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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

I Sverige är fetma en folksjukdom som kan orsaka eller väsentligen öka risken för en rad 

allvarliga fysiska, psykiska och sociala besvär. Ett starkt samband finns även mellan fetma 

och försämrad livskvalitet. Av de behandlingar som idag finns mot fetma är gastric 

bypasskirurgi den mest väldokumenterade metoden och även den som givit bäst resultat 

gällande viktnedgång, komplikationer, biverkningar och reoperationer. Kirurgin syftar till 

att minska patientens intag av föda per måltid samt att ge ett minskat näringsupptag, vilket 

leder till viktnedgång. Vidare har undersökningar visat att viktnedgång kan förbättra 

livskvaliteten. Livskvalitet som begrepp är komplext men ger stark grund till förändringar i 

hur patienten fungerar och mår i vardagen. Livskvalitet bygger på patientbaserad 

information, är hälsorelaterat och flerdimensionellt och är viktigt att mäta för att kunna 

erbjuda evidensbaserad och kvalificerad vård. 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva livskvalitet hos individer som genomgått 

gastric bypasskirurgi. 

Metod 

Litteraturstudie valdes som metod för att besvara föreliggande studies syfte. 

Undersökningsgruppen var individer som genomgått gastric bypasskirurgi och vars 

livskvalitet beskrivits postoperativt. Inkluderade vetenskapliga artiklar hade alla godkänts 

av etisk kommiteé, kvalitetsbedömdes, klassificerades samt beskrevs kort i en matris 

(Bilaga I). Under hela föreliggande studies utformning strävade författarna efter att ej 

fabricera eller frisera data och reflekterade även över trovärdighet och tillförlitlighet.   

Resultat 

Livskvalitet efter gastric bypasskirugi förbättrades, låg på normala eller goda nivåer ur ett 

fysiskt och psykiskt perspektiv men påverkades av en rad olika faktorer. Livskvalitet 

förbättrades ur ett socialt perspektiv även om undantag fanns. Livskvalitet påverkades 

negativt av förekomst av följdsjukdomar samt av hetsätning posoperativt. Ett komplicerat 

förhållande till mat efter genomgången kirurgi påverkade livkvaliteten. Slutligen beskrevs 

att viktnedgång efter gastric bypasskirurgi verkade leda till en förbättring av individens 

livskvalitet även om flera studier menade att detta inte var den enda påverkande faktorn. 

 

Slutsats 

Livskvalitet förbättrades eller var god efter gastric bypasskirurgi även om undantag sågs. 

Kirurgin som behandling mot fetma verkar fungera i avseende att ge individen en god 

livskvalitet. 

Nyckelord: Gastric bypasskirugi, livskvalitet, individ, beskrivning, fetma. 
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BAKGRUND 

Fetma 

Definition av fetma 

Övervikt och fetma definieras enligt World Health Organization [WHO] (2011) som 

onormal eller överflödig fettansamling vilken medför hälsorisker. En individ med ett Body 

Mass Index (BMI) lika med eller över 25 kg/m
2
 klassas som överviktig. Fetma, eller 

obesitas, är termen för svår övervikt och innebär ett BMI på 30 kg/m
2
 eller över. En 

individs BMI räknas ut genom att dividera dennes vikt i kilogram med dennes längd i 

meter i kvadrat, det vill säga kg/m
2
. Denna metod för mätning av huruvida en person är 

under-, normal- eller överviktig anses av Statens Beredning för medicinsk Utredning 

[SBU] (2002) vara den bästa då den kan appliceras på både män och kvinnor. Den stora 

svagheten i denna mätmetod ligger i att den inte skiljer på muskel- respektive fettmassa, 

varför den kan vara missvisande. Vidare har nyligen framställda forskningsresultat visat att 

de negativa följder övervikt och fetma kan orsaka inte enbart beror på överflödig fettmassa 

utan fördelningen av den i kroppen. Det har framkommit att bukfetma, det vill säga 

fettansamlingar runt och inuti buken, är den största riskfaktorn för följdsjukdomar när det 

gäller fetma (Ferris & Crowther, 2011). SBU (2002) menar att bedömning av fetma bör 

inkludera en skattning av bukfetma, vilket vanligen görs genom mätning av omfånget runt 

midjan dividerat med omfånget runt höften. Detta mått kallas midja/höftkvot och ställs mot 

framtagna gränsvärden. Värdet för bukfetma är enligt WHO (2008) över 0,90 för män och 

över 0,85 för kvinnor. Tillsammans med BMI kan midja/höftkvot användas vid bedömning 

av risker med fetma.      

Fetma som folksjukdom 

I Sverige är fetma en folksjukdom vilken belastar kroppen hårt och utgör ett stort problem 

både för individen samt hälso- och sjukvården. I rapporten Fetma – problem och åtgärder 

uppgick antalet personer med fetma i Sverige till cirka 500 000 med en kraftig ökning 

under de senaste 20 åren (SBU, 2002). Denna ökning överensstämmer med Statens 

Folkhälsoinstituts rapport där 14 procent av den svenska befolkningen år 2010 beräknades 

lida av fetma jämfört med 11 procent år 2004 (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Även 

statistik framtagen av WHO (2011) visar att den globala ökningen av fetma nästan 

fördubblats mellan 1980 och 2008. Under 2008 led 10 procent av män och 14 procent av 

kvinnor världen över av fetma, jämfört med fem respektive åtta procent under året 1980.  

Bland faktorerna som avgör huruvida en individ utvecklar fetma eller ej finns livsstil, 

miljö, samhälleliga och sociala faktorer, samt ärftlighet som spelar en viktig roll. De 

senaste årens forskning har lagt allt större fokus på energiomsättningen hos överviktiga då 

detta tros kunna vara en orsak till att vissa individer utvecklar fetma medan andra inte gör 

det (Almås & Kondrup, 2001). Forskningen har visat att individer som lider av fetma har 

en generellt lägre energiförbrukning, både vid vila och aktivitet, än normalviktiga, vilket 

kan kopplas till hereditet. Den grundläggande orsaken till utvecklingen av fetma är alltså 

att individen under en längre tid har ett högre intag av energi än kroppen förbrukar. Detta 

överskott kan bero på ett mycket stort intag av energi, det vill säga individen äter för 

mycket eller alltför energirik kost, eller ett underskott av fysisk aktivitet. Överskottet av 

energi lagras då som fett vilket leder till en viktuppgång hos individen. Vanligt är en 

kombination av dessa vilket ger en risk för fetma i två dimensioner (Sharma & Padwal, 

2009). Ytterligare en faktor med betydelse för utvecklingen av fetma är alkoholintag. 
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Alkohol metaboliseras snabbt i kroppen och orsakar ökad lagring av annan samtidigt 

intagen föda (Troisi, Heinold, Vokonas & Weiss, 1991). 

Följder av fetma 

Fetma kan orsaka eller väsentligen öka risken för en rad allvarliga följdsjukdomar. I en 

tysk studie framkom att individer som lider av fetma eller sjuklig fetma, det vill säga har 

ett BMI på över 40 kg/m
2
, löper större risk att utveckla coronära hjärtsjukdomar, 

njursjukdomar, astma samt diabetes mellitus typ 2 (Lenz, Richter & Mühlhauser, 2009). 

Fetma påverkar inte enbart individens fysiska hälsa utan även den psykiska hälsan. 

Signifikanta samband mellan fetma och psykiska besvär, exempelvis depressioner, har 

kunnat påvisas genom en nederländsk metaanalys (Luppino et al., 2010).  Det har även 

visat sig att individer som lider av fetma har kortare livslängd än individer med normal 

vikt. Den generella risken att dö i förtid ökar med 20 procent hos dessa individer (Lenz, 

Richter & Mühlhauser, 2009). Ur ett globalt perspektiv dör över 2,8 miljoner människor 

varje år till följd av övervikt eller fetma (WHO, 2011). 

Hjärta och kärl    

Risken för följdsjukdomar i hjärta och kärl, såsom förstorad vänsterkammare och hjärtsvikt 

ökar vid fetma. Då fetma innebär en ökad belastning på kroppen och en ökad tyngd att bära 

ger det konsekvenser för hur hårt hjärtat måste arbeta. Angina pectoris är en vanligt 

förekommande följdsjukdom till fetma vilket i kombination med hypertoni, vilket också 

kan orsakas av fetma, utgör ytterligare hälsofara (Almås & Kondrup, 2001). Hypertoni är 

tre gånger vanligare i samband med fetma än normalvikt, framförallt hos unga med 

långvarig fetma. Bukfetma i synnerhet är en av de främsta riskfaktorerna för hjärtinfarkt 

och blodfettsrubbningar, dyslipidemi. Vid denna dyslipidemi är HDL-kolesterolvärdena 

lägre än normalt och LDL-kolesterolvärdena förhöjda, vilket i sin tur också ökar risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar (WHO, 1997). 

Diabetes mellitus typ 2 

En av de vanligaste följdsjukdomarna till fetma är diabetes mellitus typ 2. Vid diabetes typ 

2 ses ofta insulinresistens vilket innebär otillfredsställande upptag av glukos i muskel- och 

fettvävens celler. Vidare bidrar insulinresistensen till otillräcklig hämning av 

glukosproduktionen i levern, vilket orsakar en för kroppen skadligt hög 

blodglukoskoncentration (Mosand & Stubberud, 2011). Enligt Mosand och Førsund (2001) 

är cirka 70 procent av de som lider av diabetes typ 2 överviktiga. Det har dock visat sig att 

en stor viktnedgång till följd av kirurgisk behandling bidrar till minskat insjuknande i 

diabetes mellitus samt att en normalisering i blodsockernivåerna sker (MacDonald et al., 

1997).  

Metabola syndromet 

Metabola syndromet är ett tillstånd vilket innefattar hypertoni, diabetes typ 2, dyslipidemi 

samt bukfetma. Syndromet är ett allvarligt tillstånd med ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Till skillnad från enbart övervikt eller fetma kräver metabola syndromet 

behandling för fyra olika medicinska ohälsotillstånd. Då fetma är en komponent i metabola 

syndromet och kan orsaka samtliga övriga är det av stor vikt att behandla fetman som 

bakomliggande orsak innan de övriga tillstånden hunnit utvecklas (Onat, 2011).  
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Psykiska följder 

Att vara överviktig är ofta psykiskt betungande då upprepade misslyckade bantningsförsök 

kan leda till depression, social isolering och en känsla av otillräcklighet som individ. Att 

dämpa problem och ångest med mat blir då vanligt förekommande för att kunna hantera sin 

vardag. Detta leder till att personen hamnar i ett negativt levnadsmönster (Almås & 

Kondrup, 2001). Vidare ser man ett starkt samband mellan fetma och en negativ påverkan 

på livskvaliteten (Larsson, Karlsson & Sullivan, 2002; de Zwaan et al., 2009). I en 

metaanalys påvisades en ökad risk för depression hos feta och att depression i sin tur var en 

riskfaktor för att utveckla fetma (Luppino et al., 2010). Idag finns många fördomar och 

negativa attityder till fetma, både i hälso- och sjukvården och i övriga samhället, vilket 

naturligtvis drabbar individen. Det är framförallt psykosocialt som individer med fetma 

upplever störst problem. Sociala aktiviteter kan kännas betungande, obehagliga och en 

vardaglig situation som att köpa kläder kan bli oerhört påfrestande (Wadden et al., 2001).  

Följder för hälso- och sjukvården 

Då övervikt och fetma medför stora hälsorisker för de drabbade är detta något som rör 

hälso- och sjukvården. Många söker sig till sjukvården för att få hjälp med följdproblem 

och -sjukdomar till sin fetma. Under året 2003 kostade övervikt och fetma sjukvården tre 

miljarder kronor. Denna kostnadsberäkning utgår ifrån de följdsjukdomar som beskrivits 

ovan men det finns andra sjukvårdskostnader för fetma som inte inkluderats i beräkningen. 

Samhällskostnader för exempelvis sjukskrivning och förtidspension till följd av fetma är 

inte kalkylerade (Persson, Svensson & Ödegaard, 2004).  

Behandling av fetma 

Behandlingsmetoder 

Det finns idag ett flertal mer eller mindre effektiva metoder att behandla fetma med. Bland 

dessa behandlingsmetoder finns rådgivning, beteendeterapi, läkemedelsbehandling och 

kirurgi (Colquitt, Clegg, Sidhu & Royle, 2005) Kirurgiska ingrepp har visat sig ge en 

viktreducering med cirka 25 procent vilken är kvarstående cirka fem år efter behandlingen. 

Efter tio år ses denna kvarstående minskning med cirka 16 procent och viktreduceringen 

ger en betydande vinst för personens hälsa (SBU, 2002). Gällande kirurgiska ingrepp finns 

idag ett flertal olika tekniker såsom gastric banding, vertical banded gastroplasty, 

horisontella gastroplastiker, tunntarmsshunt, bileopankreatisk bypass, duodenal switch 

samt gastric bypass. Dessa kirurgiska behandlingar kan genomföras med laparoskopisk 

eller öppen kirurgi (Colquitt et al., 2005). Gastric bypass är den mest väldokumenterade 

metoden och även den som givit bäst resultat gällande viktnedgång, komplikationer, 

biverkningar och reoperationer jämfört andra studerade metoder (SBU, 2002). 

