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ABSTRAKT 
 

Att förändras över en natt, erfarenheter av att ha genomgått obesitaskirurgi – En 
litteraturstudie. 
 

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett allvarligt hälsoproblem som kan förebyggas 
genom samhälleliga insatser och livsstilsförändringar. Det har visat sig att för de som 
är kraftigt överviktiga kan obesitaskirurgi vara ett alternativ. Studier visar att 
obesitaskirurgi resulterar i både positiva och negativa följder. 
 

Syfte: Denna litteraturstudies syfte var att belysa ungdomars och vuxnas erfarenheter 
av att ha genomgått obesitaskirurgi. 
 

Metod: En litteraturstudie genomfördes med elva kvalitativa artiklar. Artiklarna 
granskades och deras resultat analyserades och sammanställdes.  
 

Resultat: Erfarenheterna beskrivs i tre kategorier och sju underkategorier, 
personerna som genomgått obesitaskirurgi fick ett förändrat förhållande till mat, en 
förändrad relation till omgivningen samt fysiska och psykiska konsekvenser såsom 
viktnedgång och förbättrad självkänsla.  
 

Slutsats: Obesitaskirurgi medför förändrad kroppsbild och det krävs stora 
ansträngningar och stark vilja för att inte återfå övervikten som många tappar efter 
operationen. Kunskapen om erfarenheter av att genomgå obesitaskirurgi är viktigt för 
sjuksköterskor, för att kunna stötta ungdomar och vuxna att finna sin inre 
motivation, hitta meningsfullhet samt att coacha dessa individer när de ställs inför 
den förändrade kroppsbilden.  
 

Nyckelord: Erfarenheter, Obesitaskirurgi, Viktnedgång. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

An overnight transformation, experiences after obesity surgery – A literature study. 
 

Background: Obesity are a serious health problem that can be prevented by 
community interventions and lifestyle changes. It has been found that for those who 
are obese, obesity surgery may be a solution. Studies show that obesity surgery 
results in both positive and negative consequences. 
 

Aim: The purpose of this literature study was to describe adolescents and adults 
experiences after obesity surgery. 
 

Method: A literature review was conducted with eleven qualitative articles. The 
articles were reviewed and the results where analyzed and summarized. 
 

Results: The experiences is described in three categories and seven subcategories, 
persons who have undergone obesity surgery got a changed relationship to food, a 
change in relation to the surroundings and physical and psychological consequences 
such as weight loss and improved self-esteem.  
 

Conclusion: Obesity surgery causes changes in body image and it requires great effort 
and strong determination not to regain the weight that many lose after surgery. This 
knowledge is important for nurses so they can be able to support people to find their 
internal motivation, meaningfulness and to coach these individuals when they are 
faced with the altered body image. 
 

Keyword: Obesity Surgery, Experience, Weight loss. 
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BAKGRUND 

Enligt World Health Organization [WHO] lever den största delen av världens 

befolkning i länder där övervikt och fetma idag är mer dödligt än undervikt. År 2014 

var ca 40 % av världens befolkning över 18 år överviktiga. Förekomsten av övervikt 

och fetma har fördubblats i världen sedan 1980 (WHO, 2016). Övervikt och fetma är i 

Sverige ett allvarligt folkhälsoproblem, idag är nästan hälften av alla vuxna män och 

drygt en tredjedel av alla kvinnor överviktiga eller lider av fetma. 

(Folkhälsomyndigheten, 2016 s 61).   

 

Övervikt och fetma 

För att mäta fetma och övervikt används ett mått som kallas Body Mass Index (BMI). 

BMI definieras som en persons vikt i kilo delat med längden i meter i kvadrat 

(kg/m²). Enligt detta mått så är en person med ett BMI mellan 18,5 och 25, 

normalviktig. En överviktig person har ett BMI över 25 och fetma innebär att 

resultatet av uträkningen är över 30. BMI visar däremot inte hur stor del av 

kroppsvikten som är fett och hur mycket av vikten som består av muskler, därför är 

inte BMI alltid ett rättvist mått att gå efter (WHO, 2016).  

 

Fetma återfinns bland de fem främsta riskfaktorerna i världen för förlorade friska 

levnadsår. Om fetman överstiger BMI 40, är risken att dö i förtid tio gånger högre 

jämfört med en person som har ett normalt BMI. En ökad övervikt medför, större risk 

för att utveckla följdsjukdomar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar främst stroke 

men även diabetes, artros, endometrios och vissa cancerformer såsom bröst-, 

äggstocks-, prostata-, lever-, gallblåse-, njur-, och koloncancer. Fetma kan även 

medföra att kvinnor har svårare för att bli gravida (WHO, 2016). 

 

Den grundläggande orsaken till övervikt och fetma är en obalans i intaget och 

förbrukningen av kalorier (WHO, 2016). En studie har visat att överviktiga personer 

inte alltid äter för att minska hunger, de äter för att dämpa känslor såsom aggression, 

sorg och oro samt minska stress (Adolfsson, Carlson, Undén & Rössner, 2002). De 

som lyckas med sin viktnedgång och att bibehålla vikten, har under lång tid arbetat 

med och förbättrat sitt okontrollerande ätande (Nurkkala, Kaikkonen, Vanhala, 

Karhunen, Keränen & Korpelainen, 2015). 

http://hej.sagepub.com/search?author1=Birgitta+Adolfsson&sortspec=date&submit=Submit
http://hej.sagepub.com/search?author1=Anita+Carlson&sortspec=date&submit=Submit
http://hej.sagepub.com/search?author1=Anna-Lena+Und%C3%A9n&sortspec=date&submit=Submit
http://hej.sagepub.com/search?author1=Stephan+R%C3%B6ssner&sortspec=date&submit=Submit
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nurkkala%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26112229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaikkonen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26112229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanhala%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26112229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karhunen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26112229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ker%C3%A4nen%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26112229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Korpelainen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26112229
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Övervikt och fetma sågs tidigare som ett problem i höginkomstländer, idag är det 

också ett stigande problem i låg- och medelinkomstländer, framför allt i 

storstadsmiljöer. Denna förändring beror främst på ändrade kostmönster, fysisk 

inaktivitet och är ett resultat av miljö- och samhällsförändringar (WHO, 2016). I 

länder med låg och medelinkomster är fetma dubbelt så vanligt hos kvinnor jämfört 

med män (WHO, u.å.), och barn är mer utsatta för livsmedel med hög fett- och 

sockerhalt. Dessa kostvanor, i kombination med låga nivåer av fysisk aktivitet leder 

till kraftigt ökad barnfetma samtidigt som undernäring är ett problem som förblir 

olöst (WHO, 2016).  

 

Fetma är i Sverige vanligare bland personer med kortare utbildning. Det är fler män 

jämfört med kvinnor som är överviktiga, 42 % respektive 29 %, dock är andelen med 

fetma i båda grupperna 14 % (Folkhälsomyndigheten, 2016 s 61). När en man och en 

kvinna har samma BMI, löper mannen högre risk att utveckla fetmarelaterad sjuk- 

och dödlighet. Trots detta visar studier att fler kvinnor genomför fetmareducerande 

kirurgier jämfört med män (Boman, Lestner, Norström, Näslund, Näslund & 

Samuelsson, 2011 s 14).  

 

Förebygga och minska övervikt och fetma 

Övervikt och fetma samt de följdsjukdomar det medför kan gå att förebygga och 

motverka. En stödjande närmiljö och ett stöttande samhälle runt omkring en 

person är grundläggande för hur människans val utformas. På individnivå kan en 

person förebygga övervikt och fetma genom att göra hälsosamma livsmedelsval, 

bland annat minska energiintaget från fett och socker samt utöva regelbunden 

fysisk aktivitet, minst 150 minuter/ vecka (WHO, 2016).  För personer med kraftig 

fetma, BMI över 35, saknas det dock realistiska alternativ för att på egen hand 

klara av en viktminskning (Näslund et al, 2009 s 56). Vissa läkare anser att kirurgi 

är den enda behandling för denna grupp av människor (Lönroth, Stenlög, Fändriks 

& Olbers, 2008 s 13).  

 

Indikationer för obesitaskirurgi 

Obesitaskirurgi är en operation där magsäcken minskas. I Sverige idag görs ca 7000 

obesitasoperationer, och antalet ökar. För att få genomgå ett ingrepp ska personen ha 

ett BMI över 35 och vara i arbetsför ålder (Socialstyrelsen [SoS], 2016). 
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Gemensamma krav för att få genomgå obesitaskirurgi i Sverige har under 2011 

utarbetats. Indikationer för att få genomgå ett ingrepp består av att vinsterna ska 

väga tyngre än riskerna, att personen har ett BMI över 35 och är under 60 år. Det är 

även viktigt att personen har full insikt i och en stark v ilja till att genomföra 

operationen samt att de förstår att det medför förändringar i ätbeteende och i det 

dagliga livet. Personen ska också ha genomfört seriösa bantningsförsök utan 

framgång, samt inte ha några kontraindikationer såsom psykisk sjukdom. Om en 

person lider av något av följande stärks skälet för obesitaskirurgi, diabetes typ 2, 

utpräglade ledbesvär i bärande leder, svår sömnapné samt en önskan hos fertila 

kvinnor att bli gravida (Boman, et al, 2011  ss 17, 20). 

