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Sammanfattning

Bakgrund Kirurgi anses vara den behandlingsform mot fetma som
ger bäst resultat. Gastrisk bypass är den mest använda metoden,
och varje år ökar antal operationer. För att motverka komplikationer,
biverkningar samt öka möjligheterna för ett lyckat viktresultat krävs
en omfattande kostomläggning. Tydliga riktlinjer kring kostbehan-
dling av denna patientgrupp saknas i Sverige. Internationella riktlinjer
beskriver dietisten som en viktig del i teamet men forskning saknas
kring hur patienten upplever dietistens kostr̊ad som del av behandlin-
gen.
SyfteV̊ar studie avs̊ag att undersöka hur patienter som genomg̊att
gastrisk bypass upplevde dietistens kostr̊ad.
Metod184 enkäter skickades ut till tolv dietister i Sverige som be-
handlar gastrisk bypass patienter. Dietisterna distribuerade vidare
enkäterna till sina patienter varav 81 besvarade den. Enkäten bestod
av slutna och öppna fr̊agor. De öppna fr̊agorna analyserades med hjälp
av inneh̊allsanalys, de slutna fr̊agorna analyserades i SPSS 17.0 med
chitv̊atest, signifikasniv̊a p < 0,05.
ResultatMajoriteten av patienterna var nöjda med dietistkontakten.
Flertalet ans̊ag att dietisten informerat tillräckligt om de kostförän-
dringar som operationen inneburit och att informationen varit till
hjälp. Det fanns ett signifikant samband mellan möjligheten att n̊a
sin dietist vid behov och den trygghet man upplevde i att f̊a träffa
dietist ang̊aende den nya kosth̊allningen (p=0,02). De som önskat att
dietistkontakten sett annorlunda ut ville främst ha fler besök för mer
information. Det fanns även önskningar om ett ökat psykologiskt stöd
kring beteendeförändringar.
Slutsats R̊ad fr̊an dietist ger trygghet i de kostförändringar som följer
gastrisk bypass. Att kunna n̊a dietisten vid behov ökar denna känsla av
trygghet. Patienterna var välinformerade om dumping och d̊a kände
man inget behov av att kontakta dietist ang̊aende detta. Däremot
r̊adde delade meningar beträffande om dietistens kostr̊ad bidragit till
viktförändring eller inte. Beteendeförändringar är en viktig del i be-
handlingen av den här patientgruppen, stöd kring detta bör g̊a hand
i hand med kostr̊ad för ett lyckat resultat.



Abstract

Background Surgery is considered the best option for obesity treat-
ment. Gastric bypass is the most commonly used method and every
year there is an increasing number of surgeries. To prevent compli-
cations, side effects and to increase the possibility for a successful
weight reduction, an extensive change of diet is required. In Sweden
there are no clear nutritional guidelines for the treatment of these pa-
tients. International guidelines describe the dietician as an important
part of the team, but more research is needed regarding how patients
experience the dietician’s dietary advices as part of the treatment.
Objective The aim of this study was to study how patients who have
undergone gastric bypass experience the dietician’s dietary advices.
Methods184 questionnaires were sent to twelve dieticians in Sweden,
treating gastric bypass patients and the dieticians distributed the ques-
tionnaires to their patients. The questionnaire consisted of open and
closed questions, the open questions were analyzed with content anal-
ysis and the closed questions were processed in SPSS 17.0, Chi-square
test was performed with the level of significance p <0, 05.
Results The majority of the patients were satisfied with the dietician
contact. Most patients considered that the dietician was informing
enough about the dietary changes following gastric bypass surgery,
and that dietary information was helpful. There was a significant cor-
relation between the ability to reach the dietician if necessary, and
the feeling of security to consult the dietician regarding new dietary
habits (p = 0, 02). Those who would have liked the contact with the
dietician to be different wanted more visits to the dietician. Increased
psychological support for behavioral changes was also requested.
Conclusion Dietary advice from a dietician provides greater sense
of security about the nutritional changes following a gastric bypass
surgery. The possibility to reach the dietician increased the feeling of
security. The patients were well informed about dumping and felt no
need to contact the dietician concerning this side effect. There was a
shared view regarding the patients’ experience if the nutritional advice
had contributed to the weight change or not. Change in behaviour is
an important part of the treatment of this group of patients, support
around this should go hand in hand with the dietary treatments for a
successful outcome.
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1 Bakgrund

1.1 Gastrisk bypass

Statens beredning för medicinsk utredning (SBU) fastslog 2002 i en rapport
att kirurgi är det mest effektiva sättet att behandla fetma, där gastrisk by-
pass (GB) anses vara den bästa metoden (1 s 103). I Sverige utgör denna
behandling 95 % av all fetmakirurgi, där fördelningen mellan könen är 76 %
kvinnor och 24 % män (2). Det är en behandlingsform som ökar. År 2005
opererades 882 patienter, en siffra som år 2009 stigit till 3722 stycken, vilket
innebär att antal operationer mer än fyrdubblats p̊a fyra år.

Operationen innebär att magsäcken stämplas, s̊a att en mindre magsäcks-
ficka p̊a 20-30 ml bildas (3 s 553), och ger operationen en restriktiv funktion.
En slynga skapas fr̊an magsäcksfickan, vilken sammankopplas med tunntar-
men (4, figur 3A). Den del av tunntarmen som kopplas bort blir d̊a inaktiv,
och en malabsorption av näringsämnen skapas (3 s 553). Obesa personer
dvs. de som har ett Body Mass Index (BMI) > 35 drabbas ofta av n̊agon
fetmarelaterad följdsjukdom, exempelvis diabetes typ II, hypertoni, och blod-
fettsrubbning (5). Personer med en eller flera fetmarelaterade sjukdomar har
förtur till operation. Individen ska även ha gjort seriösa försök till viktmin-
skning. Varje patient bedöms därefter individuellt ang̊aende lämplighet att
genomg̊a GB.