I en studie av Howard et al. (1995) var syftet att jämföra resultatet av vertical banded 

gastroplasty och gastric bypasskirurgi hos patienter med svår fetma. Patienterna deltog i en 

femårsuppföljning gällande tidiga och sena komplikationer samt hur stor och ihållande 

viktnedgång som skett. Resultatet visade att de patienter som genomgått gastric 

bypasskirurgi hade en större viktnedgång postoperativt samt att denna höll sig stabil medan 

de patienter som genomgått vertical banded gastroplasty sakta åter gick upp i vikt. 

Gastric bypass 

Gastric bypass är en kirurgisk metod vars syfte är att minska patientens intag av föda per 

måltid samt att ge ett minskat näringsupptag. Tekniken Roux- en- Y används genom att 
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dela av den övre delen av magsäcken med kirurgiska häftklamrar till en ficka på 50 

milliliter eller mindre. Fickan sammanbinds med en anastomos till tunntarmen som i sin tur 

fått en del bortkopplad. Den kraftigt reducerade magsäcken förhindrar patienten att förtära 

stora måltider och den kortare tunntarmen leder till ett minskat näringsupptag. Tekniken 

Roux- en- Y används för att undvika reflux av galla som annars kan förekomma. Ofta 

används ett protesband för att stabilisera och förebygga sen stretching av anastomosen 

samt förbättra den långsiktiga viktnedgången. Det är tekniskt möjligt att reversera en 

gastric bypass (Colquitt, Picot, Loveman & Clegg, 2009). 

Kriterier för att en individ ska få genomgå en kirurgisk behandling av fetma bygger inte på 

systematiska studier utan har långsamt utvecklats under de senaste 20 åren. Har patienten 

inte fått resultat från andra behandlingar, gjort upprepade bantningsförsök och har ett BMI 

över 40 kg/m
2
, eller över 35 kg/m

2
 om svåra följdsjukdomar finns, kan kirurgisk 

behandling vara aktuell. Gällande ålder för att genomgå kirurgi ligger den övre gränsen i 

Sverige på 60 år och den undre runt 18-20 år (SBU, 2002). 

Komplikationer 

Komplikationer associerade med gastric bypass kirurgi är defekter på häftklamrarna i övre 

magsäcken, akut magsäcksdilatation och fördröjd magsäckstömning spontant eller 

sekundärt till en blockering av anastomosen. Andra komplikationer som kan uppstå i 

samband med kirurgi är bråck, sår, tarmobstruktion och kräkningar som orsakas av 

förträngningar i magsäcken på grund av ärrvävnad som bildats i anastomosen. Syndromet 

dumping kan också förekomma och kan ses dels som en komplikation och dels som ett 

hjälpmedel till viktnedgång då patienten inte längre kan äta sötsaker. Syndromet leder till 

takykardi, illamående, tremor, svaghet och diarré när patienten äter raffinerat socker 

(Colquitt et al., 2009). 

För patienter som genomgått gastric bypasskirurgi är en annan specifik biverkning brist på 

vitamin B12. Det beror sannolikt på ett lågt intag av B12 i kombination med en blockering 

av intrinsic factor. Det är därför viktigt att alla patienter som genomgått kirurgin får ett 

livslångt tillägg av vitamin B12 (Donadelli et al., 2011). Järnbrist är även förekommande 

hos patienter som genomgått magsäckskirurgi. Hos gastric bypasspatienter är det dock inte 

enbart det låga järnintaget som bristen beror på utan också att den översta delen av 

tunntarmen, som har en betydande roll i järnupptaget från mag- tarmkanalen är 

bortkopplad (Avgerinos, Llaguna, Seigerman, Lefkowitz & Leitman, 2010).  

Den mest fruktade komplikationen efter gastric bypasskirurgi är anastomotiska läckor på 

grund av den höga frekvensen av morbiditet och mortalitet. Anastomotiska läckor är en 

sekundär komplikation till förändringar som kan ske i läkningsprocessen efter operationen. 

Denna process är komplex och består av en serie händelser som måste ske utan 

komplikationer för att ge en lyckad läkning. Läkningsprocessen styrs av en balans mellan 

mängden avlagring och nedbrytning av kollagen. En obalans i denna process kan resultera i 

sämre läkning och en belastning av anastomosen som överstiger suturernas kapacitet, 

vilket resulterar i en risk för en läcka att skapas. De patienter som får denna komplikation 

kräver vidare tester och undersökningar, långvarig andningssupport och längre 

sjukhusvistelse, ofta på en intensivvårdsavdelning. Reoperation behövs också i flera fall 

som en konsekvens av septisk chock, multiorgansvikt, fistlar och bukabscesser (Gonzalez, 

Nelson, Gallagher & Murr, 2004).  
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Ekonomisk aspekt av kirurgiska behandlingsmetoder 

SBU:s rapport (2002) menar att det finns hälsoekonomiska modellanalyser som visar att 

kirurgisk behandling kan ge en viktnedgång till en någorlunda låg kostnad. Dock har dessa 

studier ett lågt bevisvärde, kort uppföljningstid samt är grundade på små material. Det 

finns svenska studier med högt bevisvärde som jämför primärvårdens behandling av 

individer med fetma med de som genomgått kirurgisk behandling. Dessa studier visar att 

kostnaden för annan sjukhusvård var större för den grupp som behandlats med kirurgi 

medan inga kostnadsskillnader sågs för läkemedel och sjukfrånvaro jämfört med 

behandling inom primärvården. Fyra till sex år efter kirurgisk behandling var kostnaden 

cirka 70 000 kronor högre för dessa patienter jämfört med omhändertagande i 

primärvården. 

I en annan studie var syftet var att mäta kostnadseffektiviteten av laparoskopisk gastric 

banding och laparoskopisk Roux- en- Y gastric bypass som behandling vid sjuklig fetma. 

Resultatet visade att båda kirurgiska behandlingarna gav signifikant viktnedgång och var 

kostnadseffektiva i jämförelse med utebliven behandling (Campbell et al., 2010).   

Livskvalitet 

Definition av livskvalitet 

Livskvalitet är ett komplext begrepp och det finns svårigheter att hitta en bra definition. 

Detta kan bero på flera olika faktorer men en viktig är det fokus som finns på utvärdering 

och undersökning i samhället. Detta fokus gäller i sin tur en mängd olika discipliner som 

alla använder sig av begreppet och där alla lägger in sin egen tyngd beroende på vilket 

område som ska behandlas (Farquhar, 1995). WHO (2007) definierar livskvalitet som 

individens uppfattning om sin ställning i livet rörande kultur, värderingar, boende, i 

relation till deras normer, oro, mål och förväntningar. Livskvalitet är ett mycket 

omfattande begrepp som påverkas på ett komplext sätt av individens fysiska hälsa, 

psykiska tillstånd, grad av självständighet, sociala relationer, personliga åsikter och dennes 

relation till de framträdande drag som syns i den omgivande miljön. En annan definition av 

livskvalitet är utformad av George och Bearon (1980). De menar sig inte helt ha förklarat 

begreppet men definierar livskvalitet i termer av fyra bakomliggande dimensioner. Två av 

dessa är objektiva och behandlar generell hälsa/ funktionell status samt socioekonomisk 

status. De andra två reflekterar individens subjektiva bedömningar och behandlar 

livstillfredsställelse och självkänsla med relaterade områden. Andersson (2008) menar att 

en del i definitionen av livskvalitet är att ta ställningen till huruvida det finns en objektiv 

respektive en subjektiv sida, eller om båda ryms i begreppet. Objektiv livskvalitet 

fokuserar bland annat på ekonomiska, fysiska och sociodemografiska förhållanden med 

tydliga exempel som provresultat efter medicinsk behandling eller aktivitetsnivå hos 

patienten. Subjektiv livskvalitet tar fasta på individens uppfattning samt värdering av sitt 

egna liv. Ur denna synvinkel har livskvalitet uppfattats som livstillfredsställelse eller lycka, 

självkänsla och meningen med livet. Holmes och Dickerson (1987) behandlar även de 

begreppet livskvalitet men genom att undersöka flera olika definitioner. En beskrivning 

utformades sedan till att se livskvalitet som en abstrakt och komplex term vilken 

representerar individuella svar på fysiska, psykiska och sociala faktorer vilka bidrar till ett 

”normalt dagligt liv”. Livskvalitet innefattar många olika områden som personlig 

tillfredsställelse, självkänsla, prestationsförmåga, jämförelse med andra individer, tidigare 

kunskap/erfarenhet, ekonomisk status, generell hälsa och emotionell status.  
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Hälsorelaterad livskvalitet är ytterligare ett begrepp starkt kopplat till livskvalitet. I detta 

begrepp görs en avgränsning till de dimensioner som direkt påverkar en patient avseende 

funktion och välbefinnande vid ohälsa, sjukdom och behandling (SBU, 2002). Enligt SBU 

(2002) är livskvalitet synonymt med hälsorelaterad livskvalitet gällande användning av 

begreppet som mått inom det medicinska området och kommer på så sätt också användas i 

föreliggande litteraturstudie. Alla tidigare nämnda definitioner bidrar till helheten av 

begreppet livskvalitet varför inga tidigare beskrivna definitioner av begreppet exkluderas i 

föreliggande litteraturstudie. 

Kritik kan riktas mot försök att objektivt värdera livskvalitet om individen själv upplever 

sig ha en god livskvalitet och är lycklig. Samtidigt ska det finnas en medvetenhet om att en 

individ över tid och situation kan ändra uppfattning om sin livskvalitet. Detta medför 

problem för den som enbart använder patienternas objektiva bedömningar som grund för 

beslut om behandling och vård (Andersson, 2002). 

Mätning av livskvalitet 

Syfte med mätning av livskvalitet 

I slutet av 1980-talet diskuterades mätning och värdering av livskvalitet av 

forskarsamhället för första gången. I diskussionen behandlades problematiken med 

diskriminering av och fördomar mot individer med fetma. Forskarna menade att de 

negativa attityder mot fetma som finns skulle kunna ändras till krav på specifika hälso- och 

sjukvårdsinsatser istället för skuldbeläggning av patienten. Denna förändring skulle ske 

genom forskning om livskvalitet och berika den tidigare ensidiga fokuseringen på BMI 

eller vikt samt risker med fetma som varit otillräcklig för att förstå individens livskvalitet. 

Livskvalitet som effektmått vid bland annat fetma används idag med motiveringen att 

begreppet bygger på patientbaserad information, är hälsorelaterat och flerdimensionellt 

samt att det ger stark grund till förändringar i hur patienten fungerar och mår i vardagen 

(SBU, 2002). Mätning av livskvalitet används ofta inom utvärderingsforskning där syftet 

är att mäta en specifik behandlingsforms effektivitet och eventuella sidoeffekter av denna. 

Mätningen har även betydelse för medicinsk etik för att vårdtagaren ska erhålla en 

evidensbaserad och kvalificerad vård men också för att vårdgivaren ska känna sig trygg 

och göra det möjligt att ge professionell vård och relevant information (Andersson, 2002). 

Ekonomisk aspekt 

Begreppet livskvalitet har betydelse för hälsoekonomi där det kan verka som ett underlag 

för bedömning vid lönsamhetsanalyser. Mätningar av livskvalitet kan ge uppgifter om hur 

sjukvården i framtiden ska planeras och lägga en grund för förändringar av hälso- och 

sjukvården (Andersson, 2002). Enligt SBU (2002) saknas dock studier som beräknat 

kostnadseffektiviteten utifrån förbättrad livskvalitet. 

Mätmetoder 

Standardiserade frågeformulär används idag med stor potential för att mäta en individs 

upplevelser av sin livskvalitet (Kaplan & Ries, 2007). Mätinstrumentet Short-Form-36 

(SF-36) är ett vanligt använt instrument för att mäta generell livskvalitet. Individen vars 

livskvalitet man ämnar mäta fyller själv i formuläret, som består av 36 punkter uppdelade i 

åtta subskalor (”fysisk funktion”, ”rollbegränsningar på grund av fysiska hälsoproblem”, 

”somatisk smärta”, ”generell hälsa”, ”vitalitet”, ”social funktion”, ”rollbegränsningar på 

grund av emotionella problem” samt ”mental hälsa”). Dessa utgör två summerande delar 
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(poäng av fysisk komponent och poäng av mental komponent). Gällande mätning av 

livskvalitet relaterat till vikt används ofta mätinstrumentet Impact of Weight on Quality of 

Life-Lite (IWQOL-Lite). Instrumentet består av 31 punkter uppdelade i fem domäner 

(”fysisk funktion”, ”självkänsla”, ”sexuellt liv”, ”offentlig smärta/bedrövelse” samt 

”arbete”) med fem svarsalternativ. Varje svarsalternativ motsvarar en poäng och den totala 

poängen är tänkt att utröna vilken påverkan övervikt har på en individs livskvalitet 

(Kolotkin et al., 2008).  

Exempel på andra mätinstrument för generell livskvalitet som använts i studier och som 

inkluderats i föreliggande studie är Linear Analogue Self-Assessment Questionnaire 

(LASA), Short-Form-12 (SF-12), Moorehead-Ardeldt Quality of Life Questionnaire och 

Medical Outcome Study-36 Item (MOS-36). Hos individer med fetma kan upplevd 

kroppsform och kroppsuppfattning i relation till livskvalitet kan mätas med formulären 

Body Shape Questionnaire (BSQ) respektive Body Image Quality of Life Inventory 

(BIQOLI). 