 

Olika tekniker för obesitaskirurgi 

Idag finns det flera olika fetmareducerande kirurgiska tekniker (Lönroth et al, 2008 s 

12). Den vanligaste tekniken i Sverige som används är ‘gastric bypass’, den kan göras 

genom en öppen operation eller genom titthålsoperation (SoS, 2016). ‘Gastric bypass’ 

innefattar två tekniker, den som används i Sverige är ‘Roux-en-Y gastric bypass’ 

(Scandinavian Obesity Surgery Registry [SOReg], 2015 s 11). Denna teknik innebär en 

anatomisk förändring där maten leds förbi magsäcken direkt ner i tarmen via en 

slynga (Lönroth et al, 2008 s 12). Av all obesitaskirurgi i Sverige, utförs 25 % som 

‘sleeve gastrectomy’ (SOReg, 2015 s 2). Vid denna metod minskas magsäcken så att 

den blir som ett långt rör och detta görs ofta i kombination med ‘duoadenal switch’, 

en så kallad tarmomkoppling (Hess, Hess & Oakley, 2005). Internationellt är ‘gastric 

banding’ en vanlig metod, dock utförs denna nästan aldrig i Sverige. ‘Gastric banding’ 

och ‘gastric bypass’ är två av de mest väldokumenterade kirurgiska teknikerna. Vid en 

‘gastric banding’ operation sätts ett band runt magsäckens övre del, inne i bandet 

finns en silikonballong som är uppblåsbar. Detta ingrepp medför mindre 

förändringar av kroppens anatomi och via en dosa kan personen fylla 

silikonballongen med vätska för att minimera mängden mat som kan passera ner i 

magsäcken (Lönroth et al, 2008 s 12). I världen genomfördes nästan 500 000 

obesitaskirurgier år 2013, de vanligaste metoderna var ‘Roux-en-Y gastric bypass’, 

‘gastric banding’ och ‘sleeve gastrectomy’ (Angrisani, Santonicola, Iovino, Formisano, 

Buchwald & Scopinaro, 2013; Davies et al, 2014). 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angrisani%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25835983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angrisani%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25835983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iovino%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25835983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iovino%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25835983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchwald%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25835983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchwald%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25835983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scopinaro%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25835983
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Konsekvenser av obesitaskirurgi 

Antalet personer som i Sverige får genomgå obesitaskirurgi har ständigt ökat de 

senaste åren (Lönroth et al, 2008 s 13; SoS, 2016). Det är en effektiv metod som leder 

till bibehållen viktnedgång och minskad dödlighet. De första sex månaderna efter 

operationen har de flesta den största viktnedgången, för att efter 1 -2 år nå sin 

maximala minsta vikt. Vanligtvis har vikten stabiliserats efter 8-10 år (Lönroth et al, 

2008 ss 5, 13). Dock medför obesitaskirurgi risk för komplikationer, som är olika 

beroende på vilken operationstyp som är gjord, om personen har gått ner lite eller 

mycket i vikt preoperativ samt om någon liknande tidigare operation är gjord. Den 

komplikationen som utgör störst risk är läckage, tarm- eller magsäcksinnehåll har då 

läckt ut i fri buk eller brösthåla, detta kan leda till svåra infektioner. Att dö tidigt, en 

månad efter operationen är mycket ovanligt, år 2015 var den siffran i Sverige 0,016 % 

(SOReg, 2015 s 19). Det är mer vanligt med lindriga komplikationer efter ingreppet så 

som illamående, kraftlöshet och trötthet (SoS, 2016). Fetmans följdsjukdomar och 

risken för ytterligare sjukdomar såsom diabetes, psykiska besvär eller artros kvarstår 

under en varierande tid (SoS, 2016). Forskning visar att personer som genomgått 

obesitaskirurgi kan befrias från typ-2 diabetes (Lönroth et. al, 2008 s 5; Schroeder, 

Harrison & McGraw, 2016). Andra fetmarelaterade sjukdomstillstånd är också 

kraftigt reducerade, och den hälsorelaterade livskvaliteten är förbättrad (Schroeder et 

al, 2016).  

 

Erfarenheter av obesitaskirurgi 

Studier visar att personer som genomgått obesitaskirurgi, efter operationen 

rapporterar högre livskvalitet (Huang, Kuei-Ching Pan, Huang & Chi, 2011, n=40; 

Monpellier, Antoniou, Aarts, Janssen & Jansen, 2016, n=2137) samt bättre 

välbefinnande, psykisk- och fysisk hälsa (Huang et al, 2011). Viktminskningen efter 

operationen medförde en förbättrad självkänsla, samt att personerna kände sig 

inkluderade i samhället (Oliveira, Merighi, Kortchmar, Braga, Silva  & Jesus, 2016). 

Personer som genomgått obesitaskirurgi var i allmänhet nöjda med de resultat som 

uppnåtts (Faccio, Nardin & Cipolletta, 2016). De beskrev att de fått ett friare liv, de 

kan nu göra saker de inte kunnat tidigare till exempel att ta en promenad (Oliveira et 

al, 2016). I en annan studie (n= 2221) rapporterar personer att förbättringar i den 

fysiska hälsan avtog efter några år (King et al, 2016). Personer som genomgått 

obesitaskirurgi står inför stora svårigheter att anpassa sin identitet till sin nya kropp. 
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De berättar ett år efter operationen att de fortfarande tänker, beter och ser sig själva 

som överviktiga (Faccio et al, 2016). Största utmaningen var att förändra 

beteendemönstret kring mat (Groven & Glenn, 2016; Oliveira et al, 2016). 

 

Fetma och övervikt är ett sjukdomstillstånd som medför både psykiskt och fysiskt 

lidande. Ovanstående studier visar att personer som genomgått obesitaskirurgi både 

kan ha positiva och negativa erfarenheter efteråt. Obesitaskirurgi är en metod som 

ökar, dock är vuxna och ungdomars erfarenheter efter operationen undermåligt 

studerat (Groven & Glenn, 2016; Huang et al, 2011). Det är viktigt att sjuksköterskan 

är medveten om att trots lyckad viktnedgång upplever inte alla fysisk och psykisk 

hälsa. Litteraturstudiens resultat kan ge sjuksköterskan en ökad förståelse och 

kunskap om erfarenheter av obesitaskirurgi. 

 

 

SYFTE: 

Att belysa ungdomars och vuxnas erfarenheter av att ha genomgått obesitaskirurgi. 

 

 

METOD  

Vi har genomfört en litteraturstudie med kvalitativa studier, eftersom vårt syfte var 

att belysa ungdomars och vuxnas erfarenheter av att ha genomgått obesitaskirurgi. I 

Sverige definieras ‘ungdom’ som en person som är mellan 13-25 år (Regeringen, 

2015). En kvalitativ studie har som utgångspunkt att ge insikt i hur personers liv 

utformar sig i relation till olika hälsofaktorer och förlopp samt hur vi bäst bemöter 

individers behov, upplevelse, förförståelse och förväntning. Fokus ska ligga på att 

varje enskild studie har ett eget värde av kunskap, men genom att sammanställa 

resultat från flera studier skapas ett större kunskapsvärde (Friberg, 2012 s 121).  

 

Sökmetoder  

De databaser vi använt i vårt sökande efter vetenskapliga artiklar är 

Medline/Pubmed, Cinahl, Scopus, Web of Sience samt PsycINFO. Det räcker inte 

med att söka i en databas, för att litteratursökningen ska få ett trovärdigt innehåll bör 

sökningen omfatta flera elektroniska databaser. Medline/Pubmed är en databas vars 

innehåll är kopplat till bland annat tidskrifter inom medicin och omvårdnad. Cinahl 
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innehåller referenser från alla omvårdnadstidskrifter som är engelskspråkiga 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016 s 81). Vi har även gjort 

fritextsökning och manuella sökningar och enligt Willman et al, (2016, s 74) bör de 

ovan beskrivna sökningarna kombineras med manuella sökningar i artiklarnas 

referenslistor och tidskrifter. De sökord vi använt är weight loss, gastric bypass, 

experienc*, bariatric surgery, obesity surgery, dessa användes i olika kombinationer 

med den booleska termen AND för att få ett sökresultat som var kopplat till vårt syfte 

(jfr Willman et al, 2016 s 72). Enligt Östlundh (2012, s 74) är det viktigt att göra 

avgränsningar i sökningarna för att inte få för breda sökningar. De avgränsningar vi 

använde i våra sökningar var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, utgivna mellan 

2006-2016 och de skulle vara skrivna på engelska. Vi använde dessa avgränsningar 

för att försöka begränsa sökningen och underlätta sökandet efter vetenskapliga 

artiklar. Studierna skulle vara skrivna på engelska eftersom det är ett språk 

författarna förstår samt att de inte skulle vara äldre än tio år eftersom utvecklingen 

på området går snabbt och vi strävade efter att använda oss av aktuell data. Peer-

reviewed innebär att artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift, det säger 

ingenting om artikeln i sig (jfr Östlundh, 2012 s 76). Vid peer-reviewed bedöms 

artikeln av andra verksamma forskare som inte har någon anknytning till författarna 

av den vetenskapliga artikeln (Olsson & Sörensen, 2011 s 73).  Vi använde oss av 

trunkering, som innebar att vi fick med alla böjningar av ett ord genom att använda 

en asterisk (*) och ta bort ändelsen på ordet (jfr Willman et al, 2016 s 73). Sökningen 

presenteras i tabell 1, bilaga 1. 

 

Urval  

Litteraturstudiens urval gjordes enligt Östlundh (2012, ss 73-74). Först valde vi 

sökord och läste igenom alla titlar på dessa sökord för att sortera bort det som var 

irrelevant och då fick vi en uppfattning om vad som skulle granskas mer 

noggrant.  Efter första urvalet var artiklarnas abstrakt av stor nytta, abstraktet är en 

sammanfattning av artikeln och det gav en bild av vad artikeln handlade om. 

Sökningarna upprepades i olika databaser med olika sökord och vi genomförde även 

sekundärsökningar. Östlundh (2012, s 75) beskriver att sekundärsökningar görs för 

att inte missa några bra relaterade artiklar och för att se om författaren eller 

medförfattare har skrivit något mer samt vilka sökord författarna använt för att få fler 

tips i vidare sökningar.  



 

  7  
 

Inklusionskriterier: kvalitativa studier där deltagarnas erfarenheter av att ha 

genomgått obesitaskirurgi beskrivs. Vi tog ingen hänsyn till könsfördelning, hur lång 

tid det gått sedan operationen, vilken ålder deltagarna hade samt i vilket land studien 

var gjord. Ålder på deltagarna i studien varierade mellan 18-63 år. 

Exklusionskriterier: studier som hade kvantitativa ansats valdes bort. 

 

Fjorton artiklar valdes ut och lästes i sin helhet, av dessa gick 10 vidare till den sista 

fasen som var kvalitetsgranskning. De utvalda artiklarna granskades med hjälp av en 

reviderad bedömningsmall av Olsson och Sörensens (2011, s 285), där ett icke 

relevant påstående togs bort (se tabell 2, bilaga 2). Genom sekundärsökning hittades 

tre artiklar som genomgick samma procedur som ovan, en av dessa 

kvalitetsgranskades och togs med i resultatet (se tabell 1, bilaga 1). Således 

inkluderades totalt elva artiklar i litteraturstudien, endast resultat av relevans mot 

syftet togs med i litteraturstudien. En artikel var både kvalitativ och kvantitativ, vi 

valde att bara använda den del som var kvalitativ i vår studie. Artiklarna och 

resultatet av kvalitetsgranskningen presenteras i en matris (tabell 3, bilaga 3). 