1.2 Kostbehandling

Kostinformation i samband med GB är mycket betydelsefull eftersom opera-
tionen kräver en omfattande kostomläggning (6-9). Dietisternas riksförbund
(DRF) har i dagsläget inga publicerade nationella riktlinjer för kostr̊adgivn-
ing före och efter GB. Internationellt finns det däremot riktlinjer för denna
patientgrupp (6-7,9), - i USA finns tydliga rekommendationer kring nutritio-
nen vid GB (6). Riktlinjerna omfattar m̊altidsordning, matens sammansät-
tning, portionsstorlekar och övriga r̊ad kring ätandet exempelvis äthastighet.

1.3 Komplikationer och biverkningar

P̊a grund av de anatomiska förändringar som operationen innebär kan patien-
ten drabbas av biverkningar och komplikationer (5-6). Dumping är en vanlig
biverkning vilken uppkommer efter matintag, och kan ge obehagssymtom
som yrsel, hjärtklappning och svettningar (3 s 533, 668-10), dessa symptom
är vanligen överg̊aende. Tillst̊andet kan avhjälpas eller förhindras genom att
bland annat äta m̊anga sm̊a m̊al med ett högt inneh̊all av fibrer, protein
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och komplexa kolhydrater samt att inte dricka i samband med m̊altiden.
Eftersom det kirurgiska ingreppet innebär malabsorption med ökad risk för
näringsbrist som följd bör den som genomg̊att GB inta supplement av vita-
miner och mineraler (6,11). Brist p̊a vitamin D, B12, kalcium, och järn är
vanligt förekommande (8). I ett flertal studier har man även sett sv̊arigheter
att uppn̊a tillräckliga proteinniv̊aer (8,12). Den restriktiva funktionen av op-
erationen innebär en begränsning av födointaget, vilket kan leda till problem
med att n̊a tillräckliga intag av protein, vitaminer och mineraler (6-8). En
näringstät kost är därför en viktig del i patientens nya kostregim (6,13).

1.4 Viktförändringar

Efter operationen sker vanligtvis en viktminskning det första halv̊aret (10,14).
Efter tv̊a år kan denna viktnedg̊ang vändas till en viktökning (13,15). Det
beror delvis p̊a magsäcksfickans förm̊aga att vidgas och att tunntarmen kan
öka sin absorption av näringsämnen (13), men viktökning kan även bero
p̊a oförm̊aga att ändra matvanor och livsstil p̊a ett tillfredställande sätt
(13,15). För att förhindra viktuppg̊ang rekommenderas uppföljning. I en
studie genomförd av Faria och medarbetare fick individer som ökat i vikt
efter operationen kostr̊ad, och blev introducerade till fysisk aktivitet under
tre m̊anader (13). Den p̊ag̊aende viktuppg̊angen vändes till en viktminskning
hos 86 % av patienterna. Dietistens medverkan i behandlingsteamet ans̊ags
vara en viktig orsak till resultatet i denna studie. I de amerikanska riktlin-
jerna hänvisas det även till att dietister behövs som en del i behandlingen
b̊ade före och efter GB operation (6). Det saknas dock fortfarande kunskap
om hur patienten upplever kostr̊aden som ges av dietisten, och om dessa r̊ad
kan skapa trygghet för individen i den nya kostregim som följer GB.

2 Syfte

V̊ar studie avs̊ag att undersöka hur patienter som genomg̊att gastrisk bypass
upplevde dietistens kostr̊ad. Vi utgick fr̊an följande fr̊ageställningar:

� Upplevdes kostr̊aden som en trygghet i patientens nuvarande kostregim?

� Kunde kostr̊aden minimera symtom vid dumping?

� Upplevdes kostr̊aden bidra till en viktförändring?

� Vad tyckte patienten om dietistkontakten?
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3 Metod

En kvantitativ metod med kvalitativa inslag valdes för att kunna undersöka
v̊art syfte. Detta för att p̊avisa ett mer generaliserbart mönster (16 s 14).
Datainsamlingen skedde via enkät (Bilaga 1).

3.1 Urval

Urvalsgruppen bestod av individer som genomg̊att GB. Inklusionskriterierna
var att operationen skulle ha skett för minst sex m̊anader sedan, att patienten
haft dietistkontakt i samband med operationen samt att behandlingen inte
var avslutad eftersom patienten skulle kunna n̊as via dietist. Med anledning
av patientsekretess enligt Hälso- och sjukv̊ardslagen (HSL) kunde vi inte f̊a
tillg̊ang till dessa patienter (17). Ett slumpmässigt urval kunde därför inte
genomföras.