Fetma och livskvalitet 

Hos individer med fetma ses en betydligt lägre livskvalitet än hos individer med 

normalvikt (Larsson et al., 2002; de Zwaan et al., 2009). I en studie av Larsson et al. 

(2002) kunde den största försämringen av livskvalitet ses hos kvinnor med fetma i åldrarna 

35 till 64 år där även fysisk inaktivitet och andra sjukdomar bidrog. Sambandet mellan 

fetma och sämre livskvalitet är överlag starkare för kvinnor än män ju svårare fetman är, 

om annan sjuklighet finns och om individen sökt sjukvård (SBU, 2002).  

I en studie av Burns, Tijhuis och Seidell (2001) framkommer flera faktorer som påverkar 

till lägre livskvalitet hos överviktiga. På delar av livskvaliteten visade sig upplevd övervikt 

ha mer negativ verkan än uppmätt BMI. För de individer som ansåg sig ha fetma var de 

uppmätta värdena på skalorna ”generell hälsa” och ”vitalitet” betydligt lägre för båda 

könen och ”fysisk funktion” lägre för kvinnor jämfört med kontrollgruppen. Samband 

kunde också ses mellan nedsatt livskvalitet och upprepade bantningsförsök under de 

senaste fem åren. 

PROBLEMFORMULERING 

Det finns ett starkt samband mellan fetma och försämrad livskvalitet (Larsson et al., 2002; 

de Zwaan et al., 2009). Undersökningar har visat att viktnedgång kan förbättra 

livskvaliteten (Karlsson, Sjöström & Sullivan, 1998). Då gastric bypasskirurgi är en 

effektiv behandlingsmetod för att nå viktnedgång borde detta betyda att en individ som 

genomgår kirurgin får förbättrad livskvalitet som följd (Karlsson, Sjöström & Sullivan, 

1998; SBU, 2002). Hänsyn måste dock tas till att behandling med viktminskningsskirurgi 

på flera olika sätt innebär en stor omställning i livet. Detta skulle i sin tur kunna leda till 

förändring av individens livskvalitet både positivt men också negativt (Steffen, Potoczna, 

Bieri & Horber, 2008). Genom att sammanställa tidigare forskningsresultat inom 

problemområdet skapas möjlighet att förstå sambandet mellan gastric bypasskirurgi och 

livskvaliteten hos individerna samt se hur livskvaliteten beskrivs postoperativt. Denna 

förståelse och kunskap öppnar dörrar för vårdutveckling eftersom begreppet livskvalitet 

idag är betydelsefullt för hur patienten mår och för hur vi kan stärka möjligheten till att ge 

professionell vård (SBU, 2002; Andersson, 2002). Sjuksköterskans roll blir att förutse 
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eventuella problem patienten kan stöta på efter kirurgin och informera kring detta så att 

patienten är väl förberedd (International Council of Nurses [ICN], 2007). 

SYFTE 

Att beskriva livskvalitet hos individer som genomgått gastric bypasskirurgi. 

METOD 

Val av metod 

Författarna har valt att göra en litteratursbaserad studie. En litteraturbaserad studie syftar 

till att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom valt 

problemområde. Litteraturstudien bör till största del inkludera aktuell forskning inom 

området och bygga på vetenskapliga artiklar eller rapporter (Forsberg & Wengström, 

2008). 

Datainsamling  

Sökning av vetenskapliga originalartiklar genomfördes med sökord via databaserna 

PubMed och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL]. 

Databaserna valdes med hänsyn till deras breda områden med fokus på 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). Utvalda sökord var ”gastric bypass 

surgery AND quality of life”. Författarnas intresse av att hitta artiklar som inkluderade 

både gastric bypass surgery och quality of life ledde till att operatorn ”AND” användes. 

Sökordens definition granskades i databasens uppslagsverk för att kontrollera dess relevans 

(Friberg, 2006). Sökningen avgränsades till svenska och engelska artiklar som publicerades 

mellan 2006 och 2011. Ingen avgränsning gjordes gällande huruvida artiklarna fanns i 

gratis fulltext. Då alla åldersgrupper var av intresse att studera utifrån syftet utfördes ingen 

avgränsning angående ålder på deltagarna i studierna. Såväl kvalitativ som kvantitativ 

forskning inom området var intressant och skulle vid relevans granskas och inkluderas i 

föreliggande litteraturstudie. På grund av tillfredsställande antal artiklar efter den första 

sökningen valdes ingen ytterligare databas och ingen manuell sökning utfördes. En 

beskrivning av inkluderade artiklar samt författarnas namn presenteras i form av en matris 

(Bilaga I) för att resultatet ska bli överskådligt och tydliggörs vidare med text (Forsberg & 

Wengström, 2008). 
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Sökhistoriken presenteras i tabellen nedan. 

Datum för 

sökning  

& 

 Databas 

 

Limits 

 

Sökord 

 

Antal 

artiklar 

 

Granskade 

abstract 

 

Granskade 

artiklar 

 

Inkluderade 

artiklar 

2011-09-01 

PubMed 

Max fem 

år gamla. 

English 

och 

Swedish. 

Gastric 

bypass 

surgery 

AND 

Quality 

of life 

166 121 25 16 

2011-09-02 

CINAHL 

Max fem 

år gamla. 

English 

och 

Swedish. 

Gastric 

bypass 

surgery 

AND 

Quality 

of life 

24 24 0 0 

 

Urval 

Då tillgängligheten av artiklar var bättre i databasen PubMed än i CINAHL och då 

sökträffarna i CINAHL inte tillförde något mer relevant, samt att många dubbelträffar 

fanns, inkluderades enbart artiklar funna i PubMed i urvalsprocessen. Författarna 

granskade de abstract med relevant titel som funnits under databassökningen. Därefter 

skedde ett första urval som inkluderade 25 artiklar vilka kunde kopplas till 

litteraturstudiens syfte. Dessa granskades i sin helhet av båda författarna. Artiklarna 

klassificerades och kvalitetsgranskades utifrån Bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker & Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006) för att kunna exkludera de med låg trovärdighet (Friberg, 2006). För att säkerställa 

god etisk kvalitet valdes enbart artiklar som blivit godkända av etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström, 2008). Efter dessa urvalskriterier inkluderades slutligen 19 artiklar till 

litteraturstudien för grundlig dataanalys. 

Dataanalys  
Analys av inkluderade artiklar utfördes genom att de ställdes mot det formulerade syftet 

och problemformuleringen för denna litteraturstudie. Båda författarna läste individuellt alla 

inkluderade artiklar för att minska risken för att relevanta resultat feltolkades eller 

missades (Forsberg & Wengström, 2008). Diskussion kring artiklarna genomfördes för att 

tydliggöra dess innehåll. I enlighet Forsberg och Wengström (2008) upprättades en matris 

för att ge en överblick av inkluderade artiklar. Varje artikel analyserades sedan med hjälp 

av olika färgmarkeringar för olika teman som framkom under processen. Resultaten kom 

sedan att struktureras under dessa, som återkopplades till syftet och frågeställningarna 

innan sammanställningen påbörjades. Detta för att underlätta utformningen av resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna analyserade sedan eventuella likheter och 
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skillnader under de olika temana samt skapade rubriker och underrubriker vilka resultatet 

presenteras utifrån. Totalt baseras resultatet på 16 vetenskapliga artiklar då tre artiklar vid 

närmare analys ej visat sig vara tillförlitliga eller inte alls kunde kopplas föreliggande 

studies syfte. 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

För att säkerställa en god etisk kvalitet av denna litteraturstudie användes endast studier 

med tillstånd från etisk kommitté som underlag. Alla artiklar som använts har redovisats 

och de som valts bort har dokumenterats. Författarnas hypotes angående resultatet för 

denna studie har inte påverkat urvalet av artiklar och alla resultat har redovisats vare sig de 

överensstämde med eller motsatte sig författarnas hypotes (Helgesson, 2006; Hermerén, 

1996).  

Författarna har tillämpat hederlighetsregeln som menar att forskare inte får fabricera och 

frisera empirisk data. Vidare har författarna varit noga med att i föreliggande studie 

namnge källor på presenterat material (Hermerén, 1996). Enligt Helgesson (2006) har 

forskaren alltid ett eget ansvar att tänka och reflektera över etiska överväganden. 

Forskningsetiska riktlinjer och lagstiftning får inte ersätta detta vilket har reflekterats över i 

föreliggande studie.   

 

RESULTAT 

Vikt och livskvalitet 

Torquati et al. (2006) visade att den genomsnittliga procentuella nedgången av övervikt 

hos deltagare som genomgått gastric bypasskirurgi var 37,4 procent efter tre månader 

samtidigt som en statistiskt betydande förbättring av livskvaliteten skedde. Dock 

presenteras vidare att inte enbart viktnedgång ger ökad livskvalitet. Deltagarna delades in i 

två grupper baserat på deras förändring av livskvalitet jämfört med preoperativ sådan; den 

ena gruppen visade stor förbättring och den andra ingen eller liten förbättring, trots att den 

genomsnittliga viktnedgången var lika för båda grupperna. I en studie av O’Keefe et al. 

(2010) där deltagargruppen bestod av individer på 65 år och äldre sågs sex månader och ett 

år efter gastric bypasskirurgin ett signifikant reducerat BMI jämfört med preoperativa 

mätningar. Vid sex månader efter kirurgin förelåg även livskvaliteten signifikant förbättrad 

och ett år efter fortfarande förbättrad jämfört med innan kirurgin. 

Batsis et al. (2009) utförde en studie där en grupp gastric bypassoperarade deltagare 

jämfördes med en grupp icke-opererade vid olika tillfällen efter kirurgin. Jämförelsen 

gällde bland annat viktnedgång, livskvalitet och hälsoparametrar. Där framkom att 

förbättringen av livskvalitet hos dem som genomgått gastric bypasskirurgi var kopplad till 

procentuell viktnedgång. Förbättringen av livskvaliteten var vid uppföljning efter två år 

signifikant mellan grupperna. Deltagarna i gastric bypassgruppen hade en förändring av 

livskvaliteten på 138 procent och av dessa 148 deltagare upplevde endast fyra att deras 

livskvalitet försämrats vid uppföljningen. Studien visade även att procentuell förändring av 

överviktsnedgång korrelerade positivt med livskvalitet mätt med SF-12, vilket Kofman et 

al. (2010) också menar då deras studie visar att livskvalitet hos de som genomgått gastric 

bypasskirurgi är positivt korrelerat med procentuell överviktsnedgång och negativt 

korrelerat med återuppgång i vikt postoperativt.  
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Att livskvaliteten förbättras med viktnedgång efter gastric bypasskirurgi stöds vidare av 

Chang et al. (2010). Deras studie visade att de psykiska, sociala och fysiska domänerna av 

livskvalitet förbättrades signifikant efter kirurgin, associerat med sjunkande BMI. Kolotkin 

et al. (2009) utförde en studie med tre deltagargrupper; en som genomgått gastric 

bypasskirurgi, en som sökt men inte genomgått kirurgin och en populationsbaserad grupp 

med fetma. Hos gruppen som genomgått gastric bypasskirurgin sågs en större förbättring 

av livskvaliteten två år postoperativt jämfört med preoperativt, än hos de andra grupperna. 

En upplevelse av betydelsefull förbättring av livskvalitet fanns hos 97 procent av gastric 

bypassgruppen men i betydligt mindre utsträckning hos de andra grupperna. 

Sarwer et al. (2010) menar att procentuell viktnedgång är signifikant korrelerad med 

förbättring av flera delar av livskvalitet mätt med SF-36, 92 veckor efter kirurgin. Stor 

viktnedgång var associerad med signifikanta förbättringar av subskalorna ”generell hälsa” 

och ”vitalitet”. Förbättringar av livskvalitet mätt med IWQOL samt subkategorierna 

”mobilitet”, ”aktiviteter i dagliga livet” och ”sociala interaktioner” var också associerade 

med stor viktnedgång.  

Resultatet av en studie utförd av Klingemann et al. (2009) pekade till skillnad från Batsis et 

al. (2009), Chang et al. (2010), Kofman et al. (2010), Kolotkin et al. (2009), Sarwer et al. 

(2010) och Torquati et al. (2006) på att inget samband mellan förändring av livskvalitet 

och fallande BMI eller överviktsnedgång fanns. Uppmätt BMI vid uppföljningstiden 

korrelerade dock med livskvalitet i domänen fysisk mobilitet när sambanden undersöktes 

ett år postoperativt (Klingemann et al. 2009).  

Gould et al. (2006) menade att deltagare som genomgått gastric bypasskirurgi 

sammantaget klassificeras att ha uppnått ett ”mycket gott” resultat ett och två år 

postoperativt gällande livskvalitet, oavsett hur allvarlig deras fetma var preoperativt. Detta 

var baserat på jämförelse av uppmätt livskvalitet hos samtliga deltagare, vilkas fetma 

preoperativt var av olika allvarlig grad.  

