamhet och depression.  

 

Medelhö

g 

Groven et 

al. (2010) 

Norge 

Att undersöka hur 

kroniska bieffekter 

och komplikationer 

är upplevda ur ett 

personligt 

perspektiv hos 

Kvalitativ 

fenomenologis

k studie  

5 Kvinnor 

(0%)  

Deltagarna rekryterades från 

en större studie.  

 

Djupa narrativa intervjuer 

med följdfrågor.  

 

Innan operationen hade deltagarna relativt 

hälsosamt liv. Deras önskningar om att bli 

smalare motiverade dem till en 

viktminskningsoperation. 

Ett par månader postoperativt kände de sig 

mer attraktiva och gick ner dramatiskt i vikt.  

Medelhö

g 
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kvinnor efter 

viktminskningskir

urgi. 

Analysen var 

fenomenologisk. Fem 

huvudteman skapades 

 

Efter ytterligare några månader påverkades 

kvinnorna negativt. Kvinnorna kände smärta, 

obekvämhet och brist på energi, detta blev 

ständiga upplevelser i livet. 

Senare fick de problem med överkottshud, 

vilket bidrog till att de kände sig oattraktiva. 

Kroppen upplevdes vara i obalans. Kvinnorna 

hade känslan av att vara förstörd på insidan av 

deras kroppar.  

De kände sig dysfunktionella, begränsade och 

kämpade med olika problem i dagliga livet. 

Påverkade sociala livet. Fast i en situation som 

var omöjlig att ta sig ur. 

Groven et 

al. (2015). 

Norge 

Att ta reda på 

kvinnors 

upplevelser av 

gruppbaserade 

rehabilitionsprogra

m designat för att 

radikalt ändra 

deras vanor. 

 

Och att ta reda på 

hur kvinnorna 

upplevde deras 

ändrade eller deras 

förändrande 

kroppar.  

Kvalitativ 

fenomenoligis

k studie. 

N=11 

(0) 

Kvinnor:11 

Deltagarna rekryterades från 

en hälsoklinik som var 

specialiserad för 

gruppbaserade 

livsstilsförändringar. 

 

Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer 

och observationer. 

 

Analys: feministisk 

Fenomenologi 

Initialt var det obekvämt att delta i 

gruppträningarna. Efter ett tag kände de sig 

starkare och mer tränade. Fick en ändrad 

attityd till träning. Deltagarna kände 

tillhörighet med andra som också genomgått 

en gastric bypass operation. Stödet från de 

andra var viktigt. De upplevde det 

problematiskt med stigmatisering från de som 

inte genomgått någon operation. Problem med 

trötthet, yrsel och magproblem beskrevs. Det 

bidrog till att det var svårt att koncentrera sig. 

De beskrev operationen som ett verktyg samt 

som en vändpunkt i livet. De fick bättre 

självförtroende. Det var en utmaning att 

kombinera träning med jobb och familjeliv. De 

kände att de var tvungna att prioritera sina 

egna behov för att ändra livsstil. De hade 

lättare att fortsätta träna när gruppträningarna 

var slut.  

Medelhö

g  
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Freire et 

al. (2012) 

Brasilien 

Att bedöma 

livsstilsvanor hos 

patienter som 

genomgått en Roux 

en-Y Gastric 

bypass från 1998-

2008 och att 

identifiera 

förutsägbara 

faktorer för 

viktnedgång och 

viktuppgång. 

Kvantitativ 

cross-sectional 

studie. 

N=100 (0) 

Kvinnor: 84 

Män:16 

Deltagarna rekryterades från 

ett sjukhus.  

 

Datainsamling: 

Frågeformulär om dietvanor, 

viktnedgång, stabilitet eller 

förbättringar av 

samsjuklighet, fysisk 

aktivitet och 

nutritionsuppföljning. 

Frågeformulär angående 

matintag (FFQ) över en 24 

timmarperiod.  