3.2 Tillvägag̊angssätt

Via DRF hämtades en förteckning av de dietister som kostbehandlar patien-
ter som genomg̊att GB i Sverige. En förfr̊agan om att medverka i studien
skickades med e-post till de 66 dietister som fanns angivna i förteckningen,
projektplan bifogades. Nio dietister anmälde sitt intresse att medverka. Deras
roll var att distribuera enkäter till patienter de träffade i samband med be-
handlingen. En dietist skickade hem enkäter till de patienter som motsvarade
urvalsgruppen i stället för att ge ut dem vid behandlingen, d̊a dietisten inte
träffade denna patientgrupp under tiden för datainsamlingen. Till varje enkät
bifogades ett kuvert som patienten fick lägga sin ifyllda enkät i och lämna
till sin dietist. Dietisterna fick ett bifogat brev med tydliga instruktioner över
hur datainsamling skulle ske (Bilaga 2). För att inte p̊averkas av dietistens
närvaro instruerades patienten att fylla i enkäten avskilt. Dietisten skickade
sedan tillbaka kuverten med de ifyllda enkäterna i ett frankerat kuvert som
bifogades vid enkätutskickningen. Vid detta tillfälle skickades 161 enkäter ut,
varav 30 till den dietist som vidarebefordrade enkäterna hem till patienterna.
Till dessa bifogades ett frankerat, adresserat kuvert per enkät. Datainsamling
p̊agick under tv̊a veckor. Tre dagar innan enkäterna skulle returneras sändes
en p̊aminnelse ut via e-post. Med anledning av l̊ag svarsfrekvens kontaktades
ytterligare tre dietister och genom dem kunde 23 enkäter distribueras vidare
till patienter. Dietisterna fick en vecka p̊a sig att distribuera och samla in
dessa. Totalt skickades 184 stycken enkäter ut till de tolv dietister som med-
verkade i studien, varav 81 besvarades. Hur m̊anga av dessa 184 enkäter som
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delades ut till patienter har vi inga uppgifter p̊a, d̊a dietisterna inte ombads
att ange detta. Av denna anledning kan vi inte ange n̊agot bortfall.

3.3 Enkät och databearbetning

Enkäten bestod av 19 fr̊agor, av misstag kom en fr̊aga med p̊a tv̊a ställen i
enkäten. Vid bearbetning exkluderades den ena fr̊agan. Enkäten innehöll fem
bakgrundsfr̊agor, sju slutna fr̊agor, tre skalfr̊agor samt tre öppna fr̊agor där
det fanns utrymme för patienten att skriva ner egna reflektioner (18 s 52).
Innan enkäten skickades iväg till dietisterna testades den p̊a sex personer,
de motsvarade dock inte urvalsgruppen d̊a den inte fanns p̊a orten. Trots att
enkäten testades missades felet med dubbelfr̊aga, även fr̊agor som kan ha
misstolkats av patienterna kan ha missats. Efter testet tillkom en av de öpp-
na fr̊agorna i enkäten. De öppna fr̊agorna bearbetades enligt Graneheim och
Lundman (19). Varje fr̊aga behandlades enskilt där svaren fr̊an enkäten först
transkriberades ordagrant. Sedan identifierades meningsbärande enheter som
kondenserades till koder för att slutligen kunna placeras i kategorier (Bilaga
3). Denna bearbetning gjordes av b̊ada författarna tillsammans och p̊abör-
jades när enkäterna anlände och blev därmed en p̊ag̊aende process under
datainsamlingen. Bortfallet för de tre öppna fr̊agorna blev 5 %, 11 %, re-
spektive 40 % . P̊a tv̊a av de fr̊agorna som analyserades kvantitativt fanns
ett internt bortfall p̊a totalt fem stycken svar pga. att patienten missuppfattat
eller inte svarat p̊a fr̊agorna, i n̊agra fall besvarades de trots hänvisning till
nästa fr̊aga. När upplevelse var avsedd att mätas användes en decimeterl̊ang
skala där patienten fick kryssa i hur den upplevde situationen. Den tolkades
sedan genom att delas in i fem kategorier. För analytisk bearbetning av data
användes SPSS 17.0. De test som utfördes var chitv̊atest med signifikansniv̊a
p < 0,05.

3.4 Etiska aspekter

Etiska problem som kan ha uppst̊att är om patienten kände sig tvingad till att
fylla i enkäten, d̊a den överlämnades av behandlande personal. Vi har inte
heller kunnat styra över hur väl v̊ara instruktioner följts, dietisten kan ha
varit närvarande. Enkäten kan d̊a ha upplevts som en bedömning av dietis-
tens arbete, vilket kan ha lett till en obekväm situation för s̊aväl respondent
som dietist. Att ha genomg̊att en operation p̊a grund av sin övervikt kan
vara mycket psykiskt och fysiskt p̊afrestande, att i detta skede bli tillfr̊agad
om att medverka i en studie kan ha upplevts som kränkande. Det var där-
för angeläget att det tydligt framgick att medverkan var helt frivillig samt
att svaren behandlades konfidentiellt, n̊agot som framgick i följebrevet till
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Tabell 1: Fördelning mellan kön och åldersgrupp av respondenterna i un-
dersökningen, 2010.

Män Kvinnor Total
18-28 år 1 2 3
29-39 år 3 20 23
40-50 år 13 23 36
>50 år 3 16 19
Total 20 61 81

enkäten (Bilaga 4). Det har inte funnits n̊agon möjlighet att sp̊ara enkät till
enskild patient d̊a kodning av enkät ej gjordes.

4 Resultat

I undersökningen uppgick antalet patienter till 81 stycken, 75 % kvinnor och
25 % män. Den mest representerade åldersgruppen var 40-50 år (Tabell 1).

Av de 81 patienterna uppgav 80 personer antalet träffar de haft med
dietist innan operationen, där 70 patienter träffat dietist innan. Samtliga
hade träffat dietist efter operationen, 64 personer hade haft fler än tre träffar
totalt.

4.1 Dietistens kostr̊ad

Det var 68 av 80 (85 %) patienter som ans̊ag att dietisten informerat till-
räckligt om de kostförändringar som operationen inneburit, tolv personer (15
%) tyckte inte att informationen varit tillräcklig (Figur1). Hur m̊anga g̊anger
man träffat dietist hade inget samband med ifall informationen upplevts till-
fredsställande.