 

Analys  

Analysprocessen inspirerades av Fribergs (2012, ss 127-129) modell. Till att börja 

med lästes studierna flera gånger för att få en helhetsbild och fokus låg på studiernas 

resultat. Viktigt var även att läsa de citat som fanns, eftersom dessa kunde ge en mer 

målande bild av innehållet. Det resultat som motsvarade litteraturstudiens syfte 

identifierades, för att sedan sammanställas och översättas till svenska. För att få en 

överblick av studiernas innehåll skrevs den svenska översättningen ut och sedan 

färgkodades de stycken som ansågs relevanta. De texter som hade liknande innehåll 

fick samma färg och nu kunde skillnader och likheter i de olika artiklarnas resultat 

urskiljas. Resultatet sorterades i nya underkategorier och sedan till kategorier. Det 

var av stor vikt att alltid ha syftet som utgångspunkt, för att undvika tex t som ej var 

av relevans för litteraturstudien.  Slutligen när analysen var klar, färdigställdes och 

presenterades den, så att de som är ämnade att läsa arbetet kan göra det på ett 

lättläst och begripligt sätt. Fördelningen av ansvar och arbete mellan oss författare 

har varit jämn under arbetets gång, båda har varit delaktiga i alla moment. 
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Forskningsetik  

Vi har i vår litteraturstudie tagit hänsyn till etiska aspekter i den forskning som ingår 

i vårt resultat. Studierna har genomgått etisk granskning, har etiskt tillstånd samt har 

ett etiskt resonemang i varierande utsträckning. För att en artikel ska få bli 

publicerade i medicinska- och vårdvetenskapliga tidskrifter krävs ett godkännande, 

ett tillstånd från en etikprövningsnämnd (Olsson & Sörensen, 2011 s 86).  

 

I våra utvalda artiklar ville vi att forskningen skulle ha tagit hänsyn till 

Helsingforsdeklarationen. World Medical Association [WMA] beskriver att 

studiedeltagarna har rätt till full information om syfte, metod, finansiering, 

eventuella intressekonflikter, förväntade fördelar och eventuella risker med studien. 

Även självbestämmande är viktigt, som att kunna delta eller avbryta studien, rätt att 

inte bli skadad genom påträngande intervjufrågor. Deltagarna i studien har rätt till 

anonymitet och konfidentialitet, som innebär att alla deltagare måste skyddas, detta 

för att värna om deras integritet. Identitetsskydd är därför viktigt, att deras privatliv 

och personuppgifter inte ska röjas (WMA, 2013). I flera av litteraturstudiens artiklar 

finns vissa av ovanstående punkter beskrivna, bland annat att uppgifter om 

deltagarna behandlades konfidentiellt, skriftlig information om vad ett deltagande i 

studien innebar, informerat samtycke samt att de kunde avbryta studien när de själv 

ville.  

 

Forskningsetik handlar även om trovärdighet, att inte plagiera och på så sätt undvika 

fusk, det finns omfattande vetenskapliga och etiska regler som motverkar detta. En 

litteraturstudie är en sekundärkälla till information, men en sådan studie, precis som 

all annan forskning, ska genomföras med omsorg och tillförlitlighet (Olsson & 

Sörensen, 2011 ss 89, 145). 
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RESULTAT  

Vid analysprocessen framkom tre kategorier, erfarenheter av förändrat förhållande 

till mat, fysiska och psykiska konsekvenser samt förändrad relation till omgivningen. 

Kategorierna innehåller även underkategorier, som presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 4. Översikt av kategorier och underkategorier.  

Kategorier Underkategorier 

Förändrat förhållande till mat Avsaknad av hunger 

Att utveckla nya hanteringsstrategier 

Förändrat ätbeteende 

Fysiska och psykiska konsekvenser Kroppsliga förändringar 

Känslomässiga reaktioner 

Förändrad relation till omgivningen 

 

Att känna social tillhörighet 

Ambivalens gällande intimitet 

 

 

Förändrat förhållande till mat  

Litteraturstudien visar att personer som genomgått obesitaskirurgi beskriver 

avsaknad av hungerkänslor och en ny sorts mättnad. De utvecklade nya 

hanteringsstrategier kring kost och ätande och upplevde ett förändrat ätbeteende. 

 

Avsaknad av hunger 

Under första tiden efter obesitaskirurgin beskrevs en avsaknad av hungerkänslor 

(Forsberg, Enström & Söderberg, 2014;  Lynch, 2016; Ogden, Clementi, Aylwi & 

Patel, 2005; Sutton, Murphy & Raines, 2009) vilket var en ny erfarenhet för många 

(Sutton et al, 2009). Personer som genomgått obesitaskirurgi beskrev att det var 

frustrerande att inte kunna äta som vanligt (Forsberg et al, 2014). Vissa berättade att 

maten inte var intressant längre, att det fanns begränsningar i deras hungerkänslor. 

De beskrev olustkänslor av att lämna mat på tallriken (Lier, Aastrom & Rørtveit, 

2016). Efter obesitaskirurgin fanns en mättnadskänsla som inte funnits tidigare 

(Lynch, 2016; Ogden et al, 2005). 
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Att utveckla nya hanteringstrategier 

Relationen till mat beskrevs som komplex och påverkades av årtionden av 

känslomässigt ätande samt att de kände skuld för att äta (Lynch, 2016). Många hade 

tidigare använt mat som en copingstrategi (Lynch, 2016; Sutton et al, 2009; Wood & 

Ogden, 2015). Personerna hade förlitat sig på mat som ett medel för att lugna sina 

nerver, underlätta sin smärta, och blidka ensamheten (LePage, 2010), mat var en 

belöning eller ett svar på negativa känslor. Vissa betonade behovet av att förstå varför 

de har använt mat som en copingstrategi och gick därför i terapi (Lynch, 2016). I en 

studie beskrev ungdomar och vuxna personer hur mat blev en nödvändighet, de som 

kände på detta sätt hade slutat känsloäta (Wood & Ogden, 2015). Istället för att 

använda mat hade personerna fått utveckla nya copingstrategier (LePage, 2010; 

Wood & Ogden, 2015). De ersatte tankarna på mat med att engagera sig i aktiviteter, 

läsa en bok, ta ett bad eller som en person beskrev, jag går ut och går, för om jag är 

ute kan jag inte öppna kylskåpsdörren (Wood & Ogden, 2015). 

 

Förändrat ätbeteende  

Ungdomar och vuxna personer som genomgått obesitaskirurgi beskrev att 

operationen hade stor inverkan på deras ätbeteende (Lier et al, 2016; Lynch, 2016; 

Ogden, Clementi & Aylwin; 2006; Silva & Maia, 2013; Wood & Ogden, 2015;), och 

livet kretsade inte längre kring maten (Ogden et al, 2005). Vissa beskrev att deras 

känsloätande hade försvunnit efter operationen, de hade fortfarande tankar på att 

småäta, men stoppade sig i tid (Wood & Ogden, 2015). Att ändra ätbeteendet krävde 

arbete och genomfördes inte över en natt (Lynch, 2016). De upplevde mer kontroll 

över sitt matintag och maten hade blivit en praktisk del i livet, inte en börda (Ogden 

et al, 2005; Wood & Ogden, 2015). Känslan av att inte ha ett begär efter mat var en ny 

erfarenhet (Sutton et al, 2009), maten sågs nu som ett bränsle och nödvändigt för 

hälsan (Lynch, 2016). Personerna beskrev att de åt mindre (Ogden et al, 2005; Ogden 

et al, 2006) och annorlunda efter operationen, de var tvungna att lära sig njuta av en 

mindre mängd mat (Ogden et al, 2006). Som stöd hade de fått en kostplan att följa, 

den bestod av att äta protein först, väga sin mat, begränsa mängden kolhydrater, äta 

mellanmål, läsa innehållet i livsmedel och äta långsamt (Lynch, 2016). Den minskade 

magsäcken ändrade kostmönstret och relationen till mat (Ogden et al, 2006). Vissa åt 

mer hälsosam kost och njöt av det (Ogden et al, 2006; Silva & Maia, 2013). De som 

gått ner mest i vikt efter obesitaskirurgin var även de som åt när de var hungriga och 
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som hade utvecklat en neutral inställning till maten (Wood & Ogden, 2015). 

Operationen medförde viktnedgång men en person berättade att det egentliga 

problemet som var överätande kvarstod (LePage, 2010). 

 

Fysiska och psykiska konsekvenser 

Resultaten i litteraturstudien visar att det finns både för- och nackdelar med 

kroppens förändringar efter obesitaskirurgi. Personerna beskriver känslomässiga 

reaktioner som påverkar både självförtroende och livskvalitet.  

 

Kroppsliga förändringar 

Den första tiden efter obesitaskirurgin beskrevs en snabb viktnedgång, det var som 

att smälta bort (Lynch, 2016; Sutton et al, 2009), oavsett vad de gjorde gick de ner i 

vikt (Lynch, 2016). Studier visar att ca ett år efter obesitaskirurgin började 

viktminskningen stabiliseras (Lynch, 2016; Sutton et al, 2009), vuxna personer 

beskrev hur de kände sig mindre handikappade. Viktnedgången medförde att de nu 

kunde knyta sina skor, sitta som den tredje personen i ett baksäte på en bil samt delta 

i fysiska aktiviteter (Lier et al 2016). De kände sig lättare och kunde gå promenader 

(Forsberg, et al, 2014; Silva & Maia, 2013), vilket ledde till ytterligare viktminskning. 

De började utveckla en förväntan att i framtiden kunna åka skidor, springa och göra 

andra saker som att sitta i en vanlig stol med armstöd (Forsberg et al, 2014). Studier 

visar att ungdomar och vuxna personer hade fått en annan fysisk kapacitet och 

förbättrad hälsa. De kände mindre smärta, sjuklighet, var mer rörliga och framförallt 

hade de mer energi (Forsberg et al, 2014; LePage, 2010; Lier et al, 2016; Ogden et al, 

2006; Silva & Maia, 2013). Trots att viktnedgången medförde mer energi, var 

personerna förvånade över att träningen var lika jobbig och att det var lika svårt att 

finna motivation till att träna. De trodde att viktminskningen skulle fortsätta att ske 

automatiskt, att hela livet skulle ändras och bli hälsosamt, men det hände inte, det 

var ett aktivt val som skulle göras (Lier et al, 2016). Många beskrev att de kände sig 

chockade över sin förändring, medan andra blev sjuka och upplevde bieffekter 

(Ogden et al, 2006). Dumpningssyndrom var ett problem som uppstod, detta innebar 

att maten gick för fort genom mag-tarmkanalen och kunde resultera i diarré, 

illamående och magsmärtor. Rädslan för dumpningssyndrom gjorde att personerna 

undvek att äta för mycket eller äta fel sorts mat. Genom den förändrade anatomin 

minskades överätandet (Forsberg et al, 2014; Lier et al, 2016; Lynch, 2016) men det 
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fanns en allmän oro för att förlora kontrollen vid intag av mat och att återigen börja 

överäta eftersom den fysiska begränsningen i mag-tarmkanalen tycktes försvinna 

med tiden (Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013). 