 

Statistisk analys: SPSS 10.0 

statistical program. Medel, 

median och 

standardavvikelse.  Shapio 

Wilk-test ANOVA, Kruskal-

wallis. X2 eller Fisher. 

Pearson’s test. 

Signifikansnivå P=<0.05. 

Intaget av snacks låg över 

rekommendationerna efter operationen, 

deltagarna hade ett otillräckligt intag av 

hälsosam mat. Efter operationen ökade 

andelen som utförde fysisk aktivitet från 20%-

55% jämfört med innan operationen.  

Frekvensen på samsjukligheten minskade från 

97%-64%. Deltagarnas bristande 

nutritionsuppföljning var signifikant associerat 

med viktuppgång. Viktnedgång efter en 

Gastric bypass skedde beroende på dieten, 

vilken ålder man hade, fysisk aktivitet och 

socioekonomisk status. Majoriteten av 

deltagarna lyckades inte gå ner i vikt 5 år efter 

operationen. Många började gå upp i vikt 

redan efter andra året. Orsaken bakom detta 

var dålig diet med högt  kaloriinnehåll i form 

av snacks, fet mat och godis. En stillasittande 

livsstil och brist på nutritionsuppföljning var 

också bidragande faktorer.  

Grad III  

 

Jensen et 

al. (2014) 

Danmark 

Att förstå den 

levda erfarenheten 

av 

kroppsuppfattning

en hos unga 

kvinnor efter en 

viktminskningsope

ration. 

Kvalitativ 

fenomenologis

k studie 

5 (1) 

Kvinnor: 5 

Deltagarna kontaktades via 

en specialistsjuksköterska 

från en 

viktminskningskirurgi-

klinik. 

 

Djupintervjuer och 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Fenomenologisk analys. 

Deltagarna beskrev att begäret efter mat 

fortfarande existerade, men kroppens respons 

av obehag resulterade till nya 

beteendemönster. Ett tag efter operationen 

upplevde deltagarna ny energi, välmående 

samt en högre självkänsla på grund av 

viktnedgången som de hade uppnått. De 

beskrev vikten av att få stöd av sitt sociala 

nätverk efter operationen vilket hade hjälpt 

dem att hantera livet efter operationen. 

kroppskontrollen kan bidragit till en 

Hög 
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upplevelse av kontroll, ny energi och frihet. De 

beskrev att viktminskningsoperationen gav 

dem möjlighet att ta kontroll och ansvar över 

sina kroppar. 

 

Kofman 

et al. 

(2010). 

USA 

Att karaktärisera 

viktresultat, 

ätvanor och 

livskvalitet hos 

individer 3-10 år 

efter en gastric 

bypassoperation 

och att bedöma 

relationen mellan 

ätbeteenden, 

viktresultat och 

livskvalitet. 

Kvantitativ  N=497 

(0%) 

Kvinnor: 

475 

Män: 22 

Deltagare rekryterade från en 

nationell hemsida. 

Datainsamling skedde via 

frågeformulär på internet. 

Statistisk analays, SPSS, 

Chicago, IL. Signifikansnivå 

P=<0.05. Pearson 

korrelationskoefficient 

rapporterades och olikheter i 

medelvärdet i variabler 

testades med t-test. 

Deltagare rapporterade signifikant 

viktnedgång och positiva viktresultat 

postoperativt och senare signifikant 

viktuppgång som började omkring 2 år 

postoperativt.  

 

Hälften av deltagarna upplevde perioder där 

de inte kunde kontrollera matintaget. Det var 

även vanligt med hetsätning och småätande 

efter operationen. Stort matintag 

rapporterades postoperativt. Detta var 

förknippat med viktuppgång och hade ett 

negativt samband med livskvalitet.  

Grad I  

 

Krusema

n et al. 

(2010).  

Schweiz 

Att dokumentera 

ändringar i vikt 

och 

kroppssammansätt

ningen hos 

patienter mer än 5 

år efter 

viktminskningskir

urgi, och att ta reda 

på om dieter, 

beteende eller 

psykologiska 

faktorer kunde 

associerar med 

långsiktiga 

Kvantitativ 

kohortstudie. 