Majoriteten av patienterna (43 personer av 72 svarande) var nöjda med
dietistkontakten. De motiverade detta med att de kunnat n̊a sin dietist vid
behov, haft möjlighet att p̊averka kontakten, hade f̊att gruppinformation pre-
operativt eller hade haft lagom m̊anga besök med bra mellanrum. Känslan av
att vara nöjd med kontakten beskrevs av tv̊a patienter genom att svara: “. . .
jag är helt nöjd med upplägget. Jag hade ocks̊a en valmöjlighet att välja lite
hur jag ville ha det.” Den andra patienten förklarade det s̊ahär: “. . . Första
besöket var bra. Vi var fem i gruppen och åt bl a en m̊altid ihop. Mycket bra
gruppsamtal och förklaringar av dietist.”

Av patienterna uppgav 77 personer (95 %) att de ändrat sina matvanor
helt eller till stor del efter operationen. Ingen patient uppgav att förändring
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Figur 1: Gastrisk bypass patienters åsikter beträffande om dietisten in-
formerat tillräcklig om de kostförändringar som följer operationen, Sverige
2010.

uteblivit helt. Det var 54 patienter som ans̊ag att dietistens kunskap hjälpt
till vid förändringen, 25 patienter tyckte inte den varit till hjälp. Det fanns
inget signifikant samband mellan huruvida man upplevt att dietisten kunnat
informera tillräckligt ang̊aende kostförändringarna, jämfört med dem som
ans̊ag att informationen inte varit tillräckligt, vad gäller antalet träffar med
dietist. Inte heller om träffen/träffarna skett innan eller efter operation.

Att f̊a träffa dietist gällande maten upplevdes som en trygghet av 58
patienter (75 %), majoriteten av dessa (n= 35) kände stor trygghet. Att
inte känna n̊agon trygghet alls eller inte s̊a stor trygghet förekom hos åtta
personer. Det kunde inte p̊avisas n̊agot samband mellan antalet träffar och
om man upplevt det som en trygghet att f̊a träffa dietist, men att kunna
n̊a sin dietist var av betydelse. Det fanns ett signifikant samband mellan
möjligheten att n̊a sin dietist vid behov och den trygghet man upplevde i att
f̊a träffa dietist ang̊aende den nya kosth̊allningen (p=0,02; Figur 2)

Det var elva av 43 patienter som angav att de var nöjda med dietistkon-
takten. Motiveringen till det var att dietisten kunde n̊as vid behov. Detta
beskrevs bland annat av en patient: “Det har känts bra. Har kunnat ringa,
mejla om jag har haft funderingar, s̊a kontakterna har i mitt fall räckt”.
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Figur 2: Samband mellan möjlighet att n̊a dietisten vid behov och huruvida
patienterna upplevde att det var en trygghet att f̊a träffa dietist. Sverige 2010.

4.1.1 Dumping

Det var 71 patienter (88 %) som upplevt dumping, varav 65 personer inte
hade tagit kontakt med sin behandlande dietist vid symptom. Det fanns
inget samband med antalet träffar innan operation och om man tagit kontakt
eller inte. Av de 62 patienter som uppgav anledningen till varför man inte
kontaktat dietist vid symptom, förklarade majoriteten (n=40) detta med att
man kände till orsakerna till dumping. Man hade kunskap om varför det
kunde hända. Det beskrivs av de svarande som n̊agot man kunnat använda
för att härleda vad som orsakat dumpingen samt hantera de symtom man f̊att.
Tv̊a andra orsaker som förekom var att man inte besvärades tillräckligt för
att ta kontakt och att symtomen uppkom sällan. En av patienterna uttrycker
sin anledning till att inte ta kontakt s̊a här:“Tidigare information. Har därför
kunnat hantera detta p̊a egen hand. “man lär sig, den ibland h̊arda vägen”.

4.1.2 Viktminskning

Operationen uppgavs ha lett till viktminskning hos 80 patienter. Det fanns
en variation i om man upplevt att kostr̊aden bidragit till detta. Det var
79 patienter som svarade p̊a ifall de trodde att kostr̊aden bidragit till vik-
tnedg̊angen, där 42 personer (53 %) kryssat i den övre delen av skalan som
motsvarade kategorierna, ja till viss del eller ja mycket, en tredjedel marker-
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ade i mitten (Figur 3).

Figur 3: Fördelningen över hur gastrisk bypass patienter tror att dietistens
kostr̊ad bidragit till deras viktförändring, Sverige 2010.

4.2 Synpunkter kring kostr̊ad som en del av behan-
dlingen

Det var 48 patienter som valde att delge sina övriga synpunkter och tankar
kring kostr̊aden som en del av deras behandling. Här beskrevs vad som kunde
förbättras, vad man ans̊ag vara viktigt i behandlingen och vad som varit bra.
Mer kostr̊ad och m̊altidsförslag önskades, samt att behandlingen borde ha
varit mer individanpassad. Ett ökat inslag av psykologisk hjälp kring beteen-
deförändringar var n̊agot som efterfr̊agades, vilket uttrycktes bland annat s̊a
här: “Mkt bra med dietist och kostr̊ad → trygghet och hjälp, hade vi tjock-
isar klarat att äta rätt, hade vi inte behövt operationen. Sen blir man osäker
när man f̊ar “ny identitet” efter operationen, med nytt förh̊allningssätt till
mat, viktminskning, det är läskigt och sv̊art att inte kunna tröstäta eller het-
säta längre” En annan upplevd aspekt p̊a dietistkontakten beskrevs av en
patient: “Dietistens roll är viktig just för kostr̊aden men det skulle ocks̊a be-
hövas mer hjälp kring beteende som styr ätandet och där tror jag inte att
dietisten kan hjälpa”. Kostinformation ans̊ags vara viktigt, utifr̊an att lära
känna och lyssna p̊a sin kropp, vad den t̊al och inte t̊al efter operationen.
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Andra delar som angavs som viktiga var uppföljning och livsstilsförändring.
En patient förklarade upplevelsen av kostr̊ad som en del av behandling p̊a
följande vis: “Det absolut viktigaste är att man inte tror att operationen är
ett universalmedel utan att den endast är ett verktyg, man m̊aste se över hela
sin livsstil.”