Följdsjukdomar och livskvalitet 

I en studie av Gould et al. (2006) framgår att gastric bypasskirurgi kan leda till 

tillfrisknande från följdsjukdomarna diabetes typ 2, hypertoni, gastroesofageal 

refluxsjukdom, hyperlipidemi, obstruktiv sömnapné och artrit, ett år efter genomgången 

kirurgi. En studie av Chang et al. (2010) visade att deltagarna med obesitas hade en större 

förekomst av följdsjukdomar än den friska referensgruppen före kirurgin. Vidare framkom 

att obesitaspatienter efter gastric bypasskirurgin hade en sänkt psykisk livskvalitet om 

följdsjukdomar fanns. Studien påvisade en förbättring av följdsjukdomarna diabetes typ 2, 

hypertoni, gastroesofageal refluxsjukdom och onormal leverfunktion efter gastric 

bypasskirurgi. Detta stöds även i en studie av Torquati et al. (2006) som visade att 

prevalensen av följdsjukdomarna diabetes typ 2, hypertoni, gastroesofageal refluxsjukdom, 

hyperlipidemi och obstruktiv sömnapné, signifikant reducerades efter gastric 

bypasskirurgin. Vidare framgick också att antalet följdsjukdomar hos deltagarna 

preoperativt korrelerade omvänt med livskvaliteten preoperativt. Denna korrelation var 

signifikant även för postoperativ livskvalitet. Det fanns dock inget samband mellan antalet 

följdsjukdomar och magnituden av förändringen av livskvaliteten hos deltagarna.  
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Diabetes 

Campos et al. (2011) utförde en studie där 34 av 100 deltagare led av diabetes mellitus typ 

2 preoperativt. Av dessa 34 deltagare var åtta insulinbehandlade. Ett år efter gastric 

bypasskirurgi hade 75 procent av deltagarna med insulinbehandlad diabetes typ 2 slutat 

använda insulin för sin sjukdom. Förbättring av eller tillfrisknande från diabetes typ 2 sågs 

hos 76 procent av deltagarna som genomgått gastric bypasskirurgin. Batsis et al. (2009) 

beskriver att följdsjukdomar, då främst diabetes typ 2, samt andra hälsoparametrar 

förbättrats vid uppföljning fyra år postoperativt, men koppling till deltagarnas livskvalitet 

saknas. Studien av Torquati et al. (2006) beskriver dock att ha diabetes typ 2 preoperativt, 

ökade sannolikheten till stor förbättring av livskvalitet drygt sex gånger efter kirurgin. 

Fysiska aspekter av livskvalitet 

En studie av Batsis et al. (2009) visade att deltagare som genomgått gastric bypasskirurgi 

visade lägre risk än icke-opererade att få låg SAS-status (Specific Activity Scale), som är 

ett mått på funktionell status. Även Bennett et al. (2007) utförde en studie som visade att 

över 90 procent av deltagarna upplevde att deras fysiska mobilitet och möjlighet att röra 

sig förbättrades efter gastric bypasskirurgin. Många upplevde även att de hade lättare att 

träna, bättre energinivåer och bättre utseende postoperativt. Detta stöds vidare av resultatet 

av en studie utförd av Nguyen et al. (2009), som visade att livskvalitet avseende 

subskalorna ”fysisk funktion”, ”vitalitet”, ”somatisk smärta” och ”generell hälsa” alla 

blivit bättre, en månad efter gastric bypasskirurgi. 

Forbush et al. (2010) utförde en studie där resultatet visade att de deltagare som var fysiskt 

aktiva fler timmar per dag och hade en högre förbrukning av energi under aktivitet per dag 

hade signifikant bättre fysisk och psykisk livskvalitet än de som var mindre aktiva. I en 

studie av Campos et al. (2011) visade resultatet att deltagare som genomgått gastric 

bypasskirurgi hade bättre postoperativ livskvalitet och individuella fysiska mätvärden än 

deltagare som genomgått gastric banding. Baserat på data erhållen av Myers et al. (2010) 

vid tvåårskontroll framkom att deltagare som genomgått gastric bypasskirurgi hade bra 

eller normala nivåer av subskalorna ”generell mental hälsa” och ”fysisk funktion” jämfört 

med standardvärden för en frisk population.  

Deltagarna i en studie av Chang et al. (2010) som skulle genomgå gastric bypasskirurgi 

hade betydligt lägre livskvalitet i den fysiska domänen än den friska referensgruppen. 

Postoperativt ökade den fysiska livskvaliteten snabbt efter en månad men sjönk något tre 

till sex månader postoperativt. Därefter steg den åter gradvis sex till 12 månader efter 

kirurgin. Det framkom även att flera delar av den fysiska domänen, såsom ”smärta 

och/eller obehag”, ”mobilitet” och ”aktiviteter i det dagliga livet”, förbättrades parallellt 

med BMI-sänkning. Den fysiska domänen av livskvalitet påverkades av 

operationsrelaterade komplikationer. I en studie av Klingemann et al. (2009) framkom 

också att alla deltagare som genomgått gastric bypasskirurgi och svarat på enkäten fick 

förbättrad livskvalitet postoperativt. Signifikanta förbättringar sågs i energinivå, smärta 

och fysisk mobilitet. Detta var dock inte kopplat till BMI. Dessa resultat skilde sig 

märkbart från de som framlades av Groven et al. (2010). I deras intervjustudie framkom att 

deltagande kvinnor upplevde smärta och stelhet efter gastric bypasskirurgi som de inte haft 

preoperativt. Kvinnorna beskrev smärtan som vandrande och oförutsägbar vilket upplevdes 

som betungande och stelheten gjorde att de inte kunde röra sig så fritt som de kunnat före 

kirurgin. En av kvinnorna beskrev att fysisk aktivitet gjort henne fullständigt utmattad 
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postoperativt. Hennes fatigue, smärta och trötthet gjorde att hon ständigt påmindes om att 

hennes livskvalitet var sämre efter kirurgin än innan (Groven et al., 2010). 

Sociala aspekter av livskvalitet 

Bennett et al. (2007) rapporterade i sin studie att 70-80 procent av deltagargruppen som 

genomgått gastric bypasskirurgi upplevde att livskvalitet gällande deras förmåga till arbete 

samt sociala relationer hade förbättrats postoperativt. I en studie av Chang et al. (2010) 

framkom att den sociala domänen av livskvalitet ökade markant den första månaden efter 

gastric bypasskirurgi. Den höll sig sedan stabil fram till sex månader postoperativt för att 

sedan åter öka gradvis. Ett samband mellan förbättrad social livskvalitet, framförallt 

subskalorna ”sexuell aktivitet” och ”bli respekterad och accepterad” och viktnedgång samt 

anställning sågs. En försämring av social livskvalitet sågs om följdsjukdomar fanns. I en 

intervjustudie av Groven et al. (2010) sammanfattas kvinnornas liv innan kirurgin som att 

de kände sig ganska hälsosamma och i god form. Ändå skämdes de för sitt utseende och 

upplevde detta betungande socialt då de tilldrog sig negativ uppmärksamhet. Efter gastric 

bypasskirurgin sågs som hos deltagarna i studien av Chang et al. (2010) en period då 

kvinnorna upplevde en ökad social livskvalitet. De kände sig mer attraktiva än innan, njöt 

av positiva kommentarer om sitt utseende, jobbade fulltid och var mer sociala än tidigare. 

När Chang et al. (2010) sedan skriver att den sociala livskvaliteten fortsättningsvis ökar 

efter sex månader sågs hos Groven et al. (2010) att socialisering med andra, enligt alla 

kvinnor utom en som blivit reopererad, var väldigt problematiskt efter samma tidsperiod. 

Det var i synnerhet svårt att prata om vikt då en ökning av denna börjat ske, vilket ledde 

till skam och känslor av pinsamhet. Vidare beskrev en av kvinnorna hur hon återigen 

kände sig hämmad i sitt sociala liv efter smekmånadsfasen var över. Hon tyckte inte om att 

gå ut med vänner då hon upplevde att folk stirrade på henne och gav dräpande 

kommentarer.  

Campos et al. (2011) visade i sin studie att deltagargruppen som genomgått gastric 

bypasskirurgi hade signifikant bättre livskvalitet gällande den sociala domänen jämfört 

med de som genomgått gastric banding ett år efter kirurgin. Nguyen et al. (2009) jämförde 

också de skillnader mellan gastric bypass och gastric banding och visade i sin studie att 

social funktion gällande livskvalitet efter gastric bypasskirurgin förbättrats en månad 

postoperativt, vilket inte sågs hos de som genomgått gastric banding. Vid ett års 

uppföljningstid sågs däremot en förbättrad social funktion hos båda grupperna vilken var 

jämförbar med USA:s normer men skiljer sig från resultatet i studien av Campos et al. 

(2011). 

Psykiska aspekter av livskvalitet 

I en studie av Batsis et al. (2009) framkom att deltagare som genomgått gastric 

bypasskirurgi uppgav högre livskvalitet gällande den psykiska domänen än de upplevt 

innan. Detta sågs enbart vid en uppföljningstid på mer än två år efter kirurgin och inte vid 

den på mindre än två år.  En studie av Myers et al. (2010) visade att deltagarna fyra år efter 

gastric bypasskirurgi hade en god livskvalitet med normala/bra nivåer av psykologiska 

faktorer liknande populationens normer. Även resultatet i en studie av Chang et al. (2010) 

stödde att den mentala domänen av livskvaliteten förbättrades efter gastric bypasskirurgi. 

Där framkom att psykisk livskvalitet efter kirurgin snabbt ökade efter en månad, minskade 

något efter tre till sex månader och sedan gradvis ökade sex till tolv månader efter kirurgin. 

Vidare sågs en signifikant förbättring av den psykiska domänen i samband med fallande 
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BMI, anställning och manligt kön men försämrades vid förekomst av följdsjukdomar. 

Positiva känslor, självkänsla och kroppsbild var specifika delar av livskvaliteten som 

förbättrades efter gastric bypasskirurgi genom viktnedgång. Sarwer et al. (2010) visade att 

männens mentala hälsa förbättrades under hela den postoperativa perioden, till skillnad 

från kvinnornas som förbättrades till vecka 20 men vid vecka 92 inte längre visade en 

signifikant skillnad från deras preoperativa mätning. Detta stöds vidare av Chang et al. 

(2010) vars studie visar på specifika delar av livskvaliteten som förbättrades. Detta gällde 

deltagare med högre utbildning som hade signifikant högre självkänsla och bättre mental 

hälsa vid sista uppföljningstillfället. 

Dessa fyra ovan nämnda studier kan ställas mot resultat framlagda av Kruseman et al. 

(2010) som i sin studie rapporterade att deltagargruppen visade oförändrade resultat 

gällande psykiska faktorer som depression och ångest mellan första besök preoperativt och 

sista besök som ägde rum minst fem år efter gastric bypasskirurgi. Ett undantag visade 

dock att depression förbättrades signifikant om deltagaren gått ned 50 procent eller mer av 

sin övervikt efter åtta år. Nguyen et al. (2009) visade i sin studie att preoperativ livskvalitet 

hos deltagare som skulle genomgå gastric bypasskirurgi och gastric banding var signifikant 

lägre än USA:s normer i sju av åtta subskalor. Endast ”mental hälsa” var i båda grupperna i 

linje med normerna. Tolv månader efter kirurgin var alla hälsodomäner liknande USA:s 

normer och skiljde sig inte mellan grupperna. 

Terapi och psykologiska konsultationer 

Kruseman et al. (2010) rapporterade att ett lyckat resultat gällande kirurgin verkade vara 

kopplat till huruvida deltagaren genomgått ett flertal psykologiska konsultationer 

preoperativt. Dock upplevdes depression, ångest och livskvalitet liknande vid första 

kontroll vare sig det slutgiltiga resultatet var lyckat eller ej. Batsis et al. (2009) undersökte 

även de effekterna av terapi och påvisade att söka behandling för depression verkade 

förutsäga en bättre livskvalitet postoperativt. Hos deltagarna i en studie av Myers et al. 

(2010) sågs minimal förekomst av depression fyra år efter kirurgin utan känd terapi. 

Ätbeteende och kroppsuppfattning 

Ätbeteende 

Kruseman et al. (2010) undersökte ätstörningar innan kirurgin, ett år efter och en sista gång 

5 eller fler år efter. Vid ettårsuppföljningen indikerades att mer än hälften av deltagarna 

lidit av oregelbundna episoder av hetsätning och nattätning under föregående månad. 

Områden som förbättrats signifikant vid åtta år var bulimi, drivet att bli smalare, 

kroppstillfredsställelelse och asketism. Hos patienter med mer än 50 procents 

överviktsförlust efter åtta år sågs signifikant förbättring av depressionstillståndet, 

kroppstillfredsställelse, smärta och fysisk aktivitet varav de sista två ingick i mätningen av 

livskvalitet. 
 

Kofman et al. (2010) undersökte i sin studie förhållandet mellan ätbeteende och livskvalitet 

med hänsyn till viktförändring. Deltagare som visat sig ha problem med hetsätning 

rapporterade signifikant lägre livskvalitet än de som inte hade problemet. Även de som 

småätit mer än två gånger i veckan uppgav betydligt lägre livskvalitet än de med normalt 

ätbeteende. Deltagare som gick upp mer än tio procent av sin övervikt efter gastric 

bypasskirurgin visade signifikant högre frekvens av hetsätande, småätande, förlust av 
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kontroll och betydligt lägre livskvalitet än de med en viktuppgång på tio procent eller 

mindre av sin övervikt. 

