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Förändrad men fortfarande densamma 
Patienters upplevelse av hur livet påverkas efter genomgången obesitaskirurgi 
 
Abstrakt 
 
Bakgrund: Försämrade levnadsvanor i samhället har inneburit en ökning av fetma 
bland befolkningen. Sjuklig övervikt behandlas bland annat genom obesitaskirurgi. �
Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelse av hur livet 
påverkas efter genomgången obesitaskirurgi. �
Metod: En litteraturstudie genomfördes där nio kvalitativa studier granskades, 
analyserades och sammanställdes med hjälp utifrån en innehållsanalys.  
Resultat: I litteraturstudiens resultat presenteras att genomgången obesitaskirurgi 
innebar en omfattande kroppslig förändringsprocess för patienterna. Operationen 
medförde nya fysiska förutsättningar men även oväntade negativa effekter. Till följd 
av förändringen lärde sig patienterna att hantera viktminskningen och vidare 
beskrevs en återupptäckt av sig själv. Att vara en individ utanför normen innebar 
upplevelser av en förändrad stigmatisering och ett engagemang från omgivningen. 
Positiva och negativa upplevelser presenteras bland patienter av både manligt och 
kvinnligt kön. 
Konklusion: Litteraturstudiens resultat visade att genomgången obesitaskirurgi var 
en livsomvälvande upplevelse som innebar både fysiska och psykiska förändringar 
bland patienterna. 
�

Nyckelord: Obesitaskirurgi, viktminskning, upplevelse. 
  



Transformed but still the same 
Patients experiences of life effects after bariatric surgery 

 
Abstract 
 
Background: Various elements in the society and bad habits have resulted in an 
increased number of people living with obesity. One method to treat obesity today is 
to undergo bariatric surgery.  
Aim: The aim of this literature study was to highlight patients’ experiences of life 
effects after bariatric surgery. 
Methods: A literature study was conducted and nine qualitative scientific articles 
were reviewed, analysed and compiled with a content analysis.  
Results: In the result of the literature study it was presented that bariatric surgery 
were an extensive process of bodily change. The operation induced new physical 
preconditions but also negative and unexpected side effects of the surgery. As a result 
of the process the patients had to handle the weight loss and further rediscover 
oneself. To be an individual outside the criterion meant an altered stigmatization and 
dedication of the surroundings. Positive and negative experiences were described 
among both male and female patients.  
Conclusion: To undergo bariatric surgery was a life changing experience, which 
involved both physical and psychological changes.  
 
Keywords: Bariatric surgery, weight loss, experience.  
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Bakgrund 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) har andelen vuxna med fetma i Sverige 
fördubblats sedan år 1990. Denna utveckling kan förklaras av samhällets struktur, 
våra gener samt levnadsvanor. Den totala energiomsättningen, det vill säga intag av 
energi i förhållande till förbrukning, är en avgörande faktor vid övervikt. Vidare 
framkommer det att övervikt är vanligare bland personer med kort utbildning samt 
hos äldre personer. Ingen större könsskillnad går att se bland allmän förekomst av 
övervikt. Däremot kan en skillnad ses i åldersgruppen 25-44 år, där ökningen av 
övervikt är högre bland kvinnor än bland män.  
 

Hos ungdomar ses övervikten som en betydande riskfaktor för vissa 
sjukdomstillstånd. Exempelvis högt blodtryck, insulinresistens, sömnapné, benign 
intrakraniell hypertension och förhöjda värden av leverenzymer samt kolesterol. 
Även övrig problematik som psykosociala problem, nedsatt rörlighet samt frånvaro i 
skolan förekommer till följd av övervikt (Sachdev et al., 2014). 

Erfarenhet av att leva med övervikt 

Hur det är att leva med övervikt är en individuell upplevelse. Vissa accepterar och 
trivs med sin övervikt medan övervikten för andra är negativ. Exempel på negativa 
upplevelser är skam kring sin egen kroppsstorlek samt att ej känna sig bekväm i 
diverse situationer (Draper, Davidowitz och Goedecke, 2015). Att ständigt uppleva en 
känsla av att vara under bevakning, inte passa in samhällets normativa regler och att 
mottaga påminnelser om sin storlek genom den sociala miljön är påtagligt för den 
som lever med övervikt. Överviktiga personer ser sig själva som mål för dömande 
blickar och känner sig åsidosatta i samhället (Gilmartin, 2003). Den som genomgår 
obesitaskirurgi kan relatera till detta genom att ha upplevt en särskild stämpel genom 
livet, som ett resultat av att vara överviktig. Många som lever med övervikt är därför 
villiga att testa flertalet metoder för att uppnå en mer socialt acceptabel storlek 
(Fencl, Walsh och Vocke, 2015).  
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Indikationer för obesitaskirurgi 

Beslutet att genomgå obesitaskirurgi är mycket personligt och det anses inte vara en 
genväg till viktminskning som det ibland uttrycks av allmänheten (Fencl, Walsh och 
Vocke, 2015). Operationen är för överviktiga personer det mest effektiva sättet att gå 
ner i vikt, behålla sin viktminskning över tiden samt att minska risken för många av 
de sjukdomstillstånd som är associerade med övervikt (Fencl, Walsh och Vocke, 
2015). 
 
Vid en konferens i USA år 1991 framtogs de indikationer för obesitaskirurgi som 
Sveriges landsting och kommuner idag följer. Dessa indikationer innebär att personer 
med kroppsmasseindex över 40kg/m2 alternativt kroppsmasseindex över 35kg/m2 
med följdtillstånd såsom diabetes typ 2, sömnapné, urininkontinens och 
inflammation i matstrupen till följd av sura uppstötningar, ska vara aktuella 
kandidater för bedömning av obesitaskirurgi. Vidare måste risken för kirurgi vara 
acceptabel, patienten ska ha förmåga att delta i både behandling och 
långtidsuppföljning samt vara införstådd med det kirurgiska ingreppets innebörd och 
vilka livsstilsförändringar som är aktuella att genomföra (McGraw och Wool, 2015). 
Kontraindikationer är om patienten har dålig insikt kring de förändringar som en 
operation skulle innebära samt om ett pågående missbruk eller drogfrihet 
förekommit under de senaste 2 åren (Hansson, 2013). 

Olika metoder vid obesitaskirurgi 

År 2014 genomfördes 6800 stycken obesitasoperationer i Sverige. Samtliga enheter 
som utför obesitaskirurgi i Sverige rapporterar ingreppen till ett register 
(Scandinavian obesity surgery registry, 2015). Det finns olika operationsalternativ vid 
obesitaskirurgi, gemensamt för samtliga metoder är att de begränsar intaget av mat. 
Metoderna har olika risker och fördelar och den postoperativa vården kan skilja sig 
efter utskrivning (Fencl, Walsh och Vocke, 2015). Totalt antal lyckade operationer 
samt under vilket intervall och vilken mängd vikt som förlorats postoperativt, 
varierar beroende på patient och typ av operationsmetod. En obesitasoperation 
definieras som lyckad om patienten förlorat mer än 50% av sin övervikt respektive 
misslyckad om patienten förlorat mindre än 30% av sin övervikt, detta inom ett år 
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efter genomgången operation (Gagnon och Karwacki Sheff, 2012). Nedan beskrivs 
fyra olika metoder för obesitaskirurgi. 
 