 

Känslomässiga reaktioner 

Efter obesitaskirurgin, under uppvaknandet kände sig många utsatta, känsliga och 

helt beroende av vårdpersonal (Forsberg et al, 2014). Personerna beskrev en stark 

känsla av tomhet (LePage, 2010) men även befrielse att operationen var över, nu var 

det dags att starta sitt nya liv. De kände både rädsla och förväntan, de funderade på 

hur de skulle handskas med den nya situationen (Forsberg et al, 2014). Att 

genomföra obesitaskirurgi innebar förändring i deras liv (Forsberg et al, 2014; Lier et 

al, 2016; Natvik et al, 2013; Natvik, Gjengedal, Moltu & Råheim, 2015; Silva & Maia, 

2013; Sutton et al, 2009). Vissa kände en kortvarig förlust av energi och mental 

styrka, andra kände fortfarande så flera år efter operationen. Viktförlusten 

involverade en radikal förändring av kroppen men även en känsla av svaghet och 

hjälplöshet. Personerna var glada åt att snabbt tappa vikt men de blev även 

utmattade och förvirrade. Förvirringen berodde på en ny fixering av den förändrade 

kroppen. En person beskrev det som att vara besatt, av att hela tiden titta sig i 

spegeln efter förändring. Denne hade svårt att förstå sin egen besatthet och tyckte de 

var en obehaglig känsla (Natvik et al, 2015). Viktnedgången var uppskattad men det 

hade varit en hård resa att genomföra (Natvik et al, 2015; Silva & Maia, 2013). Det var 

en period där situationen gjorde att de hade svårt att veta vem de var och vem de ville 

vara (Natvik et al, 2015). Många ungdomar och vuxna personer beskrev hur de efter 

obesitaskirurgin blivit pånyttfödda och skapat sig en ny identitet i den nya kroppen. 

De pratade om sitt gamla och nya jag (Wood & Ogden, 2015). 

 

Livskvaliteten var förbättrad hos många (Lier et al, 2016; Ogden et al, 2006; Wood & 

Ogden, 2015), vissa fick en stor höjning av självförtroendet, de levde nu det goda livet 

(Lier et al, 2016). Många upplevde ökad livsglädje och att depressionerna minskade 

(Wood & Ogden, 2015). De beskrev en förbättrad självkänsla och en positiv 

inställning till sig själva. Dock innebar inte detta att alla var lyckliga, vissa hade gått 

från att känna sig värdelösa och vara självmordsbenägna till att de kanske hade en 

framtid (Ogden et al, 2006). Några kände sämre livskvalitet efter obesitaskirurgin, 

majoriteten som inte lyckats med att gå ner i vikt efter operationen beskrev att de 
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blivit deprimerade eller försämrats i sina depressioner (Wood & Ogden, 2015). De 

kände att de förlorade en del av sig själv, men de var tvungna att göra det för att 

kunna bli ett nyare och bättre jag. Begäret att gå ner i vikt efter operationen, gick 

parallellt med en önskan om bättre självkänsla och självförtroende (LePage, 2010).  

 

Förändrad relation till omgivningen 

Litteraturstudien visade att de som hade genomgått obesitaskirurgi kände en social 

tillhörighet och de upplevde ambivalens gällande intimitet. 

 

Att känna social tillhörighet 

Att vara överviktig hade påverkat vad de kunde göra, men även vem de var som 

person (Lier et al, 2016; Natvik et al, 2015; Silva & Maia, 2013). Många hade dolt sin 

skam över att vara feta (Natvik et al, 2015), de hade setts som en andra klassens 

medborgare (Forsberg et al, 2014). Den omfattande viktminskningen medförde 

frigörelse från ohälsa, från förkortat liv och resulterade i samhörighet (Natvik et al, 

2013). Operationen ledde till förändring i sociala sammanhang (Lier et al, 2016; 

Natvik et al, 2013; Natvik et al, 2015), trots att många fortfarande var stora, kunde de 

röra sig friare och behövde mindre utrymme. Därför kunde de delta i sociala 

aktiviteter utanför hemmet tillsammans med familjen och vännerna, ett exempel var 

att de nu fick plats i flygplansstolen och kunde resa (Natvik et al, 2015). Ungdomar 

och vuxna personer upplevde positiva förändringar såsom mer social acceptans, 

respekt och att de fått ett högre värde som människor (Lier et al, 2016; Ogden, 

Clementi & Aylwin, 2006). En studie beskriver hur andras åsikter blev viktiga samt 

att få känna sig normal i en grupp av människor (Lier et al, 2016). Många personer 

beskrev att de fick positiv uppmärksamhet av sin omgivning, vilket kändes bra 

(Forsberg et al, 2014). Kroppen drog inte längre till sig negativa blickar (Natvik et al, 

2015), en person berättade att andra människor inte längre dömde eller såg en som 

fet, människor tittade på en för den man var (Silva & Maia, 2013). Vissa fick höra att 

de hade fuskat, eftersom de inte gått ner i vikt på egen hand (Forsberg et al, 2014; 

LePage, 2010; Lier et al, 2016). Andra menade att obesitaskirurgi inte var någon 

genväg, att det krävdes en stor ansträngning (Forsberg et al, 2014; LePage, 2010). 
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Ambivalens gällande intimitet 

Efter operationen kände de flesta att deras kropp var mer attraktiv (Lier et al, 2016; 

Ogden et al, 2006; Silvia & Maia, 2013). De upplevde sig starkare och mindre osäkra 

samt att det intima livet hade blivit mycket bättre. Att vara förförisk, ha sex och leva 

ett utåtriktat liv var glädjefyllt och spännande (Natvik et al, 2015). Andra blev 

genererade i situationer när de skulle klä av sig inför andra (Lier et al, 2016). 

Viktnedgången medförde ett överskott av hud vilket innebar osäkerhet och tankar 

som, vågar jag visa min onormala kropp (Natvik et al, 2013). Överskottet av hud 

skapade rädsla för eventuella reaktioner från andra (Lier et al, 2016) men även 

känslor av utanförskap, det var en påminnelse om den tidigare övervikten som 

personerna inte kunde fly ifrån (Lier et al, 2016; Natvik et al, 2013). Någon beskrev 

känslan av att nu ha en mindre attraktiv kropp med massa lös hud och ju mer 

viktnedgång desto värre blev det (Lier et al, 2016).  

 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa ungdomar och vuxna personers 

erfarenheter av att ha genomgått obesitaskirurgi. I litteraturstudien framkom tre 

kategorier, förändrat förhållande till mat, fysiska och psykiska konsekvenser samt 

förändrad relation till omgivningen. Kategorierna innehåller underkategorier, som 

presenteras i tabell 4 (sida 10). 

 

Resultatdiskussion 

Förändrat förhållande till mat 

Resultaten i litteraturstudien visar att ungdomar och vuxna personer som genomgått 

obesitaskirurgi får ett förändrat förhållande till mat, de upplever en avsaknad av 

hungerkänslor, har utvecklat nya hanteringsstrategier kring kost och ätande och ett 

förändrat ätbeteende. Andra studier visar på liknande resultat, att personer som 

genomgått obesitaskirurgi äter mindre, känner sig mindre hungriga (Behary & Miras, 

2015; Geraci, Brunt & Marihart, 2014) föredrar sunda matalternativ, äter i mindre 

utsträckning för nöjes skull samt är mindre upptagen av mat (Behary  & Miras, 2015). 

I en studie beskrivs att personer som genomgått obesitaskirurgi upplevde en stor 

förändring i sina matvanor, en person berättar att innan operationen var tolv ägg 

standard vid en måltid, och efter infann sig mättnadskänslor vid två ägg (Pories, 
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Hodgson, Rose, Pender, Sira & Swanson, 2015). I en annan studie beskrivs att under 

de första åren efter operationen var personerna fria från sitt begär efter mat, de 

beskrev en brist på intresse för mat under denna period. Många hade trott att deras 

ätbegär hade försvunnit för gott, med de blev djupt besvikna och frustrerade att 

begäret successivt började komma tillbaka. De upplevde en ökad hunger och lust att 

äta samt ett starkare och mer svårkontrollerat matbegär. Många beskrev hur de 

utvecklade ett ätmönster som bestod av att äta små portioner som innehöll 

hög  socker- och kalorihalt bland annat godis och kakor (Stewart, Olbrisch & Bean, 

2010). En studie visar att känsloäta och använda mat som tröst, fortfarande var en 

kamp för många som genomgått obesitaskirurgi. De beskriver att obesitaskirurgi  ska 

ses som ett verktyg för att underlätta viktminskningen och minska hungern, det 

medför viktförlust men det är inte något magiskt piller eller kvick-fix. Att inte ändra 

ätbeteendet medför inga långsiktiga resultat (Geraci et al, 2014). En slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att ungdomar och vuxna som genomgått obesitaskirurgi 

ofta förändrar sitt förhållande till mat och att hunger avtar men begär efter mat kan 

uppstå igen. Det är viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om detta, för att 

kunna förbereda, informera, motivera och stötta dessa personer. 

 

Fysiska och psykiska konsekvenser 

I litteraturstudiens resultat framkom det att obesitaskirurgi medför kroppsliga 

förändringar och känslomässiga reaktioner. Personerna upplevde att självförtroendet 

och livskvaliteten förändrades, främst till det bättre. Andra studier visar också att 

personer som genomgått obesitaskirurgi får bättre självförtroende och självkänsla 

(Aramburu Alegría & Larsen, 2016; Kubik, Gill, Laffin & Karmali, 2013; Pories et al, 

2015) men alla upplevde inte dessa psykiska fördelar. Personernas förväntningar om 

att operationen otvivelaktigt skulle förändra deras liv, ställde till med psykologiska 

problem, när förväntningarna inte uppfylldes. Detta berodde troligen på brist på 

fysiska effekter postoperativt såsom begränsad viktminskning eller viktökning. 