Myers et al. 2010 använde i sin studie en uppföljningstid på fyra år. Här undersökte även 

de prevalensen av hetsätningsepisoder och fann att inget sådant förekom fyra år efter 

kirurgin, till skillnad från resultatet i studierna av Kofman et al. (2010), där 

uppföljningstiden var mellan tre och tio år, och Kruseman et al. (2010) där 

uppföljningstiden var minst fem år. Gällande området ”nuvarande ätbeteende” visade 

resultaten en stor variation då deltagarna uppgav att 26,5 procent var starkt nöjda, 37 

procent var nöjda och 22,2 procent inte var nöjda med sitt nuvarande ätbeteende. Detta 

visar att flera deltagare hade svårigheter att hitta rätt sätt att förhålla sig till mat trots 

genomgående tillfredställelse med kirurgin (Myers et al., 2010). 

Kroppsuppfattning 

I en intervjustudie av Groven et al. (2010) beskrev deltagargruppen bestående av kvinnor 

att de före kirurgin jojo-bantat. De var missnöjda med hur deras kroppar såg ut och oroade 

sig över hur andra såg på dem vilket ledde till hämning av det sociala livet. En längtan 

efter förbättring med hjälp av gastric bypasskirurgi var stark. De första sex månaderna efter 

kirurgin beskrevs som en smekmånadsfas men sedan växte ett missnöje fram. Den stora 

viktnedgången gav lös hud och en av kvinnorna beskriver att hon kände sig oattraktiv och 

deformerad. Inte enbart psykiska problem uppstod på grund av detta utan även fysiska 

problem i form av infektioner och eksem i den lösa huden. Kvinnan undersökte sina 

möjligheter till bukplastik men fick avslag och svaret att hon ej gått ned tillräckligt mycket 

i vikt. Hon blev då uppmanad att med hjälp av diet gå ner mer i vikt. Sammantaget bidrog 

dessa problem tillsammans med andra faktorer till en försämring av livskvalitet efter 

kirurgin jämfört med innan.  

Förändringar av upplevd kroppsform och kroppsuppfattning stöds även i en studie av 

Sarwer et al. (2010). Jämförelse av upplevd kroppsform och kroppsuppfattning i relation 

till livskvalitet dokumenterades innan gastric bypasskirurgi och följdes sedan postoperativt 

under vecka 20, 40 och 92. Under samtliga tre uppföljningstillfällen sågs en signifikant 

förbättring av upplevd kroppsform till skillnad från i studien av Groven et al. (2010) där 

den positiva trenden endast varade i cirka sex månader. Sarwer et al. (2010) beskriver 

vidare att förbättringen korrelerade med alla domäner på IWQOL med undantaget 

subkategorin ”bekväm med mat”. Samma förbättring sågs för kroppsuppfattning i relation 

till livskvalitet med samma korrelation till IWQOL och likaså undantaget. Gällande SF-36 

korrelerade förändringarna i kroppsuppfattning signifikant med subskalorna generell hälsa, 

rollfunktion, vitalitet och psykisk hälsa. Förändringarna i upplevd kroppsform korrelerade 

signifikant med somatisk smärta, generell och mental hälsa, vitalitet samt fysisk och 

psykisk hälsa. Procentuell viktförlust korrelerade signifikant med flera förändringar av 

livskvalitet och kroppsbild 92 veckor efter kirurgin. Stor viktförlust associerades betydligt 

med livskvalitet och kroppsuppfattning men associerades inte med upplevd kroppsform. 

Myers et al. 2010 rapporterar i sin studie att 74,1 procent av deltagarna efter kirurgin inte 

längre oroade sig över andras åsikter om dem. Detta kan ställas mot resultatet som Groven 

et al. (2010) lade fram, där deltagargruppen upplevde en oro för hur andra individer såg på 

dem. Där skedde en förbättring av oron sex månader efter kirurgin för att sedan försämras 

igen. Detta på grund av kroppsuppfattning då lös hud blev ett problem men även trötthet, 
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smärta och yrsel som ledde till svårighet att hålla vikten och därmed åter ledde till 

osäkerhet inför omgivningen. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av metod 

Metoden som valdes var litteraturstudie på grund av den stora mängd forskning som redan 

utförts inom valt problemområde, i enlighet med Friberg (2006). Författarna diskuterade 

kring huruvida en intervjustudie vore en mer lämplig metod med utgångspunkt från det 

formulerade syftet. En intervjustudie skulle dock gjort att endast kvalitativ data kunde 

erhållas men det är möjligt att resultatet blivit rikare i bemärkelsen att livskvaliteten hade 

beskrivits mer utförligt av deltagarna utifrån deras upplevelser efter gastric bypasskirurgi. 

Författarna valde dock att utföra en litteraturstudie då denna metod ger möjligheten att få 

resultat från både kvantitativa och kvalitativa studier samt resultat baserade på ett större 

antal deltagare. För att uppnå hög reliabilitet ämnade författarna beskriva metoden 

noggrant för att samma resultat skulle kunna erhållas om sökningen utfördes vid annat 

tillfälle (Forsberg & Wengström, 2008).  

Datainsamling 

Artikelsökningen utfördes i två databaser men då tillgängligheten av artiklar var bättre i 

databasen PubMed än i CINAHL och då sökträffarna i CINAHL inte tillförde något mer 

relevant, samt att många dubbelträffar fanns, inkluderades enbart artiklar funna i PubMed i 

urvalsprocessen. Detta innebär att endast en databas användes, vilket kan vara en svaghet 

trots att ett fullgott antal träffar erhölls vid sökning i databasen PubMed. Då vi fått 

tillräckligt stort antal artiklar valdes att inte gå vidare med ytterligare databas- eller 

manuella sökningar.  

Vidare blev det tydligt under arbetets gång att en artikels titel och abstract inte 

nödvändigtvis var representativt av innehållet, varför relevanta resultat kan ha missats. För 

att undvika detta kunde författarna ha granskat samtliga artiklar i sin helhet trots att deras 

titel eller abstract inte beskrev det vi sökte. Detta hade dock varit alltför tidskrävande. 

Ytterligare en faktor som kan ha bidragit till att relevanta artiklar inte inkluderats i 

föreliggande studie är att artikelsökningen utfördes utan assistans från bibliotekarie. Detta 

då författarna redan erhållit tillräckligt stort antal sökträffar på egen hand. 

De avgränsningar som gjordes under artikelsökningen gällde språk och publikationsår för 

att författarna skulle tillgå till den mest aktuella forskningen och kunna förstå den 

språkmässigt. Någon avgränsning gällande ålder på deltagarna i studierna gjordes inte då 

författarna ansåg att det var intressant att studera alla åldersgrupper. Dock finns det 

bestämda, om än något flytande gränser gällande ålder för att få genomgå gastric 

bypasskirurgi i Sverige (SBU, 2002), varför en avgränsning som överensstämmer med 

dessa riktlinjer kunde gjorts. Dock ansåg författarna till föreliggande studie att detta inte 

var nödvändigt då dessa riktlinjer för ålder inte finns internationellt.  

Urval 

I föreliggande litteraturstudie anser författarna att valda studier väl speglat det studerade 

problemområdet. Redan i urvalsprocessen klassificerades och kvalitetsgranskades alla 

artiklar och i detta skede kontrollerades även att studierna var godkända av etisk kommitté 

i enlighet med Forsberg och Wengström (2008).  Vid urvalet utfördes ingen granskning av 
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huruvida artiklarna var refereebedömda eller inte. Detta gjordes dock i efterhand och alla 

inkluderade artiklar kunde identifieras som refereebedömda. Sex artiklar som ej var 

godkända av etisk kommitté och som inte heller var av tillräckligt hög kvalitet, bedömda 

utifrån bilagan ”Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker & Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006)” exkluderades. Av 

de 25 artiklar som först valdes inkluderades därför 19 artiklar för grundlig analys. Slutligen 

exkluderades ytterligare tre artiklar som visade sig inte vara relevanta för föreliggande 

studies syfte. Gällande antal valda artiklar reflekterades över huruvida fler än 25 artiklar 

borde ha valts till en första granskning. Detta eftersom slutgiltigt antal inkluderade artiklar 

blev 16 stycken, vilket är ett lågt antal för detta arbete. Att antalet inte blev högre berodde 

på att författarna hade höga krav på föreliggande litteraturstudies tillförlitlighet. Gällande 

den geografiska spridningen av studierna var detta viktigt för generaliserbarheten och i 

föreliggande studie finns representation från Europa, Asien och Nordamerika där nio av 

studierna utfördes i USA. Generaliserbarhet skulle ökas om artiklar från resterande 

världsdelar inkluderats för att då representera hela populationen (Forsberg & Wengström, 

2008). 

 

Dataanalys 

Inför påbörjad dataanalys var det viktigt att ha en välgjord matris för att underlätta 

analysprocessen. Att båda författarna noga granskat alla artiklar var en självklarhet för 

minska risken att missa eller feltolka resultatet. Dessutom gavs en djupare förståelse inför 

sammanställningen (Forsberg & Wengström, 2008). Fortsättningsvis gav det en bra första 

struktur att använda färgmarkeringar i resultatdelarna i valda studier. Det blev på så sätt 

lättare att formulera teman till ett första utkast som författarna sedan kunde analysera mer 

ingående. Rubriksättningen upplevdes till en början något svår varför valda teman behölls 

tills hela resultatet var skrivet. En diskussion gällande huruvida rubrikerna fysisk, social 

och psykisk livskvalitet skulle räcka gjordes men författarna enades om att detta skulle bli 

alltför ostrukturerat då resultat väl avgränsade till ätbeteende och kroppsuppfattning, vikt 

samt följdsjukdomar associerade med livskvalitet framträdde under analysprocessen. I 

stället valdes samtliga sex rubriker för att ge en helhetsbild över de olika faktorer som 

påverkar en individs livskvalitet efter gastric bypasskirurgi. Underrubriker skapades inte 

under varje rubrik utan endast där de framträdde tydligt. 

 

Under hela dataanalysens process var det viktigare för författarna att producera så mycket 

väsentligt material som möjligt än att vara alltför selektiva från början och på så sätt missa 

resultat. I efterhand valdes att inte ha en egen rubrik till kön och livskvalitet trots att detta 

varit ett tema sedan tidigare. Detta gjordes på grund av att resultatet inte var rikt nog att 

ligga under en egen rubrik utan gick lätt att placera under andra rubriker. Gällande 

tillförlitlighet under dataanalysen användes Norstedts stora engelsk-svenska ordbok för få 

korrekt översättning av engelska ord (Petti, 2008). Det framkom även att flera studier 

använde samma mätinstrument, då främst SF-36 och IWQOL-Lite vilket också ökar 

tillförlitligheten (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna fann under analysprocessen 

flera intressanta resultat angående ätbeteende efter gastric bypasskirurgi. Då detta område 

ej behandlats närmare i bakgrunden valdes att hänvisa till nya referenser i 

resultatdiskussionen. Slutligen anser författarna att samma tillvägagångssätt och metod 

skulle använts om föreliggande litteraturstudie skulle utförts på nytt. Detta motiveras 
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genom att ett rikligt resultat uppnåtts vilket anses vara relevant för att beskriva livskvalitet 

hos individer som genomgått gastric bypasskirurgi.  

 

Resultatdiskussion 

Viktförändring 

Att lida av fetma har en negativ inverkan på en individs livskvalitet och viktnedgång kan 

leda till att livskvaliteten förbättras hos dessa individer (Karlsson et al., 1998; Larsson et 

al., 2002; de Zwaan et al., 2009). Dock beskriver Torquati et al. (2006) att inte enbart 

viktnedgång leder till ökad livskvalitet även om deltagarna i deras studie visade ökad 

livskvalitet samtidigt som en stor viktnedgång sågs. Deltagare som haft lika stor 

viktnedgång rapporterade olika förändringar i livskvalitet postoperativt jämfört med 

preoperativt, vilket tyder på att andra faktorer spelar in. Även studien av O’Keefe et al. 

(2010) visar att kraftigt reducerat BMI och förbättringar av livskvaliteten jämfört med 

preoperativa värden skett under samma tidpunkter efter kirurgin men ingen koppling 

mellan dessa områden gjordes. Detta skiljer sig dock från Batsis et al. (2009) vilkas resultat 

visade att förändringen av livskvalitet före och efter gastric bypasskirurgi var kopplad till 

procentuell viktnedgång. I denna studie har den preoperativa livskvaliteten dock mätts 

postoperativt. Detta ifrågasattes av författarna till föreliggande studie som diskuterade hur 

trovärdigt resultatet då blir. Författarna är tveksamma till huruvida deltagarna på ett riktigt 

sätt kan beskriva hur deras livskvalitet var innan kirurgin när en så stor förändring skett 

efter. Även Kofman et al. (2010) menar att livskvalitet är positivt korrelerat med 

procentuell viktnedgång och negativt korrelerad med återuppgång i vikt postoperativt. 