Vid Gastric band placeras ett band runt den övre magmunnen eller toppen av magen 
där innehållet från matstrupen töms i magen. Bandet är en reservoar som kan fyllas 
med koksaltlösning. Bandet är anslutet till slangar, som ansluter till en subkutan 
port. En nål används för att lägga till eller minska väskan inuti bandet. Vätskan i 
bandet minskar den funktionella storleken på magsäcken och fördröjer genomflödet 
av mat, vilket bidrar till att skapa mättnad snabbare. Metoden är reversibel. 
Åtstramning av bandet bör ske gradvis och detta kan kräva att patienten kommer på 
återbesök var sjätte till åttonde vecka för bedömning av viktminskning och mättnad 
vid måltider (McGraw och Wool, 2015). 
 
Gastric sleeve är en irreversibel metod som åstadkoms genom att avlägsna 75-80% av 
magsäcken. Detta gör att det blir ett högt tryck i magsäcken eftersom operationen 
minskar volymen, vilket kan bidra till gastroesofageal reflux (McGraw och Wool, 
2015). 
 
Roux-en-Y Gastric bypass är en metod där det skapas en magsäcksficka som fästs 
direkt vid tunntarmen, så att den större delen av magsäcken och duodenum 
förbikopplas. Metoden fungerar både genom att fördröja nedbrytning och absorption 
av livsmedel samt att begränsa intaget av mat. Ingreppet är irreversibelt (Gagnon och 
Karwacki Sheff, 2012). 
 
Vid Biliopancreatic diversion with duodenal switch opereras 65-70% av magsäcken 
bort vilket gör ingreppet irreversibelt. Den återstående delen av magsäcken blir 
ansluten till den proximala delen av ileum. Metoden har visat betydande 
viktminskning samt minskning av relaterade följdsjukdomar (Gagnon och Karwacki 
Sheff, 2012). 

Komplikationer till följd av operationen 

Obesitaskirurgi, liksom andra operationer, medför vissa risker för komplikationer 
(Gagnon och Karwacki Sheff 2012, 30). Nedan följer kända exempel på mer allvarliga 
komplikationer som kan förekomma. 
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Postoperativt läckage på anastomotiska platser, områden där vävnader sammansytts 
med varandra, är en allvarlig komplikation som kan medföra ett livshotande tillstånd. 
De symtom som kan uppkomma är buksmärtor, illamående, kräkningar, feber, 
takykardi och hypotension (Gagnon och Karwacki Sheff, 2012). 
 
Dumping syndrom är en vanlig komplikation som uppkommer vid intag av kaloritäta 
kolhydrater då magsäcken snabbt och utan reglering tömmer innehållet till 
tunntarmen. Tillståndet uppstår 15 minuter till två timmar efter intag av mat och 
varar cirka 30 minuter (Gagnon och Karwacki Sheff, 2012). Symtomen kan delas in i 
två grupper, gastrointestinala och vasomotoriska symtom. Gastrointestinala symtom 
är tidig mättnadskänsla, illamående, kramper och diarré. Vasomotoriska symtom 
omfattar yrsel, svettning och hjärtklappning. Utvecklingen av dessa symtom är 
varierande från individ till individ (Ukleja, 2005). Patienter ska i samband med 
operation informeras om vilka livsmedel de ska välja bort för att undvika dumping 
syndrom (Gagnon och Karwacki Sheff, 2012). 
 
Gastroesofageal reflux är även det ett vanligt tillstånd hos patienter som genomgått 
obestitaskirurgi. Det sura magsäcksinnehållet läcker upp i matstrupen och kan leda 
till symtom som sura uppstötningar, halsbränna, dysfagi, ökad salivutsöndring, 
bröstsmärtor och sår i matstrupen (El-Hadi et al., 2014). 

Sjuksköterskans roll 

Allt fler människor genomgår obesitaskirurgi och patienten ska delges kunskap om 
hur denne kan förbereda sig innan operation och sedan ta hand om sig själv 
postoperativt. En betydande faktor för ett framgångsrikt ingrepp är att hälso- och 
sjukvårdspersonal tillhandahåller en aktuell och korrekt information inför en 
operation. Rätt tajming, struktur och effektivitet i arbetet genom preoperativ 
utbildning är att eftersträva (Goldstein och Hadidi, 2010). Landstinget Gävleborg har 
ett vårdprogram med en behandlingsplan som patienten ska genomgå efter noggrann 
information kring de konsekvenser som operationen innebär (Hansson, 2013). 
Sjuksköterskor vid en kirurgklinik blev tillfrågade att skatta sin förståelse och 
kunskap kring obesitaskirurgi. Det framkom att mer än hälften var införstådda i 
genomförandet av de vanligaste operationsmetoderna. Kunskapsnivån var lägre vid 
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de mindre vanligt förekommande operationsmetoderna (Ponstein, 2012). För att 
kunna erbjuda en god omvårdnad samt finna diverse förbättringsmöjligheter har 
undersökningar utförts kring vilken omvårdnad patienterna uppfattat som mest 
värdefull vid obesitaskirurgi. Bland de tillfrågade patienterna angavs symtom på 
postoperativa komplikationer och restriktioner som viktig kunskap för sjuksköterskor 
(Weiss, 2012). 
 

För sjuksköterskor som jobbar kring patienter som genomgår obesitaskirurgi lämpar 
sig Jean Watson’s teori väl. En avgörande faktor för att åstadkomma en god 
omvårdnad är en förtroendefull och hjälpande relation mellan sjuksköterska och 
vårdtagare. Enligt Watson’s teori är vårdpersonal, medicin, behandling eller 
medicinteknisk utrustning inte det som i första hand bidrar till en positiv förändring i 
en omsorgsprocess. Snarare är det den personliga, intellektuella och existentiella 
processen hos patienten som grundar till en förändring. En god relation mellan 
sjuksköterskan och patienten nås genom en ömsesidig process, där fokus inte bara 
ligger vid patienten utan också vid relationen till varandra. Detta bevarar en känsla av 
harmoni samtidigt som den  mänskliga värdigheten och integriteten bibehålls. En 
vårdande miljö främjar inte bara hälsa utan tillåter individen att utvecklas och 
upprätthålla hopp samt skapar förutsättningar för patientens delaktighet i vården 
(Watson 1993, 92-94).  

Problemformulering 

Den enskilda sjuksköterskan får sällan följa hela vårdförloppet. En sjuksköterska vid 
en kirurgisk avdelning, som är aktivt deltagande i både pre- och postoperativ fas, får 
inte bevittna de fysiska och psykosociala förändringar som vanligen syns hos 
patienten först 12 till 18 månader efter ingreppet. Endast vid vissa postoperativa 
komplikationer återkommer patienten till kirurgavdelningen (Hager, 2007). 
 