Personer berättar hur de fortsatt efter operationen måste kämpa för att gå ner i vikt 

och behålla vikten (Kubik et al, 2013). En anledning var att dumpningsyndromet som 

tidigare gjort det obehagligt att äta onyttigt och för stora mängder mat, inte längre 

var ett problem. När personerna provade äta socker och de inte fick några bieffekter 

började de om med samma beteende som de haft före ingreppet (Stewart et al, 2010). 

De flesta personer som genomgår obesitaskirurgi har orealistiska mål om 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aramburu%20Alegr%C3%ADa%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27166854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larsen%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27166854
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viktminskningen och överskattar effekterna av det kirurgiska ingreppet (Fischer et al, 

2014; Karmali, Kadikoy, Brandt & Sherman, 2010). Personernas postoperativa 

utseende påverkas av deras ålder, ras, kön, kondition, genetik, hudens elasticitet, och 

diverse andra faktorer (Applegate & Friedman, 2008). Många fick en mycket dålig 

självkänsla på grund av deras överflöd av hud efter operationen, de upplevde att de 

trivdes bättre med sin kropp när de var stora (Klassen, Cano, Scott, Johnson & Pusic, 

2012).  

 

I en studie beskrev personerna att de hade ett relativt friskt liv innan 

obesitaskirurgin. Första tiden efter operationen var de euforiska och under en period 

verkade allt vara perfekt. Efter några månader så förlorade de successivt energi, de 

blev mindre aktiva och började känna smärta i kroppen. De gick även upp i vikt vilket 

medförde en känsla av skam. Deras livskvalitet blev sämre efter operationen än vad 

den var innan (Groven, Råheim & Engelsrud, 2010). En kunskapssammanställning 

med jämförande studier visar att det finns en betydligt större positiv inverkan på 

fysisk livskvalitet jämfört med mental livskvalitet efter obesitaskirurgi (Lindekilde et 

al, 2015). En slutsats av litteraturstudiens resultat är att obesitaskirurgi är effektivt 

för att förbättra livskvaliteten dock bör det ligga ett ökat fokus inom sjukvården på 

det psykiska välbefinnandet hos personer som genomgår kirurgi för fetma. Detta kan 

leda till en bättre prognos efter operation för fler personer (jfr Grimaldi & Van Etten, 

2010; Kubik et al, 2013; Lindekilde et al, 2015 ). En annan slutsats är vikten av att 

sjuksköterskan informerar och förbereder personerna så att de har realistiska 

förväntningar. Framför allt är det viktigt att ta reda på vilka förväntningar personen 

har.  

 

Förändrad relation till omgivningen 

Resultatet i litteraturstudien visade att de personer som genomgått viktminskning 

efter operationen kände mer social tillhörighet och de hade både positiva och 

negativa upplevelser gällande intimiteten efter operationen. I en studie beskrevs att 

de kände sig mer inkluderade efter viktminskningen, de blev utbjudna och 

medbjudna i sociala sammanhang (Groven et al, 2010; Oliveira et al, 2016) och kunde 

arbeta igen, vilket de inte kunnat tidigare på grund av sin övervikt (Oliveira et al, 

2016). I en annan studie beskrivs att de kände sig attraktiva, fick positiva 

kommentarer om sitt utseende, och var mer sociala än tidigare (Aramburu Alegría & 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aramburu%20Alegr%C3%ADa%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27166854
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Larsen, 2016; Groven et al, 2010). I en studie beskrivs att de även fick negativa 

kommentarer, att de hade upplevts som mer livliga och optimistiska innan 

operationen samt att de hade tagit en enkel väg, valt en enkel lösning eftersom de valt 

att genomgå obesitaskirurgi. Kommentarerna upplevdes som sårande eftersom 

personerna i studien beskrev det som att genomgå en kamp, en kamp för att fungera i 

det dagliga livet. De beskrev det som att känna sig fångade i en situation som de inte 

kunde ta sig ur (Groven et al, 2010). Några beskrev missnöjet med den överflödiga 

huden och att de skämdes när de började se hur kroppen förändrades till något 

oattraktivt, några månader efter operationen (Aramburu Alegría & Larsen, 2016; 

Groven et al, 2010), vilket även tas upp i vårt resultat. I studier beskrevs att den löst 

hängande huden upplevdes fysiskt hämmande i intima sammanhang (Gilmartin, 

2013; Klassen et al, 2012). En slutsats av litteraturstudiens resultat är att 

viktnedgången efter obesitaskirurgi kan göra så att personerna känner sig mer socialt 

accepterade och attraktiva men i intima situationer medför den överflödiga huden att 

personerna kan känna sig utsatta och oattraktiva. Detta är viktig kunskap för 

sjuksköterskan att känna till då intimitet är ett känsligt ämne att prata om. Det är 

viktigt att våga ställa de svåra frågorna.   

 

Som en röd tråd i resultatet i vår litteraturstudie framgår att personer får ofta en 

förändrad kroppsuppfattning efter obesitaskirurgi. Förändrad kroppsuppfattning är 

enligt Price (1990) en omvårdnadsdiagnos som ofta förekommer i vårdplaner hos 

patienter som står inför en radikal kirurgi, medicinsk behandling, fysisk eller psykisk 

rehabilitering. Det förutsätts att sjuksköterskan förstår vad kroppsuppfattning är och 

hur det påverkar hälsan, för att kunna erbjuda god omvårdnad. Price (1990) har 

utvecklat en omvårdnadsstrategi som bygger på tre huvudteman, kroppsideal, 

kroppsuppfattning och kroppens framställning. De tre huvudteman formas utifrån 

omgivningen, människans hanteringsstrategier samt individens stöd från det sociala 

nätverket. Kroppsidealet formas utifrån hur vi ser på oss själva och vår kropp i 

samklang med normer och sociala sammanhang, men även hur vi vill att kroppen ska 

vara och se ut. Kroppsuppfattningen stämmer sällan överens med vårt kroppsideal 

och för att få dessa i balans används framställning, med detta menas hur kroppen 

framställs för andra i sociala sammanhang. Hur patienten utformar sin nya 

kroppsbild kan ta månader att genomföra och kan påskyndas eller hämmas av dennes 

copingstrategier. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten genom att stötta, utbilda och 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larsen%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27166854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aramburu%20Alegr%C3%ADa%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27166854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larsen%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27166854
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coacha samt vara länken mellan patient, närstående och vård (Price, 1990). En 

slutsats av litteraturstudiens resultat är att det är viktigt att sjuksköterskan försöker 

förstå patientens kroppsuppfattning och hur patienten hanterar de kroppsliga 

förändringarna för att kunna ge adekvat stöd.  

 

Det är av stor vikt att som sjuksköterska, lyssna uppmärksamt, visa intresse och 

fördjupa sådant som ur patientens perspektiv verkar vara av stor vikt och som 

framkommer som problematiskt (Baggens & Sandèn, 2013 s 222). Sjuksköterskan 

kan använda sig av KASAM för att skapa en god relation och ett gott vårdande möte. 

KASAM betyder en känsla av sammanhang och bygger på tre grundprinciper, 

begriplighet, hanterbarhet och att känna meningsfullhet, vilken är den viktigaste 

principen (Langius-Eklöf, 2013 ss 98-100). Begriplighet beskrivs utifrån hur inre och 

yttre stimuli upplevs av en individ, exempelvis vikten av att kunna förstå information 

som är skriven eller given muntligt. Hanterbarhet kan förklaras genom att med sina 

egna resurser kunna möta de krav i livet som ställs på en. Meningsfullhet kan 

upplevas då man känner sig engagerad i det som är av stor betydelse för en själv och 

därigenom finner sin egen motivation (Antonovsky, 2005 ss 43-46). Ungdomar och 

vuxna som genomgått obesitaskirurgi behöver stöttning av sjuksköterskan till att 

finna sin inre motivation och få känna meningsfullhet i att ändra sin livsstil och 

synen på den nya kroppen. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Obesitaskirurgi är en väletablerad och säker metod för viktminskning (Kennedy -

Daby, Adam, Ammori & Syed, 2014) och kan ses som en effektiv förebyggande insats 

när det gäller allvarliga hälsoproblem (Hoffman, 2010). Obesitaskirurgi medför 

många hälsoekonomiska vinster såsom minskning av diabetes, hjärtinfarkt, 

hypertoni, dyslipidemi samt ankel- knä- och höft smärta (Näslund et al, 2009 ss 20, 

25, 27). Operationen förbättrar välbefinnandet hos en utsatt grupp av personer och 

det är ett symptomorienterat ingripande i människors livsvärld såväl som en 

reducering av diskriminering och sociala fördomar. Många personer uppfyller kraven 

för att få genomgå obesitaskirurgi, trots detta är det ingen jämn fördelning med 

avseende på kön, inkomst och etnisk bakgrund, vilka som får genomföra 

obesitaskirurgi (Flum, Khan & Dellingen, 2007; Hoffman et al, 2010) Män, svarta och 

låginkomsttagare är de som i mindre utsträckning  genomgår obesitaskirurgi (Flum 
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et al, 2007). Orättvis tillgång till obesitaskirurgi kan öka diskriminering och fördomar 

mot överviktiga personer (Hofmann, 2010).  

 

Vi har valt detta ämne för att skapa en bättre förståelse i vården för erfarenheter av 

att ha genomgått obesitaskirurgi. I Sverige idag genomförs det ca 7000 sådana 

ingrepp per år (SoS, 2016) och ca 14 % av Sverige befolkning lider av fetma 

(Folkhälsomyndigheten, 2016 s 61), så i vår blivande roll som sjuksköterskor kommer 

vi att stöta på många människor med denna typ av hälsoproblem. För att kunna 

uppfylla målet för Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS: 1982:763) “En god hälsa och 

en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet”(2 §), så är det 

enligt oss av vikt att få en djupare förståelse för vad dessa individer har gått igenom, 

för att kunna se hela människan och bemöta individen på ett värdigt sätt. Enligt 

Langius-Eklöf (2013, s 111) är det viktigt att sjuksköterskan har förståelse för att 

förutsättningarna är olika för alla individer. Sjuksköterskans roll är att skapa ett 

begripligt, hanterbart och meningsfullt vårdande möte, detta görs för att hjälpa 

patienten få en känsla av sammanhang.  