Det var 27 av 72 patienter som önskade att dietistkontakten varit annor-
lunda. De övervägande motiveringarna till det var fler besök (n=20). Mer
information om kost- och livsstilsr̊ad önskades, vilket beskrevs av bland an-
nat en patient: “Flera. Allt har jag f̊att läsa mig till vad dumping är och
varför man f̊ar det. Har läst mig till vad som är nyttigt att äta. Allt man fick
var en lista för de fyra veckorna efter operationen och vad som man kanske
inte t̊al att äta efter op.” En annan patient beskrev det p̊a ett annat sätt:
“Kanske lite tätare kontakt i början för att f̊a till “ett bra tänk”. Men jag har
iof inte sökt den hjälpen själv”.

5 Diskussion

5.1 Metod

Vid studier där upplevelse avses att mäta kan intervjuer vara att föredra. Vi
valde trots detta att göra en enkätstudie av främst tv̊a anledningar. Urvals-
gruppen fanns inte p̊a orten d̊a patienter som genomg̊ar GB i Västerbottens
läns landsting inte träffar dietist i samband med behandlingen. Samt att vi
ville att ett större antal patienter skulle ing̊a än vad som är möjligt vid inter-
vjuer, för att kunna visa p̊a ett mer generaliserbart mönster. Det faktum att
studien endast utgörs av 81 patienter gör dock att generalisering över hur GB
- patienter i Sverige upplever kostr̊aden fr̊an dietist inte kan göras. Studien
visar däremot p̊a tendenser för detta. Anledningen till att en mindre andel (81
av 184 enkäter) enkäter returnerades beror framförallt p̊a att vi överskattade
tillgängligheten p̊a patienter. Det hade eventuellt kunnat förhindras genom
att försöka ta kontakt med fler dietister tidigare.

Könsfördelningen stämmer överrens med hur fördelningen av kvinnor och
män generellt brukar vara bland GB - patienter (2). Detta talar för att urvalet
är representativt, n̊agot som stärker studiens reliabilitet. Enkäten ger studien
styrka i och med att patienter fr̊an olika v̊ardgivare deltagit, bedömning av en
enskild dietists arbete och behandling har d̊a uteblivit. För att kunna mäta
patienters upplevelse kvalitativt, och samtidigt ha en geografisk spridning p̊a
patienterna, fanns alternativet att basera studien p̊a telefonintervjuer. Detta
var änd̊a n̊agot vi valde bort eftersom det kan medför att nyanser som t ex
ansiktsuttryck och kroppsspr̊ak g̊ar förlorade (20 s.129). De öppna fr̊agorna
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inkluderades för att ge undersökningen kvalitativa inslag. Dessa besvarades
olika utförligt, vissa mycket korta medan andra var mer beskrivande. Vari-
ationen gör att det finns ökad risk för feltolkning vid analys, d̊a de som
beskrev mer utförligt gav oss större möjlighet att kunna läsa mellan raderna
och ökade känslan av att först̊a patientens tankar, än de som svarat mycket
kort. Trots detta har de längre svaren inte f̊att större betydelse vid utförande
av koder och kategorier. V̊ar förförst̊aelse kan ha p̊averkat tolkningarna (19),
exempelvis d̊a vi är dietister och kan ha velat se positiva antydningar kring
dietistkontakten. För att minska risk för detta bias s̊a har alla steg i inneh̊alls-
analysen genomförts tillsammans. Reliabiliteten för den kvalitativa delen kan
minska d̊a öppna fr̊agor kräver att man kan uttrycka sig via text och kanske
inte beskriver lika utförligt som när man talar (18 s 12-3). Vidare informer-
ades patienterna om att vi var dietiststudenter och det finns d̊a risk att deras
svar p̊averkats av det.

De slutna fr̊agorna utformades för att ha svarsalternativ som skulle passa
alla, det är dock inget som kan garanteras. Skalorna delades in i fem kategorier
vid analys, ex: Nej ingen trygghet, nej inte s̊a stor trygghet, varken eller, ja till
viss del, ja stor trygghet. Detta är en tolkning och det g̊ar inte att garantera
att det överrensstämde med respondentens tanke med placeringen av krysset
p̊a skalan.

Pilotstudien som genomfördes var liten och resulterade inte i att de fel som
enkäten innehöll, i form av dubbelfr̊aga och fr̊agor som kan ha misstolkats,
upptäcktes. En större pilotstudie skulle ha kunnat öka chansen att upptäcka
dessa fel, orsaken till att s̊adan inte gjordes var tidsbrist. Att testa enkäten p̊a
urvalsgruppen skulle eventuellt ge möjlighet till förbättring av alternativen
p̊a fr̊agorna utefter synpunkter fr̊an testpersonerna.

Resultatet kan eventuellt ha p̊averkats av vilka dietister som valde att
medverka i studien. De som är angelägna om att studier rörande dietistens
arbete genomförs, kan ha valt att delta i större utsträckning. Bortfallet av
patienter är inte n̊agot vi kunnat kontrollera, och inte heller om dietisterna
valt att fr̊aga alla patienter. De patienter som fick sina enkäter hemskick-
ade kan ha upplevt en större anonymitet d̊a de inte behövde lämna tillbaka
enkäten till sin dietist. Eventuellt kan de även ha tagit längre tid p̊a sig att
besvara enkäten, n̊agot som kan ha p̊averkat utförligheten p̊a svaren.