Genom en litteratursökning fann Fencl, Walsh och Vocke (2015) kring tre miljoner 
evidensbaserade artiklar med anknytning till behandlingsresultatet efter 
obesitaskirurgi. Artiklar om patientens upplevelse i samband med obesitaskirurgi var 
däremot begränsade. Kunskap om hur livet påverkas efter genomgången 
obesitaskirurgi är av stor vikt för att optimera vårdressultatet. Det är även viktigt för 
att kunna erbjuda bästa möjliga stöd till patienter postoperativt. Genom kunskap om 
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psykologiska och fysiologiska förändringar vid obesitaskirurgi anser Ponstein (2012) 
att sjuksköterskans förståelse ökas och den vård som erbjuds förbättras. Detta 
påverkar patientens postoperativa upplevelse i positiv riktning. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters upplevelser av hur livet 
påverkas efter genomgången obesitaskirurgi.  

Metod 
För att uppnå syftet genomfördes en kvalitativ litteraturstudie med nio vetenskapliga 
artiklar. Kvalitativa studier har som yttersta mål att framförallt skapa en ökad 
förståelse för hur patienters erfarenheter, upplevelser, behov samt förväntningar kan 
mötas (Friberg 2012, 121). Då denna litteraturstudie syftar till att belysa patienters 
upplevelse och erfarenheter var vetenskapliga artiklar med kvalitativ inriktning att 
föredra för att kunna samla in data. En artikelgranskning bifogas i slutet av arbetet, 
se bilaga 2. 

Definitioner 

Det engelska ordet bariatric härstammar från de grekiska orden baros, som betyder 
vikt, och iatreia, som betyder medicinsk behandling (Fencl, Walsh och Vocke, 2015). 
“Bariatric surgery” definieras på svenska som “överviktskirurgi”, 
“viktminskningskirurgi” samt ”obesitaskirurgi”. Författarna till denna litteraturstudie 
valde i arbetet att beskriva bariatric surgery enligt den svenska benämningen 
obesitaskirurgi. Detta då vi anser att obesitaskirurgi specificerar de kirurgiska 
ingreppen som litteraturstudien fokuserar på och utesluter de plastikkirurgiska 
ingrepp som övriga svenska begrepp inkluderar. 

Sökmetoder 

Sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och 
PsycINFO. Utifrån studiens syfte användes relevanta sökord som obesity suregery, 
weight loss surgery, patient, experience och result. Genom att använda trunkering 
kan ord med samma rot men olika ändelse fångas upp (Karlsson 2012, 107). Därför 
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användes trunkering för att inte gå miste om relevant information. Sökningar av de 
artiklar som inkluderas i studiens resultat redovisas i en sökmatris, se bilaga 1. 

Urval 

Inklusionkriterier var att; 1) litteraturen skulle vara baserad på kvalitativ forskning 
och svara mot vårt syfte, 2) studierna skulle vara skrivna på engelska då 
undertecknade endast behärskar det språket eller svenska, 3) de vetenskapliga 
artiklarna skulle vara granskade och 4) studierna skulle vara publicerade från år 
2005 och framåt. Östlundh (2012, 74) menar att vetenskapliga artiklar är färskvara 
och om äldre material inte är av intresse bör det finnas en avgränsning i tid. Då 
ständig utveckling sker inom obesitaskirurgi valdes det en begränsning på 10 år, från 
år 2005 och framåt. Exklusionskriterier omfattade studier med andra personers 
upplevelse än patientens gällande obesitaskirurgi. 
 

För att kvalitetsgranska studierna användes en bedömningsmall för studier med 
kvalitativ metod utifrån Olsson och Sörensen (2011, 285). Steg ett var att läsa igenom 
rubrikerna på de studier som framkom av sökningarna. Steg två var att läsa igenom 
de abstrakt tillhörande rubrikerna som var intressanta, för att få en överblick av vad 
artiklarna handlade om. Under det tredje steget lästes de artiklar som valts ut igenom 
för att finna samband mellan studiens resultat och litteraturstudiens syfte. Detta i 
enlighet med Östlundhs (2012, 73-74) beskrivning om att göra ett bra litteratururval. 
Vidare sammanställdes en artikelgranskning som gav en tydlig överblick samt 
uppfattning om huruvida artiklarna kunde användas i litteraturstudien eller ej. 
Sammanställning av artiklar som använts i analysen redovisas i bilaga 2. 
 
I de artiklar som även beskriver upplevelser innan operationen och kring 
operationsdagen i sitt resultat, uteslöts dessa upplevelser i analysen då de ansågs som 
icke relevanta för syftet. 

 

Analys 

Författarna till litteraturstudien har gjort en analys av innehållet inspirerad av 
innehållsanalys, i enlighet med Forsberg och Wengström (2013, 151). Analysarbetet 
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innebar att det undersökta fenomenet delades upp och undersöktes i mindre bitar. 
Delarna sammansattes till en helhet och datainsamlingen analyserades utifrån de fem 
steg som beskrivs av Forsberg och Wengström (2013, 167) som en enkel form av 
innehållsanalys. Som första steg bekantande vi oss med materialet genom att läsa det 
flertalet gånger. Vid andra steget kodades texten för att skapa en överblick av vad 
texten handlade om. Under det tredje steget kategoriserades koderna för att vidare i 
steg fyra sammanfattas till övergripande begrepp. Slutligen tolkades och diskuterades 
resultatet under steg fem. 
 

Analysen sammanställdes under gemensamt ansvar. Inläsningen av litteratur delades 
upp på individnivå för att sedan diskutera och sammanställa ett resultat tillsammans. 
Detta för att skapa en bred men fortfarande gemensam helhetsbild. Två 
huvudkategorier och sex underkategorier valdes, för att presenteras studiens resultat. 

Forskningsetik 

För att en studie ska kunna kallas etisk måste följande aspekter beaktas: för det första 
att den handlar om väsentliga frågor, för det andra att den har god vetenskaplig 
kvalitet och för det tredje att den genomförs på ett etiskt sätt (Kjellström 2014, 76). 
World Medical Association (WMA) har utvecklat Helsingforsdeklarationen som en 
redogörelse för etiska principer inom medicinsk forskning på människor. 
Forskningen ska skydda samt främja patienternas hälsa och rättigheter. Alla 
försiktighetsåtgärder måste vidtas för att skydda deltagarnas integritet samt sekretess 
kring personuppgifter (The World Medical Association, 2013). Då litteraturstudiens 
syfte berörde patienternas upplevelse beslutades det att endast inkludera studier som 
har ett godkänt etiskt tillstånd eller studier som för ett etiskt resonemang där 
individens hälsa och rättigheter främjas. 
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Resultat 
Resultatet bygger på nio vetenskapliga artiklar som har bearbetats och sammanställts 
i två huvudkategorier och sex underkategorier, se tabell 1.  
 