80 stycken 

deltagare  

(59% 55st). 

Kvinnor: 80 

Män: 0 

Uppföljningsprotokoll: 

Längd, vikt och BMI samt 

midje- och höftmått mättes. 

Kroppssammansättning 

mättes med bioelectrical 

analysis. För dieterna 

användes dietdagbok. För 

ätstörningar, psykologiska 

faktorer och livskvalitet 

användes frågeformulär. För 

patienternas upplevelser 

organiserades 

semistrukturerade intervjuer. 

 

För analysen användes SPSS 

Mer än hälften av deltagarna nådde en lyckad 

viktnedgång 8 år postoperativt. Faktorer som 

associerades med detta resultat var lägre ålder 

vid baslinjen, en bättre kroppssammansättning 

1 år postoperativt samt lägre energiintag efter 

8 år. Ineffektivitet och social osäkerhet vid 

baslinjen associerades med lyckade resultat. 

Kroppssammansättningen förbättrades 

signifikant från baslinjen och efter 8 år. Antalet 

besök hos psykologen hade en betydelse för 

viktnedgång (P=0.02). (Lyckad viktnedgång 

≥50%) De som lyckades med viktnedgången 

hade en signifikant förbättring på depression, 

mindre kroppsmissnöje, smärta och bättrad 

fysisk mobilisering. Problematiska ätvanor 

Grad I 
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viktresultat. 

 

Sekundärt syfte: att 

bedöma 

patienternas syn på 

långsiktiga fördelar 

och svårigheter 

relaterat till 

operationen.  

statistical software program. 

Powerberäkning 80%, 

Signifikansnivå P= <0.05, 

Student t test. 

fanns.  

Masheb 

et al. 

(2007) 

USA 

Att ta reda på den 

relativa 

prognostiska 

signifikansen av 

vikt och depressiva 

symtom för 12 

månaders 

postoperativ 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

personer med 

extrem fetma efter 

en gastric bypass 

operation. 

Kvantitativ 

studie. 

N=137 

(0) 

Kvinnor: 

122 

Män:15 

Datainsamling: SF 36 raw-

scale självrapportering via  

formulär med 

skattningsskalor för 

hälsorelaterad livskvalitet. 

Det var skalor från 1-6. Beck 

depression intventory II 

(BDI) användes för att mäta 

depressiva symtom genom 

självrapportering.  

 

Lägre BMI var relaterat till bättre fysisk 

funktion och mindre kroppssmärta. Större 

viktnedgång var förutsättning för bättre 

funktion. Lägre BDI vid baseline och 

förbättringar i BDI efter operationen bidrog till 

bättre förutsättning för bättre hälsorelaterad 

livskvalitet. BDI vid basline var inte 

förutsättande för viktnedgång. Demografiska 

variabler relaterade endast lite till 

livskvaliteten 12 månader postoperativt. Vikt 

och depressiva symtom var mest användbara 

för att förutsäga livskvaliteten hos individer 

innan operationen och 12 månader efter. 

Förbättringar i depressiva symtom påverkade 

förutsättningen för livskvalitet mer än vad 

vikten gjorde.  

Grad I 

 

Myers et 

al. (2012) 

USA 

Utvärdera 

medicinska och 

psykologiska 

resultat hos 

patienter i ett 

statligt 

vårdprogram, 4 år 

efter en 

Kvantitativ 

cross-sectional 

studie. 

39 (1, 

0.025%)  

Kvinnor: 35 

Män: 4 

Deltagarna rekryterades via 

mail på en gastric bypass 

klinik. 

Självrapportering, 

frågeformulär som 

inkluderade frågor om 

livskvalitet, ätbeteenden och 

viktmönster, tillfredsställelse 

67,5% av deltagarna rapporterande en bra 

fysisk livskvalité och psykisk livskvalité 

jämfört med den generella populationen. 