5.2 Kostr̊ad - en ökad trygghet i patientens kostförän-
dringar

R̊ad fr̊an dietist ökar tryggheten kring de kostförändringar som följer GB,
och stärks av möjligheten att kunna ta kontakt. Behov av trygghet ökar
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vid sjukdom (21 s 135). GB - operation i sig är ingen sjukdom, men är en
kirurgisk behandling, som kräver livsl̊anga förändringar (8). Studien visar
att det är viktigt att kunna n̊a sin dietist för att öka upplevelsen av tryg-
ghet i kostförändringarna. Det stärks även genom patienternas motivering till
varför man varit nöjd. Att dietisten finns tillgänglig är n̊agot som vi anser
vara mycket viktigt d̊a operationen kräver en stor kostomläggning. Det finns
m̊anga informationskällor kring kost, hälsa och viktminskning vilket kan ska-
pa en förvirring om vad som är de bästa alternativen efter just GB. Efter
operationen m̊aste kosten framförallt bli mer näringstät och proteinrik (6).
En sv̊arighet i den nya kostregimen kan uppst̊a d̊a viktminskningsknep som
exempelvis halva tallriken sallad inte tillgodoser näringsbehoven (7,12). Här
kan dietisten med sin nutritionskompetens vara värdefull för att tillsammans
med patienten diskutera vad som är bäst utifr̊an dennes förutsättningar. Mer
individanpassade r̊ad var n̊agot även n̊agot som framkom som ett önskem̊al
fr̊an patienterna.

V̊ara resultat visar att det inte är antalet träffar som avgör hur man up-
plevt dietistens kostr̊ad vid GB. Trots detta önskas fler träffar om dietistkon-
takten skulle f̊a se annorlunda ut. Ett exempel d̊a fler träffar önskades var när
patienten själv f̊att läsa sig till om dumping och kost. Här fanns en frustra-
tion av att inte ha vetskap om de kostförändringar som den nya situationen
innebar, n̊agot som skapade en osäkerhet. De som önskade fler träffar mo-
tiverade detta med att de önskade mer kost och livsstilsr̊ad. Det verkar vara
ang̊aende detta som den största osäkerheten ligger, med en känsla av misstro
till den egna förm̊agan att klara av att genomg̊a livsstilsförändringar. Om de
här patienterna haft möjlighet till den kontakt som man önskat, hade kanske
dietistkontakten inte upplevts otillräcklig. D̊a hade de kanske inte känt be-
hovet av fler träffar. Vi upplever även att de patienter som f̊att det stöd de
behövt ocks̊a känt att kontakten varit tillfredsställande, n̊agot som vi dock
inte kan säga med säkerhet d̊a vi inte undersökt detta. Det hade varit in-
tressant att redan vid utformning av studien ta med aspekten av stöd i den
upplevda tryggheten.

Genomg̊aende beskrivs upplevelsen av dietistkontakten väldigt olika av
respondenterna. Det kan finnas flera olika anledningar till varför det är s̊a. Det
skulle kunna tyda p̊a att det är en patientgrupp med olika mycket kunskap
inom nutrition och därmed behov av olika mycket kontakt. Att det saknas
nationella riktlinjer är ytterligare en möjlig orsak. Det ser även väldigt olika
ut i landets landsting d̊a alla inte har dietist som en del i teamet och av den
anledningen kan behandlingsstrategier skilja sig åt.
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5.3 Dumping - ett välkänt symptom

En klar majoritet av patienterna uppgav att de kunnat motverka och hantera
symptom av dumping. V̊ar förförst̊aelse var att fler skulle ha kontaktat sin
dietist i samband med symptom, men s̊a var inte fallet. Detta verkar tyda p̊a
att dumping är n̊agot som patienterna blivit väl informerade om, det har d̊a
inte kommit som en överraskning och beskrivs som n̊agot de kunnat hantera.
Patienten har d̊a inte upplevt n̊agot behov av att kontakta dietisten, n̊agot
som visar p̊a en trygghet i den situation som uppst̊ar.

5.4 Gastrisk bypass - ett verktyg till viktnedg̊ang

En återkommande beskrivning av operationen är att den är ett ”verktyg”,
som kan skapa hälsa om det används p̊a rätt sätt men som inte automatiskt
ger det. Vi upplever att det är en benämning av operationen som patienterna
f̊att höra av behandlande personal. Uttrycket anser vi beskriver operationen
bra, d̊a dess metaforiska innebörd förklarar för patienterna att de m̊aste ta
ett eget ansvar för att n̊a tillfredsställande resultat. Fr̊agan är dock om alla
f̊ar de redskap de behöver. Kostr̊ad kan vara ett av de redskap som behövs
för att kunna genomföra de livsstilsförändringar som krävs. En central del i
behandlingen är viktnedg̊ang, där v̊ar studie visar att hälften av patienterna
ans̊ag att dietistens kostr̊ad bidragit till viktförändringen. Det g̊ar inte att
med detta resultat dra slutsatsen att kostr̊aden verkligen bidragit till vikt-
förändring, men att patienterna själva upplever att s̊a var fallet, kan tyda p̊a
att r̊aden har följts. Det anser vi stärka kostr̊adens betydelse som en del av
behandlingen. Det är ocks̊a viktigt att belysa att den andra hälften ansett
att kostr̊aden inte bidragit eller inte haft s̊a stor betydelse för viktnedg̊an-
gen. Det skulle kunna finnas olika anledningar till detta, t ex att dietistens
kostr̊ad inte var n̊agra ”nya” r̊ad eller att operationen anses vara den enda
bidragande faktorn till viktförändringen.