Tabell 1. Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Att genomgå en omfattande kroppslig 

förändringsprocess 

Nya fysiska förutsättningar 

Att hantera viktminskningen 

Oväntade negativa effekter av operationen 

Att återupptäcka sig själv 

Att vara en individ utanför normen En förändrad stigmatisering 

Omgivningens engagemang 

 

Att genomgå en omfattande kroppslig förändringsprocess 

Att genomgå obesitaskirurgi innebar en stor förändringsprocess. Patienterna tog sig 
an den nya vardagen, nya dörrar öppnades för fysisk aktivitet och vidare lärde sig 
individerna att hantera viktförlusten och eventuella negativa effekter av operationen. 
Processen var en start på resan att återupptäcka sig själv. 

Nya fysiska förutsättningar 
Patienterna beskrev en livsomvälvande och frigörande förändring som erbjöd nya 
möjligheter för rörelse och funktionalitet (Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). 
Tidigare fysiska barriärer försvann och det vardagliga livet underlättades. Den ökade 
rörelseförmågan tillät patienterna att vara mer aktiva (Natvik, Gjengedal och Råheim, 
2013; Natvik et al. 2015; Warholm, ØIEN och Råheim, 2014). En upplevelse av att 
vara lättare beskrevs och patienterna uttryckte en entusiasm kring att kunna åka 
skidor, gå på promenader och löpträna (Forsberg, Engström och Söderberg, 2013). 
De fysiska förändringarna var de starkaste påminnelserna om att övervikt inte längre 
var ett faktum. Patienter kunde känna sig mer bekväma i situationer som att åka bil 
med säkerhetsbälte och sitta i ett flygplan utan att behöva extra plats (Earvolino-
Ramirez, 2008).  
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Operationen var avgörande för patienternas hälsa samt en möjlighet att leva ett mer 
aktivt liv (Natvik et al., 2015; Warholm, ØIEN och Råheim, 2014). En ökad 
energinivå upplevdes hos patienterna (Aramburu Alegría och Larsen, 2015). Några 
patienter beskrev motsatsen, förlust av energi, vilket skapade problem i vardagen och 
konsekvensen blev inaktivitet. Även uppkomst av smärta och trötthet förekom och 
detta intensifierades av fysisk aktivitet. Detta skapade en känsla av att vara instängd i 
en svår situation (Synne Groven, Råheim och Engelsrud, 2010). Vanligen upplevdes 
förlust av energi temporärt efter operationen, men för vissa var det en bestående 
känsla även fem år efter operationen (Natvik et al., 2015). Trots avsevärt förbättrade 
möjligheter att utföra diverse aktiviteter var det svårt att upprätthålla regelbundna 
träningsrutiner. Tidigare dåliga erfarenheter av fysisk träning, med minnen av att 
vara uttittad på grund av ett avvikande utseende, innebar att nya förutsättningar 
hämmades av gamla begränsningar (Warholm, ØIEN och Råheim, 2014). En känsla 
av förlora sin kroppskontroll förekom tillfälligt under den inledande fasen efter 
operationen. Med tiden blev kroppen gradvis mer förutsägbar och bekant vilket 
vidare gav en förnyad känsla av kroppskontroll (Natvik, Gjengedal och Råheim, 
2013). Tidigare rörelsemönster och kroppshållning upplevdes fortfarande finnas kvar 
från den överviktiga kroppen och stämde inte överens med den nya smala kroppen. 
Patienterna uttryckte känslor som klumpighet och pinsamhet i samband med 
fartfyllda aktiviteter trots att de nu var mer fysiskt aktiva än förr (Forsberg, Engström 
och Söderberg, 2013; Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). Att packa bort sina gamla 
nu allt för stora kläder gav en känsla av tillfredsställelse, eftersom innebörden av 
handlingen var att kroppen blivit mindre (Synne Groven, Råheim och Engelsrud, 
2010). 

Att hantera viktminskningen 
Den efterlängtade viktminskningen krävde hårt och ihållande engagemang för att den 
nya vikten skulle bibehållas (Natvik et al., 2015; Earvolino-Ramirez, 2008). 
Viktminskningen var en motivationsfaktor och en enorm drivkraft till att fortsätta 
med de nya levnadsvanorna för ytterligare viktförlust (Earvolino-Ramirez, 2008; 
Aramburu Alegría och Larsen, 2015). Engagemanget och viljan att ta bättre hand om 
sin kropp ökade efter operationen och efterföljande viktförlust (Earvolino-Ramirez, 
2008).  
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Under de första sex månaderna efter operationen upplevdes en dramatisk och massiv 
viktminskning. För att beskriva sin viktminskning använde patienterna uttryck som 
att “smälta bort”, “hällas ut” och “tappas bort”. Den dramatiska viktminskningen var 
en källa till glädje (Sutton, Murphy och Raines, 2009; Natvik, Gjengedal och Råheim, 
2013). Men det förekom även oro kring att viktnedgången var för progressiv samt 
uttrycktes bekymmer kring att inte kunna påverka det (Forsberg, Engström och 
Söderberg, 2013). En gemensam upplevelse var att när ettårsdagen efter operationen 
närmade sig avtog viktminskningen och de största fysiska förändringarna 
stabiliserades (Sutton, Murphy och Raines, 2009; Earvolino-Ramirez, 2008). Att inte 
nå sin målvikt var en orosfaktor (Wysoker, 2005). Flertalet av patienterna strävade 
fortfarande, ett år efter operationen, efter ytterligare viktminskning (Natvik, 
Gjengedal och Råheim, 2013). Rädslan för viktuppgång var starkt närvarande hos 
patienterna (Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013; Wysoker, 2005). Trots att en 
större mängd mat inte kunde intas på en och samma gång, var det fortfarande möjligt 
att inta en liten mängd mat ofta och detta skulle kunna utöka magsäckens kapacitet 
och resultera i viktuppgång (Wysoker, 2005; Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). 
Att förlora kontrollen och falla tillbaka i konsumtion av större mängder mat 
kopplades till känslomässig stress, brist på energi och copingstrategier (Natvik, 
Gjengedal och Råheim, 2013) Viktuppgång var relaterat till skam och därför var det 
viktigt att hålla en anpassad kost och träning för att bibehålla sin vikt (Wysoker, 
2005; Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). Dessa levnadsvanor var främmande för 
patienterna (Natvik et al., 2015). De uttryckte ett känslomässigt lidande, en sorg och 
osäkerhet kring huruvida kroppen och hälsan var tillförlitlig nog i framtiden (Natvik 
et al., 2015; Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). Åtta månader efter operationen 
hade en total fysisk och mental omvandling skett men patienterna genomgick 
fortfarande en förändring (Earvolino-Ramirez, 2008).  