 

Metoddiskussion  

Kvalitativa artiklar valdes för att på bästa sätt svara på vårt syfte, som var att belysa 

erfarenheter. En kvalitativ metod skapar många perspektiv utifrån en enda 

frågeställning och det unika är i fokus (Olsson & Sörensen, 2011 s 18). Det hade varit 

svårare att få en dimensionerad och djupgående bild om vi använt oss av kvantitativ 

metod. I en kvalitativ ansats strävar forskarna efter att gå in i arbetet med ett öppet 

sinne, de vill skapa en helhetsbild av förståelse och inte från enskilda delar (Olsson & 

Sörensen, 2011 s 18). Enligt Friberg (2012, s 124) är målet i en kvalitativ analys v id en 

litteraturstudie, att framhäva det valda ämnet genom att kombinera vad tidigare 

forskning har kommit fram till och skapa en ny helhet. Detta för att sedan kunna 

använda den vetenskapliga kunskapen i praktiska sammanhang.  

 

Vi genomförde våra artikelsökningar i flera olika databaser, dock var artiklarna i 

resultatet bara från två databaser (tabell 1, bilaga 1). Sökningarna kunde ha 

genomförts på ett bättre och mer grundläggande sätt om vi hade använt oss av fler 

sökord. Ett konkret exempel är sökorden obesity surgery som användes sent i 
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artikelsökningen och främst vid sökning efter artiklar till diskussionsdelen av arbetet. 

Positivt med vår sökning var att vi snabbt fann flera artiklar med god kvalitet och 

relevans till vårt syfte. Detta kan bero på att vi direkt gjord en smal sökning, 

eventuellt på grund av okunskap. För att få fram relevanta sökord borde vi ha slagit 

upp orden och dess betydelse i de enskilda databasernas ämnesordlista som enligt 

Willman et al (2016, s 70) och Östlundh (2012, ss 63-64) är ett bra arbetssätt för att 

få en bred och konkret sökning. En avgränsning i sökningarna var att artiklarna ej 

skulle vara äldre än 10 år. Vi strävade efter att använda oss av aktuell data eftersom 

de kirurgiska teknikerna förändrats över tid (jfr SOReg, 2015 ss 7, 13). Det är även för 

oss som blivande sjuksköterskor viktigt att använda ny och relevant kunskap och 

detta skapas enligt Dahlborg-Lyckhage (2011, s 30) genom forskning. Dock valde vi 

att inkludera en artikel från 2005 eftersom den hade ett relevant resultat som svarade 

på vårt syfte. Två av artiklarna innehöll troligtvis samma studiedeltagare. Studierna 

hade dock olika frågeställningar och resultat, därför inkluderade vi båda artiklarna 

till vårt resultat. I tre av artiklarna var några av studiedeltagarna mellan 18-25 år, 

därför har vi valt att belysa ungdomar och vuxna personers erfarenheter.  

 

I urvalsprocessen togs ingen hänsyn till artikelns ursprungsland eller vilken kirurgisk 

teknik som användes. En av artiklarna i litteraturstudiens resultat var från Sverige de 

övriga var från USA, Norge, Storbritannien och Portugal (se artikelmatris i tabell 3, 

bilaga 3). Länderna talar för att litteraturstudien har ett västerländskt perspektiv. De 

vanligaste kirurgiska teknikerna i studierna var ‘gastric bypass’ (53%) följt av ‘gastric 

banding’ (25%). Som tidigare nämnt är ‘gastric banding’ inte en vanlig metod i 

Sverige (SOReg, 2015 s 7). Ingen hänsyn togs heller till vilket kön personerna hade. 

En studie visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor i viktiga kliniska resultat efter obesitaskirurgi, såsom förbättringar av vikt, 

sömnapné, blodtryck och diabetes (Kennedy et al, 2015). Män som har genomgått 

obesitaskirurgi är generellt sett äldre och lider av mer samsjuklighet. Motivet för att 

genomföra ingreppet är varierande, men en studie visar att den viktigaste frågan för 

både kvinnor och män, var förbättrad samsjuklighet (Fischer et al, 2014). I Sverige 

idag är det som tidigare nämnts fler män som lider av fetma jämfört med kvinnor, 

dock är det fler kvinnor som genomför obesitaskirurgi. Kvinnor söker i större 

utsträckning och remitteras oftare för obesitaskirurgi, jämfört med män. Detta leder 

till att män får mindre effektiv behandling för sin övervikt jämfört med kvinnor 
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(Näslund et al, 2009 s 2). I våra urvalsstudier fanns sammanlagt 138 personer, av 

dessa var 30 % män (41)  och 70 % kvinnor (97). Andra studier visar på liknande 

urval (Newhook, Gregory & Twells, 2015).   

 

Vi har i vår analys inte tagit hänsyn till de olika kvalitativa analysmetoderna i 

studierna, tre använde innehållsanalys, två grounded theory och sex använde 

fenomenologi. Willman et al skriver att det som knyter de kvalitativa metoderna 

samman är att de strävar efter att nå förståelse och har ett humanv etenskapligt 

förhållningssätt. Dock kan de inte ses som en helhet utan som forskare bör man skilja 

de olika studierna åt, exempelvis måste grounded theory och etnografiska studier 

bedömas för sig medan fenomenologisk- och innehållsanalys bedömas tillsammans. 

Det kan vara av vikt att veta vilket syfte och vilken metod som använts och att de är 

olika för att få förståelse för varför en metod är vald och inte någon annan (2015, s 

95-96). Vi har inte kunnat dela upp resultatet utifrån de olika analysmetoderna 

eftersom det fanns begränsat med studier i området. Resultatet kan även ha 

påverkats av att det var första gången författarna genomförde en litteraturstudie samt 

att artiklarna var på engelska, vilket inte är författarnas modersmål. Vi anser att 

litteraturstudiens resultat är relevant och överförbart i klinisk verksamhet både i 

Sverige och i liknande kulturer eftersom vi har framställt vårt resultat från kvalitativa 

studier med verkliga intervjuer. Enligt Olsson och Sörensen (2011, s 107) skapas 

trovärdighet genom användande av empiriskt material och att det finns en koppling 

mellan resultatet och det verkliga livet.  

 

Forskningsetisk diskussion  

I vår litteraturstudie har vi strävat efter att använda ett gott etiskt förhållningssätt 

genom att använda oss av adekvat referensteknik, bortse från vår egen förförståelse 

samt så har vi använt artiklar som har ett etiskt godkännande till litteraturstudiens 

resultat. Enligt Willman et al (2016, s 108) skapas trovärdighet då fler studier 

inkluderas med samma syfte och de har en hög evidensstyrka efter genomförd 

kvalitetsgranskning. Vår förförståelse och kunskap kan ha medfört missvisande fakta, 

i största möjliga mån har vi försökt analysera och presentera resultatet på en 

beskrivande nivå, ej gjort egna antaganden eller tolkningar. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011, s 223) skapas trovärdighet genom att undvika eget tyckande i 

resultatet. Vi har läst artiklarna flera gånger och i samförstånd kommit fram till vad 
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som är relevant att redovisa i vår litteraturstudie samt gemensamt kommit fram till 

passande rubriker och underrubriker. I litteraturstudiens resultat har vi strävat efter 

att vara noga vid översättning från engelska till svenska samt att inte nyansera bilden 

av artiklarnas studieresultat, utan tagit med ungdomars och vuxnas positiva och 

negativa erfarenheter efter obesitaskirurgi. Vid oenigheter har vi diskuterat och 

reflekterat för att få förståelse för varandras argument och åsikter. Det har varit 

intressant att läsa de kvalitativa artiklarna eftersom informationen kommer ifrån 

intervjuer med få deltagare, vilket känns mer personligt i jämförelse med en 

kvantitativ metod. Enligt Olsson och Sörensen (2011, ss 18, 100) är kvalitativ 

forskning inte statisk utan den är öppen, djupgående och forskarna har nära kontakt 

med studiedeltagarna.  

 

 

KONKLUSION 

Med tanke på att övervikt och fetma är ett allvarligt folkhälsoproblem globalt och i 

Sverige så har denna litteraturstudie varit intressant att genomföra. 

Litteraturstudiens resultat kan ge en förståelse för hur människor som genomgått 

obesitaskirurgi förändrar sitt förhållande till mat och hur de upplever förändrade 

relationer till omgivningen. Obesitaskirurgi är ingen quick fix, det krävs stora 

ansträngningar och stark vilja för att inte återfå övervikten som många tappar efter 

operationen. Många får även problem med överflödig hud, detta skapar en osäkerhet 

i de intima förhållandena och det är här viktigt att sjuksköterskan vågar ställa de 

svåra frågorna. Sjukvården i stort bör ha ett ökat fokus på det psykiska 

välbefinnandet, det är av vikt att ta reda på vilka förväntningar personerna har inför 

obesitaskirurgi. Detta kan leda till en bättre prognos efter operationen. Ungdomarna 

och vuxna i denna litteraturstudie behöver stöttning till att finna sin inre motivation 

och få känna meningsfullhet i att ändra sin livsstil och synen på den nya kroppen. Det 

är viktigt att sjuksköterskan försöker förstå patientens kroppsuppfattning och hur 

patienten hanterar de kroppsliga förändringarna för att kunna ge adekvat stöd och 

god omvårdnad. Förslag till ny forskning är att vi skulle vilja se om det finns någon 

skillnad mellan män och kvinnors erfarenheter efter obesitaskirurgi samt om de olika 

kirurgiska teknikerna påverkar utfallet. 
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befintlig studie 
 
Inklusionskriterier: 
Deltagarna skulle ha 
genomgått kirurgi för 
viktminskning under åren 
2008 – 2009 
 
Bortfall: 11 personer blev 
tillfrågade, 1 tackade nej 
 
Antal deltagare: 10 
 
Ålder: 39-57 år 
 
Kön: 7 kvinnor, 3 män  

Kvalitativ studie, 
semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes med 
öppna frågor 
 
Intervjutid:  
60-90 min 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 
 
Etiskt godkänd: 
Ja 

I resultatet beskrevs hur patienterna upplevde 
förändringar kring deras livsstil, matvanor och relationer 
till andra. Deltagarna beskriver i stort hur deras dagliga 
liv förändras efter obesitaskirurgin. De beskrev positiva 
känslor, som att känna sig friskare och att bättre passa 
in i samhället efter viktnedgången. De uttryckte dock 
hur sårbara och oroliga de var inför en situation där de 
skulle visa sin kropp för någon annan. Att vara 
överviktig hade influerat vad deltagarna kunde göra, 
men även vem de var som person. Kirurgin hade en stor 
inverkan på deltagarnas ätbeteende, vissa berättar att 
maten inte var intressant längre, att det fanns 
begränsningar i deras hungerkänslor. Deltagarna 
beskrev att trots att de hade mer energi pga 
viktnedgången, var de förvånade över att träningen var 
lika jobbig och det var lika svårt att finna motivation till 
att träna, trots att de hade blivit mindre i kroppen.   
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2016 
 
Lynch, A. 
 