92,6% av deltagarna instämde starkt att 

operationen hade förbättrat deras hälsa. 77,8% 

instämde starkt att de tyckte bättre om sitt 

utseende efter operationen. De konsumerade 

genomsnittligen kost med högt kaloriinnehåll 

Grad II 
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laparoskopisk 

Roux-Y Gastic 

bypass. 

efter operationen och 

depressiva symtom. FBG, 

MOS-36, BDI II, QEWP-R, 

BSSQ och Calorie- dense 

food frequency. 
 

Statistisk analys 

och fettinnehåll. 60% av 24 deltagare ”åt 

emotionellt” som tröst eller för att dämpa oro 

och ångest. 

 

Natvik et 

al. (2013) 

Norge. 

Utforska patientens 

upplevelse av en 

viktminskningsope

ration och 

viktnedgång minst 

5 år postoperativt. 

Kvalitativ 

retrospektiv, 

deskriptiv och 

fenomenologis

k studie.  

8 (0)  

Kvinnor: 4 

Män: 4 

Deltagarna rekryterades via 

en sjuksköterska på ett 

sjukhus.  

 

Djupintervjuer, temsiska 

semistrukturerade intervjuer. 

Öppna frågor. 

 

Fenomenologisk 

 

Deltagarna upplevde att operationen erbjöd 

nya möjligheter att uppskatta livet samt att få 

en andra chans. De kroppsliga förändringarna 

skapade instabilitet samt var en oundviklig 

inre process att hantera. Att ha kontroll över 

sina matvanor och ändra livsstil upplevdes 

utmanande. Dagliga aktiviteter var inte längre 

ett hinder och gick att hantera. De fick bättre 

självförtroende och självkänsla samt mindre 

depressiva symtom. De beskrev att kirurgin 

var en abrupt övergång som inte hade tillåtit 

dem tid att anpassa sig. Deltagarna upplevde 

att de var kvar i samma kropp som tidigare 

fast med en ny skepnad.  

 

Hög 

Natvik et 

al. (2014) 

Norge. 

Utforska 

patienternas 

upplevelser 

relaterat till att äta 

efter en 

viktminskningsope

ration.  

 

  

Kvalitativ 

fenomenologis

k studie. 

14 (0) 

Kvinnor: 7 

Män: 7 

Deltagarna rekryterades 

stegvis genom en 

sjuksköterska från ett 

sjukhus. 

 

Djupintervjuer, öppna frågot, 

följdfrågor. Tematisk 

intervjuguide. 

 

Fenomenologisk 

Deltagarna upplevde operationen av en 

tvingad och plötslig förändring. Begränsad 

kapacitet och tolerans av mat gav en känsla av 

förlust hos deltagarna. Deltagarna hade 

utvecklat nya matvanor genom motgångar och 

hinder. Det krävdes en ny livsstil med nya 

matvanor med struktur, vilket var utmanande 

att uppnå. De beskrev brist på tid och energi 

för egenvård samt inte kunna ta vara på 

operationens möjligheter vilket upplevdes som 

ett misslyckande.   

Medelhö

g 
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Ogden et 

al. (2006). 

England 

Utforska patientens 

upplevelser av en 

viktminskningsope

ration med fokus 

på livskvalitet och 

ätbeteenden. 

Kvalitativ 

fenomenolgisk 

studie.  

15 (2) 

Kvinnor: 14 

Män: 1 

Deltagarna rekryterades från 

en tidigare studie. 

 

Djupintervjuer, öppna 

frågor. 

 

Fenomenologisk 

 

 

Deltagarna var chockade av de drastiska 

förändringarna efter operationen. Den 

minskade magsäcken gjorde att deltagarna 

kände obehag när de åt för mycket och fel 

sorts mat, vilket i sin tur förändrade deras 

ätbeteenden. Relationen till mat hade ändrats 

efter operationen, vilket var kopplat till känsla 

av kontroll. De fick bättre självförtroende, 

kroppsbild och ny energi. Flera deltagare 

upplevde att de var kvar i samma kropp som 

tidigare men med en ny skepnad. De fick en 

bättre relation med sin partner och bättre 

socialt liv samt upplevde sig mer respekterade 

och accepterade som person.  