Oväntade negativa effekter av operationen 
De negativa effekterna som inträffade efter operationen var oväntade och det 
beskrevs en besvikelse som krävde stort engagemang för att bearbetas. Den 
anatomiskt förändrade mag- och tarmkanalen var ömtålig och patienterna upplevde 
oförutsägbara kroppsliga reaktioner (Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). 
Kroppsliga reaktioner som illamående, gasig mage, diarré och kräkningar resulterade 
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i obehagliga och pinsamma situationer (Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013, 1206; 
Wysoker, 2005; Warholm, ØIEN och Råheim, 2014). Oro över hur andra skulle 
reagera kring de negativa effekterna innebar en ökad försiktighet i samband med 
sociala måltider. Patienter föredrog att använda sin egen toalett och höll tillbaka 
gaser trots att detta innebar obehag och buksmärtor (Natvik, Gjengedal och Råheim, 
2013). Åsikter och yttranden från omgivningen kring kroppsliga reaktioner 
prioriterades före egenvård (Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). Efter operationen 
förändrades patienternas blodvärden och vitaminnivåer. Järnbrist, lågt 
hemoglobinvärde samt B12-brist var vanligt förekommande och diverse vitaminer 
och tillskott ordinerades. För de som drabbades av denna problematik uppfattades 
den nya kroppen som svag, dysfunktionell och sliten (Synne Groven, Råheim och 
Engelsrud, 2010).  
 
Som ett resultat av viktminskning blev huden allt slappare vilket beskrevs som en 
orosfaktor bland patienterna. På grund av överflödig hud upplevdes kropparna allt 
mindre tillfredsställande än önskat, vilket påverkade kroppsuppfattningen negativt 
(Synne Groven, Råheim och Engelsrud, 2010; Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). 
Överflödig hud innebar en ökad risk för infektioner på grund av svettbildningen 
mellan hudvecken. Hudens förflyttning i förhållande till kroppens rörelse upplevdes 
som utom kontroll och obehaglig (Synne Groven, Råheim och Engelsrud, 2010). Den 
överflödiga huden var en påminnelse om den sjukliga övervikt som individen tidigare 
levt med (Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). Att ta bort överflödig hud värderades 
högt och det diskuterades hur mycket individerna var beredda att genomgå för att nå 
ett “normaltillstånd” (Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013; Synne Groven, Råheim 
och Engelsrud, 2010). Att drabbas av de negativa effekterna var en utmaning och 
påverkade patienternas känsla av kontroll negativt, vidare skymde detta de fördelar 
som viktminskningen innebar (Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). 
 

Dumping syndrom förekom bland flera patienter och detta beskrevs som en 
antabuseffekt. Genom att avstå från att äta för mycket eller fel sorts mat kunde 
patienterna undkomma dumping syndrom. En ny känsla av kontroll beskrevs i och 
med vetskapen om att den förändrade anatomin begränsade tidigare möjlig 
överkonsumtion av mat (Forsberg, Engström och Söderberg, 2013). Från första 
dagen efter operationen var patienternas relation till mat annorlunda (Warholm, 
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ØIEN och Råheim, 2014; Sutton, Murphy och Raines, 2009). Patienterna beskrev att 
det var en ständigt pågående process att lära sig vilken mängd mat, vilket intervall 
samt vilka livsmedel som var lämpliga. Genom att testa sig fram klargjordes kroppens 
nya gränser (Forsberg, Engström och Söderberg, 2013; Warholm, ØIEN och Råheim, 
2014; Wysoker, 2005; Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013).  

Att återupptäcka sig själv 
Patienterna uttryckte att de efter operationen fortfarande såg sig själva som stora 
individer. Detta trots att de kunde se en förändring i spegeln samt att värdet för 
kroppsmasseindex sjunkit (Forsberg, Engström och Söderberg, 2013; Aramburu 
Alegría och Larsen, 2015; Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). Det framkom en 
längtan efter att kunna se sig själv mer objektivt och att lära sig “hur en smal person 
beter sig” var svårt. Minnet av tidigare övervikt underlättade att sätta det nuvarande 
missnöjet i perspektiv (Aramburu Alegría och Larsen, 2015). Det var en utmaning att 
upptäcka vilka de var och vilka de ville vara. Både patienter och omgivning 
förväntade sig att de skulle förändras som personer men istället upplevdes det 
motsatta, att deras redan befintliga personlighet framträdde och utvecklades 
(Warholm, ØIEN och Råheim, 2014; Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). De 
förändringar viktminskningen medförde lindrade den skam som var kopplad till den 
egna kroppen (Natvik et al., 2015). En process av att återupptäcka sig själv innebar 
upplevelser av ökat självförtroende, självkänsla och självacceptans (Natvik, Gjengedal 
och Råheim, 2013; Natvik et al., 2015; Aramburu Alegría och Larsen, 2015). Vissa 
patienterna upplevde att deras diagnostiserade depression var lättare att hantera och 
påverkade dem mindre negativt (Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013; Earvolino-
Ramirez, 2008). 
 

Att slippa dömande blickar uppskattades av patienterna och eventuellt förekomst av 
blickar var mindre obekvämt än tidigare (Natvik et al., 2015; Warholm, ØIEN och 
Råheim, 2014). Känslan av att vara mer attraktiv än tidigare medförde att patienterna 
vågade visa upp sig själva (Warholm, ØIEN och Råheim, 2014; Synne Groven, 
Råheim och Engelsrud, 2010). Känslor som ångest och emotionell smärta upplevdes 
trots att den smala kroppen var högt värderad. Efter den kraftiga viktminskningen 
ökades upplevelsen av sårbarhet och känslan av försvarslöshet relaterades till den 
tidigare stora kropp som agerat sköld mot omvärlden men som nu var borta (Natvik, 
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Gjengedal och Råheim, 2013). Det upplevdes som en frihet samtidigt som det var en 
skrämmande upplevelse att inse hur vikten begränsat patienterna från att vara sig 
själva (Warholm, ØIEN och Råheim, 2014). 
 

Patienterna uttryckte en känsla av tacksamhet för de fördelar operationen medfört 
(Natvik et al., 2015; Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013; Aramburu Alegría och 
Larsen, 2015). Nya förhoppningar och önskemål inför framtiden var av stor vikt för 
patienterna (Earvolino-Ramirez, 2008; Warholm, ØIEN och Råheim, 2014). Att 
genomgå operationen var något de skulle rekommendera vidare (Synne Groven, 
Råheim och Engelsrud 2010; Sutton, Murphy och Raines, 2009; Earvolino-Ramirez, 
2008; Wysoker, 2005).  
 

Att vara en individ utanför normen 

Att med tidigare erfarenhet av bristande respekt nu istället mötas av positiv 
uppmärksamhet var en svår omställning för patienterna. Att vara en individ utanför 
normen och att leva med stigmatisering var inte främmande för patienter som 
tidigare varit överviktiga. Efter ingreppet var stigmatisering fortfarande närvarande, 
dock i en förändrad form. Ett nytt engagemang från omgivningen yttrade sig i följd 
med förändringsprocessen. 