Känslan fr̊an patienternas kommentarer är att det för m̊anga är en myck-
et större utmaning att förändra vanor och tankar kring mat, än att genomg̊a
operationen i sig. Patienterna uttrycker ett behov av vägledning kring be-
teendeförändringar och de psykologiska aspekterna som följer operationen
och att detta är n̊agot som kan förbättras i behandlingen. Det fanns även en
önskan om mer uppföljning i patienternas svar. Beteendeförändringar kräver
ofta tid och uppföljning kan vara en väg för att möjliggöra att känslan av
hanterbarhet och trygghet i den nya situationen blir best̊aende. För att öka
chanserna till lyckade behandlingsresultat anses ett multidisciplinärt team
vara viktigt för i behandling av GB - patienter (6).

Uppföljning beskrivs i flertalet studier som n̊agot viktigt för att förhindra
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olika fysiologiska problem som viktuppg̊ang (13,15) och vitamin- och mineral
brist (9). Psykologisk uppföljning är lika viktig d̊a god hälsa innefattar b̊ade
fysiskt och psykiskt välm̊aende (21 s 145), därför anser vi att alla patienter
bör erbjudas detta. Flera patienter beskrev en känsla av oro och otrygghet i
den nya situationen. Ett exempel p̊a detta är den patient som beskriver sig
själv och andra som genomg̊att operationen som tjockisar, ett uttryck som
antyder att man har l̊aga tankar om sig själv och andra opererade. För att
klara av de förändringar som förväntas efter att ha f̊att ”verktyget” krävs en
tilltro till den egna förm̊agan och en känsla av hanterbarhet (21 s 214), vilket
kan uppn̊as genom psykologiskt stöd. En väg till b̊ade fysiskt och psykiskt
välm̊aende skulle kunna vara genom en livsstilsskola, där patienterna f̊ar vara
med s̊a länge de själva känner att de behöver för att successivt applicera
nya kost- och livsstilsvanor. För att ge möjlighet till utbyte av erfarenhet,
en känsla av samhörighet och trygghet skulle detta kunna ske gruppvis (21
s 146), under ledning av ett kvalificerat team. Forskning om vad som ger
trygghet och vad som ökar möjligheter till lyckade resultat är n̊agot som
behövs för att kunna förbättra behandlingen av GB - patienter.

6 Slutsats

R̊ad fr̊an dietist ger trygghet i de kostförändringar som följer gastrisk bypass.
Att kunna n̊a dietisten vid behov ökar denna känsla av trygghet. Patienterna
var välinformerade om dumping och d̊a kände man inget behov av att kon-
takta dietist ang̊aende detta. Däremot r̊adde delade meningar beträffande om
dietistens kostr̊ad bidragit till viktförändring eller inte. Beteendeförändringar
är en viktig del i behandlingen av den här patientgruppen, stöd kring detta
bör g̊a hand i hand med kostr̊ad för ett lyckat resultat.

7 Författarnas bidrag till arbetet

Diana Karlsson och Hanna Olvenmark har tillsammans planerat uppsatsen,
rekryterat dietister, utformat enkät med följebrev samt följebrev till dietister-
na. B̊ade den kvantitativa och den kvalitativa datan analyserades gemensamt.
Samtliga delar av uppsatsen har författats och bearbetats tillsammans.
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8 Tack

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till de dietister och patienter som
medverkat i studien, och som därigenom möjliggjort genomförandet av den.
Ett särskilt tack till Hanna Johansson leg. Dietist vid Sahlgrenska univer-
sitetssjukhus för den hjälp och vägledning vi f̊att under förarbetet av up-
psatsen. Samt till vännerna Sandra Andersson och Andreas Berggren, som
tagit sig tid till att läsa uppsatsen under arbetets g̊ang och delat med sig av
sina värdefulla åsikter och kommentarer.
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före och efter gastrisk bypass operation REFERENSER

Referenser

[1] SBU- statens beredning för medicinsk utredning. Fetma- problem och
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[18] Ejlersson G. Enkäten i praktiken -en handbok i enkätmetodik. 2:a Uppl.
Lund: Studentlitteratur, 2005.

[19] Graneheim U.H, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing
reserch: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness.
Nurse educ today. 2004;24:105

[20] Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder. 4:e Uppl. Malmö: Liber
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BILAGA 1
Var god läs igenom frågorna noga innan du svarar på dem.

1. Kön Man……….
 Kvinna……

2. Ålder:  ______  år

3. För hur många månader sedan genomförde du din gastric bypass?                   _____månader 

4. Hur många gånger innan operationen träffade du dietist?                       _____gång/er

5. Hur många gånger efter operationen har du träffat dietist?                       _____gång/er

6. Anser du att dietisten informerat tillräckligt beträffande  Ja, helt………………..……………
 kostförändringar efter gastric bypass?  Ja, till stor del …………………..

Nej, inte så mycket……………
Nej, inte alls……………………..
Vet ej………………………………..

7. Har operationen inneburit någon viktförändring för dig? Ja, minskning…………………….
Ja,  ökning…………………………
Nej, ingen förändring……….
Vet ej………………………………..

8. Tror du att dietistens kostråd bidragit till din eventuella  viktförändring?
Markera med ett kryss någonstans på den tiogradiga skalan där det bäst

               motsvarar din upplevelse.

9. Har du upplevt dumping symtom? Ja………….…
 ( ex illamående, kräkningar, hjärtklappning, yrsel Nej……….…
 i samband med måltid) Om Nej, gå vidare till fråga 13. Vet ej……..