 

Medelhö

g 

Pories et 

al. (2015). 

USA 

Utvärdera den 

levda upplevelsen 

hos par, där ena 

partnern 

genomgått en 

viktminskningsope

ration. 

Kvalitativ 

fenomenologis

k studie.  

10 par (4) 

Kvinnor: 4  

Män: 6 

Hade 

genomgått 

viktminkni

ngsoperatio

nen 

Deltagarna rekryterades från 

två viktminskningskirurgi-

avdelningar.   

 

Djupintervjuer, 

semistrukturerade intervjuer 

parvis. 

 

Fenomenologisk  

Deltagarna upplevde att de fick ett bättre 

samliv, mer intimitet, omtänksamhet och tillit 

samt en känsla av stöd från sin partner. De 

beskrev att livet efter operationen var en 

gemensam insats och deras partner gav dem 

stöd och hjälp. De fick bättre självkänsla och 

självförtroende och hade minder depressiva 

symtom. Matvanorna hade ändrads 

dramatiskt, vilket var både positivt och kunde 

vara jobbigt. De upplevde mer energi, blev 

rörligare och mer aktiv efter operation.  

 

Hög 

Sutton et 

al. (2010). 

USA 

Utvädera 

självskattad 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

individer efter en 

Kvantitativ 

cross-sectional 

studie. 

87 (0). 

Kvinnor: 68 

Män: 19 

Deltagarna rekryterades från 

en stödgrupp för de som 

hade genomgått en 

viktminskningsoperation 

 

Den fysiska funktionen hos deltagarna var 

bättre än den mentala funktionen. 50 % av 

deltagarnas hade lägre psykisk funktion 

jämfört med den generella populationen. Den 

övergripande livskvalitén hos 86,1% av 

Grad II 
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viktminskningsinte

rvention. 

Frågeformulär SF-12v2 som 

mäter livskvaliteten, 7-

poängs likertskala över 

livskvalitet (poäng 0-100). 

 

SPSS inc. Chicago 12th 

version, IL. Pearsos 

korrelationskoefficient, 

Kaiser-Meyer-Olkin statistic 

of. 78. Signifikansnivå 

P=<0.05. 

deltagarna var bra till väldigt bra. 

Vatier et 

al. (2012). 

Frankrike

. 

Beskriva 

förändringar av 

stillasittande 

beteenden och 

fysisk aktivitet hos 

obesitaspatienter 

efter att ha 

genomgått en 

viktminskningsope

ration samt 

bedöma relationen 

mellan 

förändringar i 

kroppssammansätt

ningen associerat 

med 

viktnedgången 

efter kirurgin. 

Kvantitativ 

longitudell 

studie.  

86 (0) 

Kvinnor: 67 

Män: 19 

Deltagarna rekryterades från 

en nutritionsavdelning på ett 

universitetssjukhus för gastic 

bypasspatienter 

Frågeformulär angående 

fysisk aktivitet och 

stillasittande beteende 

(MAQ).  

Kroppssammansättning 

mättes med DXA.  

Statistisk analys: MANOVA, 

Paired Wilcoxon sum test, 

Spearman correlation 

coefficient, Signifikansnivå 

P=<0.05. 

Antalet fysiska aktiviteter och antalet timmar 

med fysisk aktivitet per vecka hade ökat 

signifikant hos deltagarna efter operationen. 

Det var 33,7%  som inte utförde fysiska 

aktiviteter före operation, denna andel 

minskades procentuellt efter operationen, efter 

12 månader var det 20,9% som utförde några 

fysiska aktiviteter. Tid som spenderat framför 

TV minskade signifikant efter operationen. 

Fritidsaktiviteter såsom promenader, simning 

och trädgårdsarbete var de aktiviteter som 

utfördes främst av deltagarna.  

 

Grad III 

 

 

 

 