En förändrad stigmatisering 
Patienterna upplevde att omgivningen visade överviktiga personer mindre respekt 
(Warholm, ØIEN och Råheim, 2014). Viktminskningen skapade en flyktväg från ett 
avvisande samhälle (Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). Vidare upplevde 
patienterna en mer involverad och mjukare värld där de plötsligt var en i mängden. 
Patienterna beskrev att tidigare upplevd stigmatisering kring den sjukliga övervikten, 
efter genomgången kirurgi, framträdde som en ny typ av stigmatisering kring den 
valda viktminskningsmetoden (Warholm, ØIEN och Råheim, 2014; Earvolino-
Ramirez, 2008). Patienter hade exempelvis mötts av kommentarer om att ha fuskat 
sig till en lägre vikt. En del patienter skämdes och höll med medan andra stod fast vid 
att beslutet att genomgå obesitaskirurgi varken var något fusk eller en genväg 
(Forsberg, Engström och Söderberg, 2013). Tidigare erfarenheter av att bli behandlad 
annorlunda på grund av sitt utseende var provocerande och svåra att acceptera. 
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Samtidigt upplevdes en lättnad över att vara mindre synlig som en stor kropp bland 
folk (Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013; Warholm, ØIEN och Råheim, 2014).  
 

Patienterna upplevde att sociala hinder försvann efter operationen och viljan att vara 
social ökade (Synne Groven, Råheim och Engelsrud, 2010; Aramburu Alegría och 
Larsen, 2015; Natvik et al., 2015; Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). Patienterna 
uttryckte en lättnad över att deras kroppar inte längre lockade till sig negativ 
uppmärksamhet. Men även sorg yttrades, då det var smärtsamt att inse vilket pris de 
betalat för att vara stor och vilka förluster det inneburit för vissa (Natvik et al., 2015) 

Omgivningens engagemang 
Att förändras under en lång tid gjorde patienterna sårbara för kommentarer, blickar 
och kritik från andra. Människor som tidigare inte visat något intresse när de 
kämpade med sin övervikt kände sig plötsligt fria att kommentera deras nya kropp, 
vikt och matvanor (Natvik, Gjengedal och Råheim, 2013). En del patienter 
uppskattade den positiva uppmärksamheten de fick genom sitt förändrade utseende 
(Forsberg, Engström och Söderberg, 2013; Natvik et al., 2015). Andra patienter 
uttryckte att omgivningen gav positiva kommentarer för att de “måste vara trevliga” 
(Aramburu Alegría och Larsen, 2015). Vare sig omgivningen var medveten om 
tidigare viktminskningsförsök eller inte var deras åsikter kring 
viktminskningsmetoden inget som gick att påverka (Earvolino-Ramirez, 2008).  
 

Stöd från familj och anhöriga värdesattes högt och tacksamhet uttrycktes kring att de 
blev behandlad som tidigare, oavsett vikt (Warholm, ØIEN och Råheim, 2014). Vissa 
beskrev att det innan operationen var otänkbart att inleda intima relationer men att 
de efteråt upplevde en glädje och upprymdhet över att få utforska och engagera sig i 
nya intima relationer (Natvik et al., 2015). Patienterna upplevde ett bra stöd från 
kirurgmottagningen efter operationen (Forsberg, Engström och Söderberg, 2013). En 
samhörighet upplevdes via ett internetforum där patienterna fann information om 
operationen samt andra patienters upplevelser av genomgången operation (Synne 
Groven, Råheim och Engelsrud, 2010).  
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av påverkan på livet 
efter genomgången obesitaskirurgi. I resultatet identifierades två huvudkategorier; 
“Att genomgå en omfattande kroppslig förändringsprocess” och “att vara en individ 
utanför normen”. Under dessa huvudkategorier formulerades sex underkategorier. 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter beskrev processen att genomgå 
obesitaskirurgi som en livsomvälvande upplevelse. Enligt patienterna var 
viktminskningen en källa till glädje och nytt hopp inför framtiden. Operationen var 
en hoppfull åtgärd där patienterna ansåg att operationen skulle göra en stor skillnad i 
livet (LePage, 2012). Resultatet i litteraturstudien upplyser att majoriteten av 
patienterna skulle rekommendera operationen för andra samt att de inte kände ånger 
kring genomgången operation. Dock förekom det inte bara positiva upplevelser efter 
operationen. Det beskrevs en förlust av energi och konsekvenserna av detta blev 
inaktivitet vilket skapade vardagsproblematik bland patienterna. Även uppkomst av 
smärta presenterades i vår studies resultat. Detta styrks av LePage (2012) som skriver 
att den postoperativa perioden upplevdes smärtsam av vissa patienter, trots den 
livsomvälvande upplevelsen. Den dramatiska viktminskningen sågs ändå som en 
positiv och energidrivande upplevelse. 
 

Litteraturstudiens resultat visar att livet efter operationen erbjöd nya möjligheter för 
rörelse och funktion. Operationen var en möjlighet till en mer aktiv vardag. 
Likvärdiga resultat framkommer av Magallares och Schomerus (2015) som har funnit 
att personen som levt med övervikt rapporterar en högre fysisk livskvalitet efter 
ingreppet än innan. Även Økland Lier, Aastrom och Rørtveit (2015) visar att vara 
fysiskt kapabel till aktivitet ökade intresset för att utforska nya aktiviteter. I 
litteraturstudien framkommer en bristande förmåga att upprätthålla träningsrutiner 
samt hur tidigare dåliga erfarenheter av fysisk aktivitet hämmade de nya 
förutsättningarna. Liknande beskriver Økland Lier, Aastrom och Rørtveit (2015) hur 
patienter överraskats över det faktum att svårigheter med träning kvarstår trots en 
betydande viktminskning samt att motivation för träning inte alltid är lätt att finna.  
 



 17 

I litteraturstudiens resultat beskrivs rädslan för viktuppgång som starkt närvarande 
hos patienterna. Trots att magsäckens kapacitet minskat fanns det ändå en risk 
att  den utökades igen. I ett resultat av Økland Lier, Aastrom och Rørtveit (2015) 
presenteras liknande upplevelse av fruktan och rädsla för viktuppgång. Ett år efter 
operationen fann Horta Freire et al. (2012) att det förekom en betydande ökning av 
viktuppgång bland patienterna. Det fanns ett betydande samband mellan viktökning 
och dåliga kostvanor och bland fysiskt aktiva patienter var förekomsten av 
viktuppgång lägst. Vidare ansågs ålder, kön och åstadkommen viktförlust ej relevant 
som riskfaktorer för viktuppgång.  
 