USA 
 
 

“When the 
honeymoon is 
over, the real 
work begins:” 
Gastric bypass 
patients' weight 
loss trajectories 
and dietary 
change 
experiences 

Att förstå 
erfarenheterna 
av förändrade 
matvanor och 
långsiktig 
viktkontroll 
hos patienter 
som 
genomgått en 
gastric bypass 

Rekrytering: Deltagarna 
rekryterades i två omgångar 
från supportgrupper i  
Upstate New York 
 
Inklusionskriterier:  
Det skulle ha gått minst 12 
månader efter ingreppet 
 
Bortfall: Nej, datamättad 
 
Antal deltagare: 16 
 
Ålder: 32 - 63 år 
 
Kön: 13 kvinnor, 3 män 

Kvalitativ studie, 
semistrukturerade 
intervjuer 
användes 
 
Intervjutid:  
50-150 min 
 
Analysmetod:  
Grounded theory 
 
Etiskt godkänd: 
Ja 
  

Alla deltagarna beskrev tiden direkt efter operationen 
fram till 6-12 månader efter, som en smekmånad, 
oavsett vad de gjorde gick de ner i vikt. 
“Smekmånaden” slutade i en viktstabiliseringsfas som 
sedan övergick i en period kallad “det är nu det riktiga 
arbetet börjar”. Dessa två perioder innebar ett mer 
aktivt arbete för deltagarna för att bibehålla 
viktnedgången. Diet/ kostbehandlingen bestod enligt 
deltagarna av sex komponenter: fysiska behov, hunger 
och mättnadskänsla, relation med mat, strategi 
användning, formande av vanor, och medvetenhet om 
att äta. Även om de sex komponenterna var de samma 
så förändrades utmaningarna, hindren, och hanteringen 
av viktkontrollen över tid. Deltagarna ansåg att obesitas 
kirurgin var ett verktyg för att nå sina mål, men trots 
ingreppet krävdes det engagemang och arbete. 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvali
tet 

2015 
 
Natvik, E. 
Gjengedal,E.  
Moltu, C. 
Råheim, M. 
 
Norge 
 
 

Translating 
weight loss into 
agency: Men's 
experiences 5 
years after 
bariatric surgery 
 

Att undersöka 
mäns 
erfarenheter 
med livet efter 
obesitaskirurgi
från ett 
långtids-
perspektiv  
 

Rekrytering: Med hjälp av 
en erfaren sjuksköterska på 
en klinik i Norge 
genomfördes ett 
ändamålsenligt urval 
 
Inklusionskriterier: 
Deltagarna skulle ha 
genomgått en 
obesitaskirurgi för minst 5 
år sedan samt vara 
norsktalande 
 
Bortfall: Nej, data mättnad 
 
Antal deltagare: 13 
 
Ålder: 28- 60 år 
 
Kön: 13 män 

Kvalitativ studie, 
djupintervjuer och 
öppna frågor 
användes 
  
Intervjutid: 
80 min i 
genomsnitt 
 
Analys metod: 
Fenomenologi 
 
Etiskt godkänd: 
Ja 

Viktminskningen som dessa män gjorde innebar att 
återfå möjligheter att leva och agera fritt och oberoende 
i vardagen. Att operera sig innebar enligt deltagarna att 
de erkände sin övervikt som en sjukdom, detta hade de 
undvikit att erkänna för sig själva Den snabba 
viktminskningen efter operationen kom som en 
överraskning för deltagarna. De menade även att 
genomgå ett viktminskningsingrepp var en process som 
efter 5 år inte var färdig. Begränsningarna och 
osäkerheten deltagarna kände innan de startade denna 
process kvarstod, trots framgången med viktnedgång 
och en kroppslig förändring.  
Studiens fyra huvudteman var att överföra 
viktminskning in i den nya kroppen, att bli en obesitas 
patient: från stor till större, att återbesök den stora 
kroppen: mellan det sociala livet och en förkroppsligad 
skam samt behovet av en anställning: nya möjligheter, 
nya tvivel.  
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2015 
 
Wood, K.V. 
Ogden, J. 
 
Storbritannien 
Irland 
 
 

Patients’  
long-term 
experiences 
following obesity 
surgery with a 
focus on eating 
behaviour: A 
qualitative study 

Syftet var att 
studera 
psykologiska 
och beteende- 
mässiga 
mönster, som 
kan bidra till 
att förklara 
variationerna i 
de långsiktiga 
vikt-
förändringarna 
som ofta ses 
hos patienter 
som 
genomgått 
obesitaskirurgi 

Rekrytering: Deltagarna 
rekryterades från en online 
patientstödgrupp 
 
Inklusionskriterier: För att få 
delta i studien skulle 
patienterna ha genomgått 
en obesitaskirurgi minst 8 år 
före studien 
 
Bortfall: 12 blev tillfrågade, 
2 tackade nej 
 
Antal deltagare: 10 
 
Ålder: 31-61 år 
 
Kön: 9 kvinnor, 1 man 

Kvalitativ studie, 
semistrukturerade 
intervjuer 
 
Intervjutid:  
40-90 min 
 
Analys metod: 
Fenomenologi 
 
Etiskt godkänd: 
Ja 

Deltagarna beskrev sina erfarenheter i tre olika teman. 
Ätbeteende, de berättade att deras känsloätande hade 
försvunnit, de hade kvar tankarna på mat men stoppade 
sig i tid.  Att äta för att tillfredsställa sig själv kvarstod 
hos andra. Förhållandet till mat, hade förändrats, idag åt 
deltagarna för att de var hungriga, mat har blivit något 
som var nödvändigt. Istället för att använda mat som en 
copingstrategi fick deltagarna utveckla nya. Vissa 
deltagare beskrev dock att de blivit beroende av mat. 
Livskvalitén, hade antingen förbättrats eller försämrats, 
bland annat ökade livsglädjen och minskade depression. 
Vissa blev fria från diabetes samt fått förbättrad fysik 
och aktivitets kapacitet. De som upplevde en försämrad 
livskvalité, hade ej lyckats med viktnedgång och beskrev 
att de blivit deprimerade eller försämrats i sina 
depressioner. Många deltagare beskrev hur de efter 
ingreppet blivit pånyttfödda och skapat sig en ny 
identitet i den nya kroppen. 
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Författare 
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tet 

2014 
 
Forsberg, A. 
Engström, Å. 
Söderberg, S. 
 
Sverige 
 
 
 

From reaching 
the end of the 
road to a new 
lighter life - 
People's 
experiences of 
undergoing 
gastric bypass 
surgery 

Att beskriva 
människors 
upplevelse av 
att genomgå 
en gastric 
bypass 
operation, från 
besluts-
perioden innan 
operationen 
till två 
månader efter 
ingreppet  

Rekrytering: Patienter från 
ett sjukhus i norra delen av 
Sverige som vårdades 
postoperativt efter en 
obesitaskirurgi, tillfrågades 
  
Inklusionskriterier: De skulle 
vara över 18 år, genomgått 
gastric bypass och vara 
villiga att prata om det 
 
Bortfall: 30 patienter blev 
tillfrågade, 20 tackade nej 
 
Antal deltagare: 10  
 
Ålder: 30-55 år 
 
Kön: 8 kvinnor, 2 män 

Kvalitativ studie, 
semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes med 
öppna frågor 
 
Intervjutid:  
60-120 min 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 
 
Etiskt godkänd: 
Ja 
  
 

Deltagarna beskrev en känsla av skam och skuld, att de 
var en andra klassens medborgare pga fetman. Direkt 
efter ingreppet kände sig många av deltagarna utsatta, 
känsliga och helt beroende av sjukvårdspersonalen. De 
beskrev en känsla av lättnad att ingreppet var över och 
att det nu var dags att starta sitt nya liv. Väl hemma 
beskrev deltagarna en känsla av rädsla men även en 
förväntan, de funderade på hur de skulle handskas med 
den nya situationen. Vissa beskrev frustration, att känna 
hunger men att inte kunna äta som vanligt. Vissa hade 
problem med dumping-syndrom, vilket innebär att 
maten går för fort genom mag-tarmkanalen och kan 
medföra diarré, illamående och magsmärtor. Rädslan för 
dumping gjorde att deltagarna drog sig för att äta för 
mycket eller fel sorts mat. Viktminskningen medförde 
mer rörlighet, energi och positiv uppmärksamhet från 
omgivningen. Förändringen i det dagliga livet var enorm. 
Trots vissa negativa förändringar som ingreppet 
medförde, tyckte alla deltagarna att de fått ett nytt liv 
och att ”det var det värt”. 
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2013 
 
Natvik, E. 
Gjengedal,E. 
Råheim, M. 
 
Norge 
 
 

Totally changed, 
yet still the 
same: Patients’ 
lived 
experiences  
5 years beyond 
bariatric surgery 

Studien syftar 
till att beskriva 
den väsentliga 
innebörden av 
överviktsopera
tioner samt 
patienternas 
långsiktiga 
upplevelser 

Rekrytering: Deltagare 
rekryterades av en erfaren 
sjuksköterska genom 
ändamålsenligt urval 
 

Inklusionskriterier: För att 
kunna få delta i studien 
skulle deltagarna vara 
norrmän i åldern 30-55 år 
och ha genomgått en 
duodenal switch 5-7 år 
tidigare 
 

Bortfall: 12 deltagare 
tillfrågade, 4 tackade nej 
 

Antal deltagare: 8 
 

Ålder: 43-53 år  
 

Kön: 4 kvinnor, 4 män 

Kvalitativ studie, 
deskriptiv design. 
Djupintervjuer 
genomfördes med 
öppen dialog 
 
Intervjutid:  
Ej angivet 
 
Analys metod: 
Fenomenologi 
 
Etiskt godkänd: 
Ja 

Temat var "totalt förändrad, men fortfarande densamma 
", patienternas upplevelser av ingreppet på lång sikt 
präglades av spänningar och ambivalens i samband med 
den förändrade kroppen. Temat bestod av två 
dimensioner "den förändrade kroppen och kroppsliga 
funktionen: mellan frigörelse och kontroll ", ingreppet 
innebar möjligheter till ett lyckligt liv. Viktminskning var 
tillfredsställande men rädslan för viktökning var starkt 
närvarande. Att bibehålla kontroll över matvanor förblev 
en utmaning, det fanns en allmän oro om att förlora 
kontrollen vid intag av mat och att återigen börja 
överäta. "En kropp bland andra kroppar: att 
återupptäcka sig själv", viktminskningen medförde en 
frigörelse från ohälsa, förkortat liv och medförde 
samhörighet. Ingreppet innebar en förändring i sociala 
sammanhang och det var en process som handlade om 
att lära känna sitt nya jag, en stigande självkänsla men 
även skam och självförakt på grund av ett överskott av 
hud. 
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2013 
 
Silva, S.S.P. 
Maia, A.C. 
 