Resultatet av föreliggande studie visar att viktnedgång postoperativt påverkar flera 

domäner och subkategorier av livskvaliteten positivt (Chang et al., 2010; Kolotkin et al., 

2009; Sarwer et al., 2010). Viktnedgång efter gastric bypasskirurgi verkar således ha en 

positiv inverkan på individens livskvalitet, trots att flera studier menar att detta inte är den 

enda påverkande faktorn. 

Följdsjukdomar 

Hos individer med fetma är följdsjukdomar vanligt förekommande (Almås & Kondrup, 

2001). Resultatet av föreliggande studie visar att det ofta efter gastric bypasskirurgi sker en 

förbättring av, samt i vissa fall helt tillfrisknande från följdsjukdomar såsom diabetes typ 2 

(Gould et al., 2006; Chang et al., 2010; Torquati et al., 2006; Campos et al., 2011; Batsis et 

al. 2009). Chang et al. (2010) menar att närvaron av följdsjukdomar preoperativt orsakar 

sänkt psykisk livskvalitet efter kirurgin. I samma linje visar resultat framställt av Torquati 

et al. (2006) en signifikant omvänd korrelation mellan antalet följdsjukdomar och 

livskvaliteten före kirurgin. Denna korrelation var relevant även för livskvaliteten 

postoperativt, och förekomsten av diabetes typ 2 före kirurgin ökade sannolikheten till stor 

förbättring av livskvaliteten efter kirurgin (Torquati et al., 2006). Detta kan tolkas som att 

en förekomst av följdsjukdomar i allmänhet påverkar livskvaliteten hos den drabbade 

negativt. För att dra slutsatsen att gastric bypasskirurgi ger ökad livskvalitet på grund av 

sin positiva inverkan på följdsjukdomar skulle dock vidare forskning kring detta specifika 

samband krävas. Då cirka 70 procent av individer som lider av diabetes typ 2 enligt 

Mosand och Førsund (2001) är överviktiga eller lider av fetma kunde även diabetes och 

dess inverkan på livskvalitet vara intressant att studera vidare.  
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Fysiska aspekter 

Vad flera studier antyder är att individers fysiska livskvalitet förbättras eller ligger på bra 

eller normala nivåer jämfört med standardpopulationens, efter gastric bypasskirurgi 

(Bennett et al., 2007; Batsis et al., 2009; Nguyen et al., 2009; Myers et al., 2010). En studie 

visade att den fysiska livskvaliteten hos deltagarna var sämre än hos den friska 

jämförelsegruppen före kirurgi. Utvecklingen av den fysiska livskvaliteten varierade under 

uppföljning och var relativ till operativa komplikationer men var i slutändan bättre än 

preoperativt (Chang et al., 2010). Endast en studie visade att den fysiska livskvaliteten 

försämrades, då på grund av att deltagarna i studien upplevde smärta, trötthet, stelhet och 

energilöshet (Groven et al., 2010). Nguyen et al. (2009) påstår å andra sidan i sin studie att 

somatisk smärta minskar efter gastric bypasskirurgi. Då resultaten av inkluderade studier 

inte ger någon enhetlig bild kring hur den fysiska livskvaliteten påverkas av gastric 

bypasskirurgi och hur fysiska aspekter influerar livskvaliteten hos deltagarna är det svårt 

att få fram ett mer beskrivande resultat gällande detta i föreliggande studie.  

Författarna till föreliggande litteraturstudie har i bakgrunden uppmärksammat 

komplikationer till gastric bypasskirurgi då detta förväntades träda fram i samband med 

livskvalitet resultatet. Så blev dock inte fallet utan få studier nämner detta problem. 

Författarna diskuterar huruvida detta kan bero på att gastric bypasskirurgi, som tidigare 

nämnts, är den mest väldokumenterade kirurgin och även den som givit bäst resultat 

gällande komplikationer och biverkningar jämfört med andra studerade metoder (SBU, 

2002). Detta antyder att komplikationerna inte är så många vilket naturligt leder till att 

inget samband tas upp. En annan orsak kan vara att patienterna är så välinformerade om 

eller vant sig vid eventulla komplikationer, stora som små, att de inte uppmärksammar 

dessa i samband med livskvalitet. De flesta inkluderade studier i föreliggande arbete har 

inte heller lagt något fokus på att undersöka detta samband vilket också kan förklara att 

inget resultat uppmärksammats. 

Social livskvalitet 

I studierna av Bennett et al. (2007) och Chang et al. (2010) ses att den sociala 

livskvaliteten förbättrades efter gastric bypasskirurgi. Sambandet sågs även hos Campos et 

al. (2011) men här jämfördes gastric bypasskirurgin med gastric banding. Samma 

jämförelse fanns hos Nguyen et al. (2009) där den sociala domänen av livskvalitet 

förbättrades efter en månad vilket den inte gjorde för de som genomgått gastric banding. 

Efter ett år sågs dock liknande förbättring av social funktion hos båda grupperna. Studierna 

av Nguyen et al. (2009) och Campos et al. (2011) tyder på att gastric bypasskirurgi är den 

bäst lämpade gällande förbättring av social livskvalitet vilket kan kopplas till SBU (2002) 

som menar att gastric bypasskirurgi är den mest väldokumenterade kirurgin och även den 

som givit bäst resultat gällande viktnedgång, komplikationer, biverkningar och 

reoperationer jämfört med andra studerade metoder. Om social livskvalitet förbättras av 

gastric bypasskirurgi skulle detta kunna hjälpa många individer som lider av fetma. 

Wadden et al. (2001) rapporterar att det framförallt är psykosociala problem som drabbar 

individer med fetma värst. Sociala aktiviteter kan kännas både obehagliga och betungande 

och de många fördomar och negativa attityder som idag finns mot fetma i samhället och 

hälso- och sjukvården kan bli oerhört påfrestande. 
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Psykisk livskvalitet 

I en studie där deltagargruppen bestod av 64 män och 38 kvinnor sågs en signifikant 

förbättring av den psykiska domänen av livskvalitet om deltagaren var av manligt kön 

(Chang et al, 2010). Detta stöds vidare av studien av Sarwer et al. (2010) som visade att 

männens mentala hälsa på SF-36 formuläret förbättrades under hela den postoperativa 

perioden, till skillnad från kvinnornas som förbättrades till vecka 20 men vid vecka 92 inte 

längre visade en signifikant skillnad från deras preoperativa kontroll. I denna studie bestod 

deltagargruppen av 36 män 164 kvinnor vid utgångsvärdet men det finns inga uppgifter på 

hur många män respektive kvinnor som var kvar vid de andra uppföljningstiderna vilket 

skulle varit intressant. När författarna såg till inkluderade studier i föreliggande arbete 

framkom att studierna av Groven et al. (2010), Kruseman et al. (2010) och Klingemann et 

al. (2009) enbart inkluderade kvinnliga deltagare samt att studierna av Forbush et al. 

(2010), Kofman et al. (2010), Kolotkin et al. (2009), Nguyen et al. (2009), O'Keefe et al. 

(2010), Myers et al. (2010) och Torquati et al. (2006) inkluderade deltagare där majoriteten 

var kvinnor. En tydlig trend i övervägande kvinnligt deltagande kunde alltså ses och 

författarna reflekterade över orsaken till detta. Är det vanligare att kvinnor genomgår 

gastric bypasskirurgin eller kan det vara att män i mindre utsträckning svarar på 

undersökningar? Statistik framtagen av WHO (2008) visar att 10 procent av män och 14 

procent av kvinnor världen över led av fetma 2008. Därför skulle en bidragade faktor till 

att det är övervägande kvinnligt deltagande i studierna kunna vara att det är fler kvinnor än 

män som lider av fetma. Intressant är också att sambandet mellan fetma och sämre 

livskvalitet överlag är starkare för kvinnor än män ju svårare fetman är, om annan 

sjuklighet finns och om individen sökt sjukvård (SBU, 2002).  

En studie av Myers et al. (2010) visar att god psykisk livskvalitet kan ses efter gastric 

bypasskirurgi och studier av Batsis et al. (2009), Chang et al. (2010) och Sarwer et al. 

(2010) visar en förbättring av den psykiska domänen av livskvalitet. Faktorer som 

uppföljningstid, kön och demografi påverkar dock resultatet. Kruseman et al. (2010) går i 

sin studie emot detta och visar på oförändrade resultat av psykisk livskvalitet pre- och 

postoperativt. Ett undantag finns och det är en signifikant förbättring av depression åtta år 

efter kirurgin om deltagaren gått ned 50 procent eller mer av sin övervikt. Även Nguyen et 

al. (2009) visar i sin studie ett resultat som skiljer sig från de studier som visar 

förbättringar av psykisk livskvalitet. De menar att mental hälsa mätt med SF-36 formuläret 

innan kirurgin var liknande USA:s normer och fortfarande inte skiljde sig vid 

ettårsuppföljningen. Detta resultat motsägs av Almås och Kondrup (2011) som menar att 

individer med övervikt ofta har psykiska problem och Larsson et al. (2002) och de Zwaan 

et al. (2009) som menar att fetma ger en negativ påverkan på livskvalitet. Vidare skriver 

även Luppino et al. (2010) att det finns en ökad risk för depression hos individer med 

fetma. Nguyen et al. (2009) verkar alltså visa att det inte finns psykologiska problem 

gällande livskvalitet hos individer med fetma innan gastric bypasskirurgi och att en 

viktnedgång efter kirurgin inte leder till förbättring av den psykiska livskvaliteten. 

Både Kruseman el al. (2010) och Batsis et al. (2009) skriver i sina studier om terapi och 

psykologiska konsultationer för psykiska problem. Det skulle kunna vara givande att 

undersöka vidare hur och vilken terapi som faktiskt påverkar den psykiska livskvaliteten. 

Författarna reflekterar kring huruvida regelbundna konsultationer både innan och efter 

kirurgi skulle kunna säkerställa att livskvaliteten efter gastric bypasskirurgi förbättras.  
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Kroppsuppfattning/ätbeteende 

Resultatet i föreliggande studie visar på både skillnader och likheter i ätbeteende efter 

gastric bypasskirurgi. Enligt Kruseman et al. (2010) hade mer än hälften av deltagarna lidit 

av oregelbundna episoder av hetsätning och nattätning föregående månad vid 

ettårsuppföljningen. Hetsätning är speciellt vanligt hos kandidater som ska genomgå 

viktminskningskirurgi och karaktäriseras av att individen äter en stor mängd föda under en 

kort period samtidigt som individen upplever kontrollförlust (Stunkard, Allison & 

Lundgren, 2008). Gällande studien av Kruseman et al. (2010) hade det varit intressant att 

veta hur de områden som förbättrats signifikant vid åtta årsuppföljningen; bulimi, drivet att 

bli smalare, kroppstillfredsställelelse och asketism hade sett ut vid ettårsuppföljningen. 

Finns det en möjlighet till att hetsätning och nattätning förekommer samtidigt som till 

exempel bulimi och kroppstillfredsställelelse ändå förbättrats? Gällande uppföljningstid 

var det intressant att Kruseman et al. (2010), Kofman et al. (2010) och Myers et al. (2010) 

alla hade förhållandevis lång uppföljningstid, mellan tre och tio år. Här visade Myers et al. 

(2010) att hetsätning ej förekom medan studierna av Kofman et al. (2010) och Kruseman et 

al. (2010) visade att problemet fanns. Att två studier visar att hetsätning fortfarande 

förekommer mer än tre år efter kirurgin kan tyda på att problemet med förhållande till mat 

fortfarande kvarstår trots att deltagarna gått ned i vikt. Sarwer et al. (2010) beskriver i sin 

studie att förbättring av upplevd kroppsform korrelerade med alla domäner på IWQOL 

men med undantaget subkategorin ”bekväm med mat”. Samma förbättring sågs för 

kroppsuppfattning i relation till livskvalitet med samma korrelation till IWQOL och likaså 

undantaget. Här stärks ytterligare att förhållandet till mat efter gastric bypasskirurgi verkar 

fortsätta vara komplicerat.  

Genom klinisk erfarenhet kan det ses att individer med extrem fetma har en missanpassad 

eller problematisk ätstil och ofta tidigare lidit av ätstörningar. Efter viktminskningskirurgi i 

form av gastric bypass och gastric banding reduceras oftast individernas kaloriintag och 

ätbeteendet förbättras under det första postoperativa året. Viktminskning efter kirurgi är 

associerat med förbättring av fetmarelaterade följdsjukdomar samt psykosocial status. 

Trots dessa lyckade resultat ses en signifikant minoritetsgrupp vilken fick en suboptimal 

viktnedgång samt en viktuppgång. Kliniska observationer och ett litet antal studier antyder 

att suboptimal viktnedgång ofta beror på dålig följsamhet av postoperativ diet och/ eller 

missanpassat ätbeteende. Forskningen av ätbeteende hos individer med extrem fetma är 

dock bara i sin början och flera studier krävs (Sarwer, Dilks & West-Smith, 2011). Även 

fler studier gällande ätbeteende och dess inverkan på livskvalitet vore av intresse för att se 

hur livskvaliteten hos individer som genomgått gastric bypasskirurgi påverkas 

postoperativt. 