I resultatet till litteraturstudien framkommer att patienternas vikt och storlek 
definierade vem de var och inte vem de ville vara. Trots lyckad viktminskning fanns 
rörelsemönster, hållning, synsätt och självbild kvar sedan den överviktiga kroppen. 
En identitetskris uppstod efter operationen då kroppen såg annorlunda ut men 
beteendet fortfarande var detsamma som tidigare. Att äntligen åstadkommit den 
efterlängtade kroppen men ändå känna sig obekväm i den var för patienterna 
konfunderande. I ett resultat av Young och Burrows (2013) presenterades att en 
identitetskris är ett resultat av att ett nytt jag skapas. Två kvinnliga patienter i deras 
studie upplevde att det var mentalt svårt att balansera det nya livet och de nya 
utmaningarna med gamla vanor och begränsningar. Det var inte nödvändigtvis 
förvånande att patienterna upplevde ambivalenta känslor eftersom våra kroppar ger 
oss vår värld och gör det menade möjligt. Osäkerheten kring vem patienten är i den 
förändrade kroppen illustrerar på vilket sätt subjektivitet skapas och upplevs. 
Den individ som är subjektiv utgår från sina egna känslor och åsikter (Einarsson u.å).  
I litteraturstudiens resultat framkommer det att patienterna utgår från sina egna 
känslor och tar mindre hänsyn till verkligenheten. Att uppfatta den faktiska 
förändringen som patienterna genomgått upplevdes som problematiskt. 
 
Enligt LePage (2012) delade patienterna en känsla av att andra kunde se deras 
förvandling tydligare än vad de själv kunde. Litteraturstudiens resultat visade att 
patienterna gärna skulle vilja ha ett mer objektivt synsätt för att kunna uppskatta sig 
själv och sin nya kropp. I överensstämmelse med litteraturstudiens resultat framför 
Jensen et al. (2014) att patienters uppfattning om sig själv förändrats till det bättre i 
och med operationen och den resulterade viktminskningen. Omgivningens tidigare 
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tankar om patienterna hade förlorat sin innebörd. Ny kroppskontroll gav energi och 
frihet och stärktes ytterligare av bekräftelse från andra. Patienternas berättelser 
skildrade förbättrade möjligheter i livet, där bekräftelse från andra gav dem en känsla 
av att vara lika värda. Litteraturstudiens resultat visar på att viktminskningen 
medförde ett ökat självförtroende. Liknande visar Økland Lier, Aastrom och Rørtveit 
(2015), att patienternas självförtroende ökar eller minskar beroende på hur mycket 
vikt de förlorat. De patienter som förlorat stor andel vikt och åstadkommit en smalare 
och mer attraktiv kropp upplevde ett ökat självförtroende. Tillsammans med 
viktminskningen kommer även ökad självkritik. Vidare presenterar Økland Lier, 
Aastrom och Rørtveit (2015) att vissa patienter var mer självkritisk gällande deras 
kropp nu än vad de var när de var överviktiga. Den främsta anledningen till det var 
den lösa huden till följd av den drastiska viktminskningen. På grund av den 
överflödiga huden framkommer det i litteraturstudiens resultat en negativt påverkad 
kroppsuppfattning samt en mindre tillfredsställande kropp än önskat. 
 

Litteraturstudiens resultat visade att viktminskningen skapade en flyktväg från 
stigmatiseringen. Upplevelsen av att vara en i mängden och inte sticka ut var vanligt 
förekommande bland patienterna. Liknande framkommer av Økland Lier, Aastrom 
och Rørtveit (2015) där patienterna, fem år efter operationen, beskriver en känsla av 
äntligen att passa in i samhället och dess normativa regler vilket gjorde det enklare 
att undvika stigmatiseringen. Jensen et al. (2014) redovisar liknande, att kort tid efter 
operationen upplevdes en känsla av att vara lika mycket värd samt att inte vara 
åsidosatt i sociala sammanhang och detta gav både lust och mod att interagera 
socialt. I litteraturstudiens resultat presenteras att stigmatiseringen inte alltid 
försvinner till följd av viktminskningen, istället kan den ta en ny form som grundar 
sig på samhällets syn av den valda metoden för viktminskning. 
 

I de studier som granskats i denna litteraturstudie skiljer sig fördelningen mellan 
kvinnor och män, kvinnor har varit mer frekvent deltagande. Upplevelserna kan 
skilja sig ur ett genusperspektiv. Författarna till litteraturstudien har dock inte märkt 
av detta då liknande upplevelser uppmärksammats oavsett kvinnligt eller manligt 
deltagande i de granskade studierna.  
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I omsorgsprocessen krävs det av sjuksköterskan kunskap och förståelse om det 
mänskliga beteendet, individuella behov samt hur detta kan besvaras. Även 
kännedom om vem patienten är, dennes styrkor och begränsningar, situationens 
betydelse för individen samt kunskap om hur man tröstar, visar medkänsla och 
empati krävs. Mänsklig omsorg fodrar att sjuksköterskan besitter specifika avsikter 
som bevarar personligheten och integriteten hos både patienten och sig själv (Watson 
1993, 92-94). Kunskap om patientens egen upplevelse menar författarna av 
litteraturstudien, i överensstämmelse med Watsons teori, är en viktig del i 
sjuksköterskans förståelse kring patientens eventuella behov, styrkor och 
begränsningar under vårdprocessen. En god och ömsesidig relation som tillåter 
utveckling för båda parter är en förutsättning för att sjuksköterskan ska få en ökad 
förståelse kring patientens upplevelser. För att uppnå en omsorgsfull relation krävs 
det av sjuksköterskan en vilja och ett engagemang att hjälpa patienten (Watson 1993, 
94). Sjuksköterskan måste inneha förmågan att vara lyhörd samt att kunna se 
processen ur ett helhetsperspektiv. Genom detta skapas en öppen dialog och 
patientens egna upplevelser kan uppfattas och synliggöra eventuella brister samt 
möjligheter till förbättring av omvårdnaden. Sjuksköterskans är en del i det 
multiprofessionella team som arbetar kring de patienter som genomgår 
obesitaskirurgi. Förutom utveckling av goda relationer i vården krävs det att 
ytterligare forskning finns tillgänglig, detta för att öka kunskapen om patientens egna 
upplevelser av påverkan på livet efter obesitaskirurgi. 

Metoddiskussion 

Vid litteratursökningen upplevdes det att det fanns ett stort antal artiklar om 
obesitaskirurgi men färre med specifik inriktning mot patienternas upplevelse av 
påverkan på livet efter genomgången obesitaskirurgi. Enligt Östlundh (2012, 58) är 
det viktigt att experimentera med söktekniker, sökfunktioner och sökord för att 
uppnå ett bra resultat. Vidare konstaterar Östlundh att det är en del av sökprocessen 
att göra misslyckade sökningar innan man hittar in på rätt spår. Något vi upptäckte 
var att det fanns mycket artiklar som i sina frågeställningar fokuserade på negativa 
upplevelser efter operationen. Utifrån litteraturstudiens syfte eftersöktes en jämn 
fördelning bland upplevelserna för att få ett så neutralt resultat som möjligt, med 
både positiva och negativa upplevelser. 
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I denna litteraturstudie valdes att enbart inkludera artiklar skrivna på engelska, då 
det är det enda språk utöver svenska som författarna behärskar. Enligt Östlundh 
(2012, 65) kan det ibland vara svårt att hantera olika språkliga utmaningar för den 
som inte har engelska som modersmål. För att åstadkomma en korrekt översättning 
tog vi hjälp av ett engelskt lexikon (Östlundh 2012, 65). Utöver detta förekom 
hjälpmedel i form av ett internetbaserat svenskt uppslagsverk samt en sökmotor för 
synonymer. Vidare diskuterades översättningarna muntligt och artiklarna lästes 
flertalet gånger. Trots att ovan nämnda hjälpmedel förekom i översättningen kan vi 
inte garantera att feltolkningar ej förekommer. 
 