Portugal 
 
 

Patients’ 
experiences 
after bariatric 
surgery: 
A qualitative 
study at  
12-month 
follow-up 
 

Denna studie 
syftar till att 
undersöka 
patienters 
erfarenheter 
av sin 
anpassnings-
förmåga 12 
månader efter 
obesitaskirurgi 

Rekrytering: Alla patienter 
som genomförde obesitas 
kirurgi på ett sjukhus i 
Portugal, mellan 2008-2009 
fick frågan om att delta  
 
Inklusionskriterier: 
Det skulle ha gått 12 
månader efter ingreppet 
samt deltagarna skulle 
kunna utrycka sig och skriva 
på portugisiska 
 
Bortfall: ej angivet 
 
Antal deltagare: 30 
 

Ålder: medelålder 40,17 år, 
ingen annan ålder är 
angiven 
 
Kön: 20 kvinnor, 10 män 

Kvalitativ studie 
med öppna frågor 
användes  
 
Intervju tid: 
20 – 70 min 
 
Analysmetod: 
Grounded theory 
 
Etiskt godkänd: 
Ja 

Enligt forskarna var det första övergripande temat 
oväntat och utifrån detta delades deltagarna in i två 
grupper: framgångsrika och misslyckade.  
Två kärnkategorier växte fram i båda grupperna:  
resultat och behandling, men koderna som 
sammanvävde kärnkategorierna skilde sig åt i de två 
undergrupperna. 
 
De framgångsrika – upplevde att deras förväntningar 
innan ingreppet blev uppfyllda men det fanns 
återstående problem såsom estetiska frågor och 
framtida vikthantering. Behandlingen innebar 
livsstilsförändringar, med fokus på ett personligt 
engagemang för att uppnå målen. 
 
De misslyckade - betonade sina ouppfyllda förväntningar 
och de trodde att operationen skulle förändra deras liv. 
Behandlingen medförde inget personligt engagemang 
och det förändrade ätbeteendet upplevdes som ett 
”offer”. 
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2010  
 
LePage, T.P. 
 
USA 
 
 

The lived 
experience of 
individuals 
following Roux-
en-Y gastric 
bypass Surgery: 
A phenomeno-
logical study 

Att förstå den 
levda 
erfarenheten 
hos en individ 
som har 
genomgått en 
Reuxen-Y 
gastric bypass 
operation 

Rekrytering: Två deltagare 
rekryterades via flygblad, de 
andra tio genom 
”snöbollseffekt” 

 

Inklusionskriterier: 
Deltagarna skulle ha 
genomgått ett gastric 
bypass ingrepp, 2-9 år före 
 

Bortfall: nej, datamättad 
 
Antal deltagare: 12 
 
Ålder: 28-57 
 
Kön: 8 kvinnor, 4 män 

Kvalitativ studie, 
semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes med 
öppna frågor 
 
Intervjutid:  
70-125 min 
 
Analysmetod: 
Fenomenologi 
 
Etiskt godkänd: 
Ja 
   

Fyra teman utvecklades under studien: Kirurgi som ett 
förnyat hopp: deltagarna beskrev deras kamp mot 
övervikten, många såg kirurgin som sitt sista hopp. 
Ingreppet innebar en chans till ett nytt liv och bättre 
framtid. Att hitta balansen: det fanns risker och fördelar, 
vinster och förluster och upp-och nedgångar i samband 
med ingreppet. Att fylla tomrummet: efter operationen 
var det många av deltagarna som upplevde en känsla av 
tomhet, de hade tidigare förlita sig på mat som ett 
medel för att lugna sina nerver, underlätta sin smärta, 
och blidka ensamheten. Deltagarna fann olika 
copingstrategier för att fylla tomrummet som ingreppet 
skapat. Förvandling av självbild: Vissa av deltagarna 
hade svårt att se sig som smala, den yttre och inre 
bilden stämde inte överens. Andra kände sig som 
fuskare, eftersom de inte gått ner i vikt på egen hand. 
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Författare 
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tet 

2009 
 
Sutton, H.D. 
Murphy, N. 
Raines, A.D. 
 
USA 
 
 

Transformation:
The life-
changing 
experience of 
women who 
undergo a 
surgical weight 
loss 
intervention. 

Att utveckla 
en förståelse 
för 
erfarenheter 
post-operativt, 
hos kvinnor 
som 
genomgått 
gastric bypass  

Rekrytering: En 
sjuksköterska gjorde ett 
ändamålsenligt urval av 
patienter som genomgått 
obesitaskirurgi  
 
Inklusionskriterier: Kvinnor 
som genomfört Roux-enY 
gastric bypass minst 12 
månader tidigare 
 
Bortfall: nej, datamättnad 
 
Antal deltagare: 14 
 
Ålder: 18-60 år 
 
Kön: 14 kvinnor 

Kvalitativ studie, 
semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes med 
öppna frågor 
 
Intervjutid:  
17-40 min 
 
Analysmetod: 
Fenomenologi 
 
Etiskt godkänd: 
Ja 

Utifrån fyra tidsperioder beskrev deltagarna sina 
erfarenheter av att ha genomgått en obesitaskirurgi. Alla 
deltagarna var överens om att ingreppet medförde en 
total förändring av livet. Det första deltagarna minns 
direkt vid uppvaknandet var smärta och en känsla av 
ånger – varför har jag gjort detta mot mig själv.  
Avsaknad av hungerkänslor, var i fokus under den första 
tiden i hemmet. Många hade tidigare använt mat som en 
copingstrategi, känslan av att inte ha ett begär efter mat 
var en ny erfarenhet. De första 6 månaderna var 
viktminskningen framträdande, det medförde en känsla 
av tillfredställelse som i sin tur sporrade deltagarna till 
att följa sin kost- och träningsplan samt en känsla av 
tomhet då deltagarna tvingades ändra sitt beteende. 6-
12 månader efter ingreppet saktades viktnedgången 
ner, många nådde sin målvikt.  
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2006 
 
Ogden, J. 
Clementi, C. 
Aylwin, S. 
 
London, UK 
 
 

The impact of 
obesity surgery 
and the paradox 
of control: A 
qualitative study 

Att undersöka 
patienters 
erfarenheter 
av att  
genomgå 
obesitaskirurgi 

Rekrytering: Deltagarna 
rekryterades från en annan 
studie 
 
Inklusionskriterier: 
Deltagarna skulle ha 
genomgått en 
obesitaskirurgi 
 
Bortfall: 22 patienter 
tillfrågades, 7 tackade nej 
 
Antal deltagare: 15 
 
Ålder: 25-54 år 
 
Kön: 14 kvinnor, 1 man 

Kvalitativ studie, 
djupintervjuer 
genomfördes med 
öppna frågor 
 
Intervjutid:  
40-90 min 
 
Analys metod: 
Fenomenologi 
 
Etiskt godkänd: 
Ja 

I deltagarnas personliga historier framträdde en central 
känsla av brist på kontroll, både när det gällde 
viktökningen men även den efterföljande 
viktminskningen. Direkt efter ingreppet beskrev många 
patienter att de kände sig chockade över sin förändring. 
Vissa kände sig oförberedda och upplevde bieffekter. 
Ingreppet medför en förändring av ätmönster och 
förändrade relationer till mat. Majoriteten av deltagarna 
beskrev att de åt mindre och annorlunda samt att de 
lärde sig njuta av den mindre mängden mat. Deltagarna 
hade fått förbättrad självkänsla, mer energi och alla 
kändes sig mer positivt inställda till sig själv. Dock 
innebar inte detta att alla var lyckliga, vissa hade gått 
från att känna sig värdelösa och vara 
självmordsbenägna till att de kanske hade en framtid.  
Vissa beskrev att viktnedgången hade positiv inverkan 
på deras arbete och att de idag kände sig mer socialt 
accepterade, respekterade och hade ett högre värde. 
Sammantaget var deltagarna nöjda med att de 
genomgått ingreppet, för många var ingreppet inget 
avslutat kapitel utan fortfarande en pågående process.  
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvali
tet 

2005 
 
Ogden, J. 
Clementi, C. 
Aylwin, S. 
Patel, A. 
 
Storbritannien 
 
 

Exploring the 
impact of 
obesity surgery 
on patients' 
health status: a 
quantitative and 
qualitative study 
 

 

Den aktuella 
studien syftar 
till att 
undersöka 
mekanismerna 
bakom 
framgången 
för kirurgi och 
att undersöka 
hur detta kan 
medföra 
sådana 
förändringar i 
patienternas 
hälsotillstånd 

Rekrytering: Patienter från 
en fetmaklinik som 
genomgått obesitaskirurgi 
på ett sjukhus i London blev 
tillfrågade att delta i den 
kvalitativa delen av studien  
 
Inklusionskriterier: Att ha 
genomgått obesitaskirurgi 
 
Bortfall: 22 patienter 
tillfrågades och 7 tackade 
nej 
 
Antal deltagare: 15 
 
Ålder: 25- 54 år 
 
Kön: 14 kvinnor, 1 man 

Kvalitativ och 
kvantitativ studie. 
Endast det 
kvalitativa 
resultatet 
användes. 
Djupgående 
intervjuer med 
öppna frågor  
 
Intervjutid: 
40-90 min 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 
 
Etiskt godkänd: 
Ja 
 

Två breda områden framkom från analysen: 
Icke-specifika effekter av obesitaskirurgi- innebar att 
detta kunde deltagarna fått uppleva även om de gått ner 
i vikt på traditionellt sätt. 
Deltagarna upplevde en känsla av att orka mer, ha mer 
energi samt att de fick bättre självkänsla efter 
ingreppet- 
 
Specifika effekter av obesitaskirurgi - direkt kopplat till 
kirurgin. De flesta deltagarna åt mindre mängder mat, 
fick en förändrad attityd till livsmedel samt att de 
upplevde att fokus hade ändrat riktning, det var mindre 
fokus på mat. De upplevde även en förnyad känsla av 
mättnad och mindre hunger 
 
Centralt för alla var att deltagarna hade en förändrad 
relation till mat, eftersom maten hade blivit mindre 
betydelsefull och snarare en praktisk del av livet. 
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