Nej, inget Ja, mycket

Bilaga 1 (1/3)



10. Har du på grund av dumpingsymtom haft kontakt med dietist? Ja…………...
Nej………….
Vet ej……..

11. Om ”Ja” upplever du att dietistens råd kunnat hjälpa dig att minska dina symtom?
Markera med ett kryss på skalan.

12. Om ”nej”, vilken/vilka orsaker kan ha bidragit till att du inte hade kontakt med din 
dietist?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

13. Har operationen inneburit förändringar i dina matvanor? Ja, helt………………..……………
(livsmedelsval, måltidsordning, portionsstorlekar, tillagning) Ja, till stor del ……………….….
Om nej gå till fråga 15. Inte så mycket…………………..

Nej, inte alls……………………..
Vet ej………………………………..

14. Om du har förändrat dina matvanor, anser du att Ja, helt………………..…………….
dietistens kunskap har hjälpt dig kring detta? Ja, till stor del …………………..

Inte så mycket………….……….
Nej, inte alls……………………..
Vet ej………………………………..

 

15. Anser du att dietisten informerat tillräckligt beträffande  Ja, helt………………..……….……
 kostförändringar efter gastric bypass?  Ja, till stor del …………………..

Nej, inte så mycket……………
Nej, inte alls……………………..
Vet ej………………………………..

      

Nej, absolut 
ingen hjälp

Ja, mycket bra 
hjälp

Bilaga 1 (2/3)



16. Gällande maten, har du upplevt det som en trygghet att få träffa dietist?
Markera med ett kryss på skalan.

17.   Har du vid behov kunnat nå din behandlande dietist? Ja, alltid…………………………….
Oftast……………….……….……..
Nej, aldrig…………………………
Vet ej………………………………..

18. Hade du önskat att dietistkontakten varit annorlunda? (ex. färre / fler besök, glesare/tätare 
mellan besöken, längre/kortare uppföljning, ingen dietistkontakt osv.)  Motivera!

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

19. Har du övriga synpunkter eller tankar kring kostråd som en del av din behandling, skriv gärna 
det här. Dina erfarenheter betyder mycket!

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten!

Nej, ingen 
trygghet

Ja, stor 
trygghet
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HEJ 

Tack så mycket för att du delar ut enkäter till dina patienter. Din medverkan betyder mycket 
för oss!
Vår C-uppsats går ut på att undersöka hur patienten uppfattat dietistens roll under 
behandlingen av gastric bypass. Vi vill betona att vi inte avser att undersöka ditt arbete, och 
att enkäterna är helt anonyma samt kommer att behandlas konfidentiellt. 
Som vi nämnt tidigare måste patienten vara opererad för minst sex månader sedan för att 
kunna delta i undersökningen.
Enkäten ska fyllas i av patienten utan din medverkan eller närvaro. Detta för att minimera 
risken att patientens svar påverkas.
När enkäten är ifylld ska den läggas i det kuvert som medföljer varje enkät och förslutas helt. 
Kuvertet med enkäten ges sedan till dig. När du fått in de ifyllda enkäterna, lägg kuverten i 
det stora, frankerade och adresserade kuvertet. Posta det senast fredagen den 10 september 
(v.36). Även om du inte fått in alla enkäter så är det viktigt att det blir postat den dagen 
eftersom vi måste påbörja datainsamlingen. Vi kommer skicka ut en påminnelse till dig via 
mail.
Om du har några frågor, behöver mer enkäter eller har några andra synpunkter, tveka inte att 
kontakta någon av oss!

Vänliga hälsningar

_________________________ _________________________

Diana Karlsson Hanna Olvenmark 

Dietistprogrammet vid Umeå Universitet Dietistprogrammet vid Umeå Universitet

E-post: dika0004@student.umu.se E-post: habl0007@student.umu.se 
Telefon:070-626 24 17 Telefon:073-972 33 37
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Kavalitativ analysmetod enligt Graneheim och Lundman (19).

Fråga 18: Hade du önskat att dietistkontakten varit annorlunda?

Bilaga 3 (1/1)

Meningsbärande enhet              Kondenserad mening         Koder                               Kategorier

Flera. Allt har jag fått läsa 
mig till vad dumping är och 
varför man får det. Har läst mig
till vad som är nyttigt att äta.
Allt man fick var en lista för de
fyra veckorna efter op och vad 
som man kanske inte tål att äta
efter op 

Fler besök, i stället för att ta 
reda på info själv om nyttig 
mat och dumping. Mer 
ingående info.

Fler besök, mer 
matinformation

Det har känts bra. Har kunnat 
ringa, mejla om jag har haft 
funderingar, så kontakterna har i 
mitt fall räckt.

Har varit bra, har kunnat nå 
dietisten vid behov.

Nöjd, kan nås De som inte önskat att 
kontakten var annorlunda.

De som önskat att 
kontakten var annorlunda.



  

Till Dig som genomfört en gastric bypass –operation!

Vi är två studenter som läser sista terminen på dietistprogrammet vid Umeå Universitet. Denna 
undersökning ingår i vårt examensarbete. 

Syftet med undersökningen är att se hur du som patient upplever dietistkontakten som en del i 
behandlingen. För att nå dig som genomgått en gastric bypass och haft dietistkontakt under 
behandlingen, har vi skickat ut enkäter till berörda dietister i Sverige. 

Enkäten kommer inte att kunna spåras till dig som person. Undersökningen är naturligtvis helt 
frivillig, men vi vill betona att din medverkan betyder mycket för undersökningens kvalitet. Om 
du väljer att inte medverka behöver du inte motivera detta.

Dina svar kommer att behandlas helt konfidentiellt!

Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att besvara frågorna i enkäten. Beräknad svarstid är ca 5-10 
min.

När du fyllt i enkäten lägg den i kuvertet du fått med och lämna den till dietisten eller på den plats ni 
kommit överens om.

Om du har några problem med att besvara frågorna, eller har synpunkter, ring då gärna till Diana Karlsson 
eller Hanna Olvenmark

Tack på förhand för din medverkan!

Umeå 2010
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