Då författarna av litteraturstudien är oerfarna uppsatsskrivare uppstod tolkningsfel 
kring hur kodningen av materialet skulle utföras. Kategorierna blev för vida och 
överlappade varandra och resultatet saknade struktur. Problemet som uppstod gjorde 
att författarna valde att starta om på nytt med resultatet genom att göra en noggrann 
kodning för att få fram relevanta kategorier och möjliggöra ett bättre resultat. Under 
arbetsprocessen har det genomgående funnits ett samarbete och en jämn 
arbetsfördelning. Endast vid enstaka tillfällen, till exempel vid artikelläsning, har 
arbetet skett individuellt.  
 

För att kunna svara på syftet exkluderades de delar i resultatet som beskrev 
upplevelser före och under operationsdagen. Enbart upplevelserna efter operationen 
inkluderades. 

Forskningsetisk diskussion 

Vikt lades vid att utvalda studier skulle vara etiskt godkända. Detta då respekt ska 
visas för människans värde och rättigheter för att inte orsaka skada. Insamlad data 
som stämde överens med syftet publicerades i litteraturstudien oavsett författarnas 
åsikter. Då ingen av oss besitter förkunskap eller erfarenhet kring det berörda 
området har resultatet presenterats så neutralt som möjligt. Vid litteratursökningen 
valdes att inkludera både positiva och negativa upplevelser bland patienter. Detta för 
att inte riskera ett förutbestämt slutresultat. Etisk reflektion var genomgående under 
arbetets gång. 
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Konklusion 

Litteraturstudien visar att genomgång av obesitaskirurgi är en livsomvälvande 
upplevelse som innebär både fysiska och psykiska förändringar. Det framkommer ej 
huruvida det finns någon tydlig skillnad mellan kvinnor och mäns upplevelse av 
påverkan på livet efter obesitaskirurgi. Det är av stor vikt att sjuksköterskan är 
medveten om patientens perspektiv för att kunna ge en god och anpassad vård. För 
att få en djupare förståelse och ökad kunskap kring omvårdnaden vid obesitaskirurgi 
föreslås ytterligare forskning inom området.  
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kirurgisk 
postoperativ 
erfarenhet 
av kvinnor 
som väljer 
att genomgå 
obesitaskirur
gi för 
hantering av 
sjuklig 
fetma. 
 

Med hjälp av 
tydliga kriterier, 
inbjöds 14 kvinnor 
som genomgått 
obesitaskirurgi att 
delta. Efter att 
deltagaren fått 
information om 
proceduren, 
kontaktade 
forskarassistenten
  deltagaren för att 
schemalägga 
intervjun. 
Samtliga 14 
inbjudna deltog i 
studien. 

Kvalitativ metod. 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
genomfördes per 
telefon och spelades 
in med deltagarnas 
kunskap och 
samtycke. 
Intervjuaren var en 
legitimerad 
sjuksköterska som 
inte hade någon 
erfarenhet av 
obesitaspatienter, 
och därigenom 
eventuellt 
minimerades 
införande av 
partiskhet i data 
insamlingen. 
 

Gemensamt bland deltagarna 
uttrycktes hur obesitaskirurgi var en 
stor livsförändring för dem. 
Deltagarna står bakom sitt beslut att 
genomgå ingreppet som en lösning 
på sin övervikt och om de var 
tvungna att ta om beslutet skulle de 
göra detsamma. Det som 
patienterna diskuterade mest var 
den kraftiga viktminskningen och 
hur de hanterade detta. 

Medel 
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2014 
 
Warholm, 
C., Øien, A. 
M och 
Råheim, M. 
 
Norge 
 

The 
ambivalence 
of losing 
weight after 
bariatric 
surgery 
 

Syftar till att 
ge 
beskrivninga
r av levd 
erfarenhet 
av processen 
att förlora 
vikt efter 
fetmakirurgi 
 

Två kvinnor 
deltog. För att 
ingå i studien, 
behövde följande 
kriterier uppfyllas: 
De måste ha 
genomgått det 
kirurgiska 
ingreppet kallas 
biliopancreatic 
med duodenal 
switch, vara i 
åldrarna 30-50 år, 
vara norsk och ha 
norska som 
modersmål. 

Kvalitativ studie. 
Deltagarna 
intervjuades separat, 
vid 3, 6, 9, och 12 
månader under det 
första postoperativa 
året. 

Baserat på deltagarnas erfarenhet 
kunde man identifiera en ambivalens 
kring viktminskning efter 
obesitaskirurgi under 
förändringsprocessen. Denna 
ambivalens fanns under fem 
huvudområden: Rörelse och aktivitet 
- frihet men nya krav och gamla 
begränsningar; matvanor och 
matsmältning - komplexiteten kring 
förändring; det nya utseendet - 
mindre men “lösare”; sociala 
relationer - stabilitet och förändring; 
att vara sig själv - sårbarhet och 
självsäkerhet.  

Hög 
kvalitet 
 
Godkänd 
  

2005 
 
Wysoker, 
A. 
 
USA 
 

The Lived 
Experience 
of Choosing 
Bariatric 
Surgery to 
Lose Weight 
 

Syftet var 
att 
undersöka 
problem som 
rör 
obesitaskirur
gi, som 
utförs för att 
gå ner i vikt. 
 

Fem kvinnor och 
tre män deltog, 
som hade 
genomgått en 
operation för att 
minska vikten 
minst ett år före 
studiedeltagande. 
 
 

Kvalitativ studie. En 
fenomenologisk 
ansats användes för 
att utforska 
erfarenheter av att 
välja obesitaskirurgi. 
Intervjumetoden 
valdes för att få 
beskrivande 
uppgifter. 
 

Fyra teman identifierades i den 
fenomenologiska analysen. De var 
"sista utvägen", "operation ger 
struktur", "verkligheten sätter in" 
och "positivt om beslutet att ha 
operationen". 
Deltagande är glada och positiva 
trots att de i verkligheten inte 
förlorat lika mycket som de hoppats 
och att det är en utmaning 
att göra livsstilsförändringar. Den 
ultimata rädslan för att återfå den 
förlorade vikten verkar inte ta bort 
den positiva känslan om deras beslut 
att genomgå obesitaskirurgi. 
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