Sarwer et al. (2010) menar vidare i sin studie att det skedde en förbättring av upplevd 

kroppsform och kroppsuppfattning vid uppföljningstiderna 20, 40 och 92 veckor efter 

kirurgin. Jämförs detta med studien av Groven et al. (2010) ses en väsentlig skillnad då 

kvinnorna bara verkade uppleva samma förbättring i den så kallade smekmånadsfasen sex 

månader efter kirurgin för att därefter uppleva en försämring. Studien av Groven et al. 

(2010) har flera gånger diskuterats av författarna till föreliggande studie då den medvetet 

enbart inkluderat de individer som upplevt problem efter kirurgin. Endast en av kvinnorna 

kände sig i slutändan nöjd med operationen men hon hade reopererats. Studien bedömdes 

ändå som relevant eftersom det är den enda intervjustudie som inkluderats och den ger ett 

rikt beskrivande resultat.   
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Klinisk tillämpbarhet 

Hänsyn måste tas till hur livskvalitet värderas. Begreppet kan tolkas ur ett subjektivt 

perspektiv men då ska en samtidig medvetenhet om att en individ över tid och situation 

kan ändra uppfattning om sin livskvalitet finnas. Detta medför problem för den som enbart 

använder patienternas objektiva bedömningar som grund för beslut om behandling och 

vård (Andersson, 2002). I föreliggande studie inkluderades vetenskapliga artiklar som alla 

bidrog till ett brett resultat gällande beskriven livskvalitet efter gastric bypasskirurgi. Detta 

resultat kan dock inte representera majoriteten av populationen och därmed inte heller 

implimenteras kliniskt. Resultatet som behandlar livskvalitet ur olika perspektiv kan 

fungera som en källa för reflektion och kunskap för vårdpersonal, individer som funderar 

på eller ska genomgå gastric bypasskirurgi samt deras anhöriga.  

Slutsats 

Den fysiska livskvaliteten verkar förbättras eller ligga på normala nivåer efter gastric 

bypasskirurgin men varierar beroende på olika fysiska aspekter. Den psykiska 

livskvaliteten verkar förbättras, vara god eller jämförbar med populationen efter kirurgin 

men påverkas dock av faktorer som uppföljningstid, kön och demografi. Även den sociala 

livskvaliteten förbättras postoperativt men en viss problematik beskrivs. Förekomst av 

följdsjukdomar påverkar i allmänhet livskvaliteten hos den drabbade negativt. Gällande 

ätbeteende beskrivs hetsätning vara ett kvarstående problem i flera studier. Hetsätning 

kunde även bidra till sämre livskvalitet än de som inte led av det. Även de som småätit mer 

än två gånger i veckan uppgav betydligt lägre livskvalitet än de med normalt ätbeteende. 

Ett komplicerat förhållande till mat stärks ytterligare då livskvalitet och kroppsuppfattning 

i samband med viktnedgång verkar förbättras efter gastric bypasskirurgin men inte med 

undantaget ”bekväm med mat”. Slutligen verkar gastric bypasskirurgi vara en god 

behandling mot fetma då viktnedgång efter kirurgin leder till en förbättring av individens 

livskvalitet även om flera studier menar att detta inte är den enda påverkande faktorn. 

Vidare forskning 

Då ätbeteende tycks vara ett problem för många deltagare även efter gastric bypasskirurgi 

skulle det vara intressant att se mer forskning kring hur detta påverkar livskvaliteten och 

hur det kan åtgärdas. Det skulle även vara givande att undersöka vidare hur och vilken 

terapi som faktiskt skulle kunna påverka den psykiska livskvaliteten. Författarna 

reflekterar kring huruvida regelbundna konsultationer både innan och efter kirurgi skulle 

kunna säkerställa att livskvaliteten efter gastric bypasskirurgi förbättras. Gällande 

följdsjukdomar och livskvalitet skulle vidare forskning behövas för att kunna dra slutsatsen 

att gastric bypasskirurgi ger ökad livskvalitet på grund av sin positiva inverkan på 

följdsjukdomar. Då cirka 70 procent av individer som lider av diabetes typ 2 är överviktiga 

eller lider av fetma kunde denna sjukdom specifikt vara intressant att studera vidare.  
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Batsis, J.A., 

Lopez- 

Jimenez, F., 

Callazo- 

Clavell, 

M.L., Clark, 

M.M., 

Somers, V.K, 

& Sarr, M.G. 

2009 

Lebanon  

 

Quality of Life after 

Bariatric Surgery: A 

Populationbased 

Cohort Study 

 

Att undersöka om deltagare 

som genomgått Roux- en- Y 

gastric bypasskirurgi har 

högre livskvalitet och 

självrapporterad funktionell 

status jämfört med vuxna 

individer med obesitas som ej 

genomgått kirurgin. 

 

Populationsbaserad cohortstudie 

där enkäter mailades ut. Bestod 

av formulären: Linear Analogue 

Self-Assessment Questionnaire 

(LASA), follow-up quality of life 

(Short-Form-12) och activity 

(Goldman’s Specific Activity 

Scale). Linjär regression 

användes  för att bedöma 

skillnader i livskvalitet, och 

aktivitetsnivå, anpassad efter 

följdsjukdomar och  funktionell 

status. Individuella prediktorer 

för högre eller bättre 

livskvalitetpoäng bedömdes 

också.   

n= 236 

(1) 

Tydlig viktminskning efter kirurgi, att söka 

behandling för depression och frånvaro av 

följdsjukdomar verkar ge bättre livskvalitet 

och självrapporterad funktionell status. 

 

I 

R 

 

Bennett, J.C.,  

Wang, H.,  

Schirmer, 

B.D & 

Northup, J. 

2007 

U.S.A 

Quality of life and 

resolution of co-

morbidities in super-

obese patients 

remaining morbidly 

obese after Roux-en-Y 

gastric bypass 

Att undersöka huruvida 

deltagare med ett BMI > 

50kg/m
 2
 som inte erhåller ett 

BMI < 35kg/m
 2
 postoperativt 

får en ökad livskvalitet och 

minskade följdsjukdomar. 

Enkätstudie gällande 

farmakologisk behandling, 

medicinska problem och 

livskvalitet hos deltagare med 

BMI > 35kg/m 
2
 postoperativt, 

med diagnostiserade 

följdsjukdomar. 

n= 120 

(43) 

Alla frågor i enkäten visade att majoriteten av 

deltagarna tyckte delarna: generell hälsa, 

energinivåer, självkänsla, förmåga att arbeta, 

sociala relationer samt förmåga till rörelse, 

aktivitet och fysisk uppenbarelse, av 

livskvalitet hade förbättrats efter kirurgin. 

Även antalet följdsjukdomar minskade 

kraftigt hos nästan alla deltagare. 

I 

P 
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Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Campos, 

G.M., Rabl, 

C., Roll, 

G.R., Peeva, 

S., Prado, K., 

Smith, J., & 

Vittinghof, E. 

2011 

U.S.A 

Better Weight Loss, 

Resolution of 

Diabetes, and Quality 

of Life for 

Laparoscopic Gastric 

Bypass vs Banding 

Att jämföra perioperativa 

effekter och 

långtidseffekterna (ett år) av 

laparoskopisk gastric bypass 

(LGBP) och laparoskopisk 

gastric banding (LB) gällande 

viktnedgång, tillfrisknande 

från diabetes typ 2 och 

livskvalitet. 

Retrospektiv studie, två-cohort 

par-matchad jämförelsestudie 

baserad på journalhandlingar hos 

deltagare som genomgått LGBP 

och och LB. Förändringar av 

livskvaliteten mättes med 

Moorehead – Ardeldt Quality of 

Life Questionnaire II. 

n= 200 

(15) 

Viktnedgång, tillfrisknande från diabetes och 

livskvalitet förbättrades mer hos de deltagare 

som genomgått LGBP än de som genomgått 

LB. 

I 

R 

 

Chang, C.Y.,    

Huang, C.K,  

Chang, Y.Y., 

Tai, C.M., 

Lin, J.T., & 

Wang, J.D. 

2010 

Taiwan 

 

 

 

 

Prospective study of 

health-related quality 

of life after Roux-en-Y 

bypass surgery for 

morbid obesity 

Att utvärdera effekten av 

viktminskningskirurgi 

(laparoskopisk Roux- en- Y 

gastric bypass) gällande 

förändringar i hälsorelaterad 

livskvalitet, sjukdomstillstånd 

och nedgång av övervikt 

under ett år efter kirurgin. 

WHO:s mätinstrument 

WHOQOL-BREF gavs till 

deltagargruppen en månad före 

kirurgi samt en, tre, sex och tolv 

månader efter kirurgi. Vid dessa 

tillfällen mättes BMI, 

följdsjukdomar och 

kirurgirelaterade komplikationer. 

En mixed-effectmodell 

utvecklades för att analysera 

upprepade mätningar och 

bestämma relationen mellan 

BMI, WHOQOL-BREF poäng 

och andra variabler. 

Kontrollgrupp fanns.   

n= 302 

(0) 

Modellen visade att fysiska, psykologiska och 

sociala områden av livskvalitet förbättrades 

efter vikminskningskirurgi med samtidig 

viktnedgång och förbättring av 

följdsjukdomar. Det blev en försämring av 

fysiska och psykologisk livskvalitet tre till sex 

månader efter kirurgi. Denna försämring var 

signifikant relaterad till komplikationer. Alla 

patienter förbättrades gradvis gällande 

livskvalitet mellan sex och tolv månader efter 

kirurgin och nådde nivåer liknande de hos 

friska kontroller.  

 

I 

P 
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Forbush, 

S.W., Nof, 

L., 

Echternach, 

J., & Hill, C. 

2010 

U.S.A 

Influence of Activity 

on Quality of Life 

Scores After RYGBP  

Att föreslå variabler som 

förbättrar livskvalitet 

postoperativt i en 

deltagargrupp som genomgått 

gastric bypasskirurgi. 

 

Arizona Activity Frequency 

Questionnaire, Arizona Food 

Frequency Questionnaire, och 

SF-36 skickades till alla 

deltagare som genomgått Roux- 

en- Y gastric bypasskirurgi ett till 

fem år innan studien påbörjades. 

Analysen utfördes med ANOVA-

test för att fastställa sambandet 

mellan utvalda beteenden och 

SF-36 hos deltagargruppen. 

Jämförelser av skillnader i SF-

36-poäng 

analyserades med hjälp av 

variablerna timmar av 

aktivitet/dag (HOAD) och 

energin av aktiviteten/dag 

(EEAD). 

n= 265 

(0) 

Deltagare med mer EEAD och HOAD visade 

betydligt bättre livskvalitet gällande både den 

mentala och fysiska komponenten jämfört 

med mindre EEAD eller HOAD. Livskvalitet 

mätt med SF-36 förbättrades efter Roux- en- 

Y gastric bypasskirurgi om deltagaren 

förbrukat mer energi/dag eller timmar av 

aktivitet/dag. 

 

 

I  

R 
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Gould, J.C., 

Garren, M.J., 

Boll, V., & 

Starling, J.R.  

2006  

U.S.A 

 

 

Laparoscopic gastric 

bypass: Risks vs. 

benefits up to two 

years following 

surgery in super-super 

obese  patients 

Att se om hypotesen att 

deltagare med extrem 

obesitas som genomgår 

gastric bypasskirurgi kan 

göra stora förbättringar i 

hälsa och livskvalitet utan en 

signifikant ökad risk för 

komplikationer jämfört med 

mindre överviktiga deltagare, 

håller. 

 

 

Deltagare som genomgått 

laparoskopisk Roux- en- Y  

gastric bypass delades in i två 

grupper: BMI ≥60 kg/m
 2
  och 

BMI ≤60 kg/m
 2
. Grupperna 

jämfördes vid definierade tids-

intervall under en två års period 

efter kirurgin. Jämförelse-

kriterier som ingick var 

komplikation, sjukdoms-tillstånd 

och livskvalitet.The Moorehead-

Ardeldt Quality of Life 

Questionnaire II och the Bariatric 

Analysis and Reporting Outcome 

System (BAROS) användes för 

att mäta livskvalitet. 

n= 288 

(0) 

 

Minskning av överskottsvikten visade sig 

vara mindre hos de med extrem obesitas även 

om den totala viktförlusten var större vid 

mätning vid alla postoperativa intervall. Trots 

detta förbättrades allmän hälsa till liknande 

grad hos båda grupperna efter kirurgin. 

Förbättringen sågs även gällande livskvalitet 

mätt med Moorehead-Ardeldt Quality of Life 

Questionnaire. Användandet av BAROS för 

att kategorisera resultatet ledde till att det 

genomsnittliga resultatet för en deltagare i 

båda grupperna kunde ses som ”mycket bra” 

ett år efter kirurgin.  

 

 

II 

R 

 

Groven, K.S., 

Råheim, M., 

& Engelsrud, 

G. 

2010 

Norway 

“My quality of life is 

worse compared to my 

earlier life” Living 

with chronic problems 

after weight loss 

surgery  

Att presentera kvinnors egna 

uppfattning om deras 

livskvalitet efter gastric 

bypasskirurgi samt 

betydelsen av ökade 

hälsoproblem i deras liv. 

Jämförelse av livskvaliteten 

före och efter operation.  

Deltagargruppen bestod av 

kvinnor som var missnöjda med 

resultatet efter gastric 

bypasskirurgi. Semistrukturerad 

intervjustudie med öppna frågor 

gällande varför kvinnorna 

genomgått operationen och hur 

detta förändrat deras liv. 

n= 5 

(0) 

Kvinnorna upplevde en sorts smekmånadsfas 

socialt efter operationen som klingade av. 

Efter några månader upplevdes glömskhet, 

smärta och överväldigande trötthet. Lös hud 

upplevdes som jobbigt fysiskt och psykiskt. 

Jämfört med livskvaliteten före operation var 

alla utom en patient som hade reopererats, 

överens om att den blivit sämre. 

II 

K 
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Klingemann, 

J., Pataky, Z.,   

Iliescu, I., & 

Golay, A. 

2009 

Switzerland 

Relationship between 

Quality of Life and 

Weight Loss 1 Year 

after Gastric Bypass 

Att undersöka hur 

viktminskning påverkar 

hälsorelaterad livskvalitet ett 

år efter gastric bypasskirurgi 

och om hälsorelaterad 

livskvalitet före kirurgin 

förutsäger mängden 

viktminskning ett år efter 

kirurgin. 

Deltagargruppen bestod av 

kvinnor med sjuklig fetma. 

Kvinnorna fyllde i 

livskvalitetformuläret 

Nottingham Health Profile 

(NHP), preoperativt och ett år 

efter postoperativt. 

 

n= 139 

(77) 

Ett år efter gastric bypasskirurgi sågs en 

betydande viktminskning vilket ledde till en 

förbättring av livskvaliteten. Vidare sågs 

signifikanta förbättringar i energinivåer, 

fysisk mobilitet, smärta och känslohantering. 

II  

P 

 

Kofman, 

M.D., Lent, 

M.R., &  

Swencionis, 

C.  

2010  

U.S.A 

Maladaptive Eating 

Patterns, Quality of 

Life, and Weight 

Outcomes Following 

Gastric Bypass: 

Results of an Internet 

Survey 

Att försöka karaktärisera 

viktresultat, matvanor och 

upplevd hälsorelaterad 

livskvalitet hos individer tre 

till tio år efter Roux-en-Y 

gastric bypasskirurgi (GBP). 

Studien syftade även till att 

bedöma sambanden mellan 

ätbeteenden, viktresultat och 

livskvalitet. 

 

Deltagarna svarade på ett 

internetbaserat formulär med 100 

frågor angående deras 

ätbeteende, hälsorelaterad 

livskvalitet och vikthistoria. 

Hälsorelaterad livskvalitet mättes 

med Moorehead–Ardeldt Quality 

of Life Questionnaire II. 

n= 497 

(0) 

Medeltalet av den rapporterade postoperativa 

viktnedgången hos deltagarna var 81 procent 

av övervikten och av denna viktnedgång 

kvarstod 70 procent efter tre till tio år. 87 

procent av deltagarna rapporterade 

viktuppgång av olika grad. Hälsorelaterad 

livskvalitet var negativt korrelerat med 

viktuppgång. Sämre hälsorelaterad 

livskvalitet var även associerat med 

hetsätningsstörning och småätande två eller 

flera gånger per vecka, vilket var associerat 

med viktuppgång eller låg överviktsnedgång. 

I 

P 
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Resultat Kvalitet 

Typ 

Kolotkin, 

R.L., Crosby, 

R.D., Gress, 

R.E., Hunt, 

S.C., & 

Adams, T.D. 

2009 

U.S.A 

Two-year changes in 

health-related quality 

of life in gastric bypass 

patients compared with 

severely obese controls 

Att jämföra skillnaden av 

hälsorelaterad livskvalitet 

(HRQOL) efter två år hos en 

grupp deltagare med allvarlig 

fetma som genomgått gastric 

bypass och två grupper 

deltagare med allvarlig fetma 

som inte opererats. 

 

Prospektiv studie där tre grupper 

allvarligt feta individer ingick; en 

grupp hade genomgått gastric 

bypass, den andra hade sökt men 

inte genomgått GBP och den 

tredje gruppen var 

populationsbaserad. HRQOL 

mättes med IWQOL-Lite och 

SF-36. 

n= 833 

(102) 

Den grupp som genomgått gastric 

bypasskirurgi hade signifikant högre HRQOL 

än de andra grupperna vid två-årskontrollen. 

Förändringen av HRQOL var ungefär lika hos 

gruppen som sökt men inte genomgått kirurgi 

och den populationsbaserade gruppen. 97 

procent av gastric bypassdeltagarna hade en 

betydelsefull förbättring av IWQOL.  

I 

CCT 
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Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Kruseman, 

M., 

Leimgrube, 

A., Zumbach, 

F., & Golay, 

A.  

2010 

Switzerland 

 

Dietary, Weight, and 

Psychological Changes 

among Patients with 

Obesity, 8 Years after 

Gastric Bypass 

Att dokumentera kost- och 

antropometriska förändringar 

samt deltagarnas ätbeteende, 

psykiska tillstånd och 

livskvalitet mer 

än 5 år efter Roux- en- Y 

gastric bypasskirurgi.   

 

Deltagargruppen bestod av 

kvinnor som genomgått Roux- en 

Y gastric bypasskirurgi. Det 

primära effektmåttet var  ≥50 

procent viktnedgång av 

övervikten. 

Kroppsammansättningen mättes 

genom bioelektrisk analys och 

diet utvärderades via en 

matdagbok. Ätstörningar, 

psykologiska faktorer och 

livskvalitet utvärderades av 

frågeformulär. Deltagarnas 

uppfattningar om för och 

nackdelar med kirurgin 

utforskades med 

semistrukturerade intervjuer. 

Resultat vid baseline och sista 

besök jämfördes 

med parade t-test. 

Cofaktorernas medelvärden  

jämfördes mellan lyckade och 

misslyckade resultat hos 

deltagare med Students t- test 

och logistisk regression. 

n=141 

(61) 

Mer än hälften av deltagarna hade en 

framgångsrik viktminskning, över 50 procent 

av övervikten, men ätstörningar i form av 

ätande nattetid och hetsätning förekom hos 

över hälften av deltagarna.  

 

I 

P 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 Typ 

Myers, V.H., 

Adams, C.E., 

Barbera, 

B.L., & 

Brantley, P.J. 

2010  

U.S.A 

Medical and 

Psychosocial 

Outcomes of 

Laparoscopic Roux-

en-Y Gastric Bypass: 

Cross-sectional 

Findings at 4-Year 

Follow-up 

Att undersöka medicinska 

och psykosociala resultat fyra 

år efter laparoskopisk Roux-

en-Y gastric bypasskirurgi 

(LRYGB) hos deltagare som 

är försäkrade genom ett 

statligt vårdprogram.  

 

Deltagare med allvarlig obesitas 

genomgick LRYGB. Fyra år 

senare samlades självrapporterad 

data in via telefon angående vikt, 

blodtryck, blodglukos och 

kolesterol. Diagram över vikt och 

laboratoriska mätningar 

skickades av läkare på posten. 

Deltagarna rapporterade också 

egenuppskattade mått på 

livskvalitet, depressiva symptom, 

hetsätning, kvaliteten av ätstil 

och allmän tillfredsställelse med 

kirurgin via telefon. 

Livskvaliteten mättes med 

Medical Outcome Study -36 

(MOS-36).  

n= 40 

(12) 

Fyra år efter LRYGB hade deltagarna tappat 

ett medel på 62 % av sin övervikt. Goda 

medicinska resultat sågs i form av förbättrat 

blodtryck, blodglukos och  blodfetter. 

Deltagarna rapporterade också låga 

depressionssymptom, god livskvalitet, hög 

tillfredsställelse över kirurgin och ingen 

hetsätning. Dock rapporterade flera deltagare 

oro över matvanor och ett överintag av 

matvaror med högt kaloriinnehåll.  

 

II 

P 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Nguyen, 

N.T., Slone, 

J.A., Nguyen, 

X.M., 

Hartman, 

J.S., & Hoyt, 

D.B.  

2009  

U.S.A  

A prospective 

randomized trial of 

laparoscopic gastric 

bypass versus 

laparoscopic adjustable 

gastric bandning for 

the treatment of 

morbid obesity: 

outcomes, quality of 

life, and costs 

Att jämföra resultat, 

livskvalitet och kostnader av 

laparoskopisk gastric bypass 

(GBP) och laparoskopisk 

gastric banding (GB) hos 

personer med sjuklig 

obesitas.  

Studiedeltagare blev 

randomiserat indelade i två 

grupper där en genomgick GBP 

och den andra genomgick GB. 

Livs-kvalitet mättas preoperativt, 

1, 3, 6, 9 och 12 månader efter 

operationen hos båda grupper 

med SF-36. Även kostnader, 

komplikationer och nedgång av 

övervikt mättes. Patient-

demografi mättes upp till 4 år 

postoperativt.  

n=197 

(62) 

Återhämtningstiden efter kirurgin (tillbaka 

till arbete) var väsentligt kortare för GB-

gruppen än GBP. Förekomsten av allvarliga 

postoperativa komplikationer var högre i 

GBP-gruppen. Nedgång av övervikt var 

större hos GBP-gruppen vid 2-, 3- och 4-års-

uppföljning. Preoperativ livskvalitet var hos 

båda grupperna lägre än normen för den 

amerikanska befolkningen. En månad efter 

operation var livskvaliteten bättre hos GBP-

gruppen än hos GB. 12 månader efter 

operation var båda gruppers livskvalitet 

jämförbara med den amerikanska normen.  

I 

RCT 

 

O’Keefe, 

K.L., 

Kemmeter, 

P.R., & 

Kemmeter, 

K.D.  

2010 

U.S.A 

Bariatric Surgery 

outcomes in Patients 

Aged 65 Years and 

Older at an American 

Society for Metabolic 

and Bariatric Surgery 

Center of Excellence 

Att undersöka 

viktminskningsresultat, 

postoperativa förändringar i 

daglig läkemedels-

användning, förändringar av 

livskvalitet, sjukhus-

vistelselängd samt sjuklighet 

och mortalitet hos individer 

över 65 år som genomgått 

viktminskningskirurgi på ett 

American Society of 

Metabolic and Bariatric 

Surgery designated Center of 

Excellence. 

En retrospektiv analys utfördes 

på deltagare över 65 år som 

genomgått viktminskningskirurgi 

från januari 2000 till december 

2007. Det som analyserades var 

30 dagars och 1 års mortalitet, 

sjukhusvistelselängd, procentuell 

överviktsförlust, livskvalitet och 

förändring i daglig användning 

av medicinering.  

 

n= 197 

(0) 

 

Vikt, BMI och dagligt användande av 

läkemedel minskades signifikant vid sex 

månader och ett år. Livskvaliteten 

förbättrades vid sex månader och ett år. 

Mortalitet var 0 procent vid 30 dagar och 1,3 

procent vid ett år.  

 

 

II 

R 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Sarwer,  

D.B.,       

Wadden, 

T.A., Moore, 

R.H.,  

Eisenberg, 

M.H.,  Raper, 

S.E., & 

Williams, 

N.N.  

2010  

U.S.A 

Changes in quality of 

life and body image 

after  gastric bypass 

surgery 

Att bedöma förändringarna i 

livskvalitet och kroppsbild 

efter gastric bypasskirurgi. 

 

 

Studien mätte livskvalitet och 

kroppsbild innan kirurgin samt 

20, 40 och 92 veckor 

postoperativt hos 

deltagargruppen. Formulär som 

användes var: SF-36, IWQOL, 

Body Image Quality of Life 

Inventory (BIQOLI) och Body 

Shape Questionnaire (BSQ).   

 

n= 200 

(88) 

Deltagarna rapporterade signifikanta 

förbättringar på flera områden av hälso-och 

viktrelaterade livskvalitet samt positiva 

förändringar av kroppsuppfattning efter 

kirurgin. Dessa förändringar var korrelerade 

med den procentuella viktminskningen. 

II 

P 

 

Torquati, A., 

Lufti, R.E., & 

Richards, 

W.O.  

2006  

U.S.A 

Predictors of early 

quality-of-life 

improvements after 

laparoscopic gastric 

bypass surgery  

Att värdera vikten av 

deltagardemografi och 

följdsjukdomar på kortsiktig 

livskvalitet efter 

laparaskopisk gastric 

bypasskirurgi (LGB). 

SF-36 användes för att mäta 

livskvalitet. Multivariat logistisk 

regressionsanalys användes för 

att identifiera deltagarnas 

demografi och följdsjukdomar, 

samt se om detta kan förutsäga 

större förbättringar i livskvalitet. 

Enkäten fylldes i preoperativt 

och postoperativt, 142 dagars 

uppföljning. 

 

n= 183 

(12) 

Resultatet av den postoperativa livskvaliteten 

hade förbättrats dramatiskt jämfört med den 

preoperativa. Följdsjukdomarna hade 

minskat, liksom BMI hos deltagarna. Det 

fanns en omvänd korrelation mellan 

livskvalitet och antalet följdsjukdomar.  

Att ha diagnostiserad diabetes typ 2 

preoperativt och att vara kvinna visade sig ge 

de största förbättringarna av livskvalitet.   

Det fanns ingen signifikant påverkan av 

demografiska varibler på magnituden av 

förändring i livskvalitet.  

II 

P 
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     Bilaga II                   

 

KOD OCH KLASSIFICERING 
VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II =Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 
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               Bilaga II 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 


