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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 

Fetma och övervikt definieras som ett onormalt överskott på fett som inverkar på en 

persons hälsa. Antalet överviktiga i världen har nästan fördubblats sedan 1980-talet och  

i Sverige beräknas tio procent av befolkningen lida av fetma. Att lida av övervikt och 

fetma kan innebära att en individ lättare drabbas av följdsjukdomar såsom hjärt- 

kärlsjukdomar, diabetes typ 2 samt vissa typer av cancer. Det finns flera orsaker till fetma, 

varav några av dessa är hereditet, livsstil och farmakologiska biverkningar.  

 

Idag kan fetma behandlas med hjälp av olika metoder. Överviktskirurgi har snabbt kommit 

att bli en av standardbehandlingarna för vuxna med grav fetma. Gastric bypass är idag ett 

av de ledande ingreppen inom denna typ av kirurgi. I Sverige genomförs cirka 8600 

operationer om året. För att få genomgå en gastric bypass krävs det att individen uppfyller 

vissa kriterier. Bland annat ska seriösa försök till viktnedgång ha genomförts.     

 

Syfte 

Syftet var att belysa livskvaliteten hos individer som genomgått gastric bypass. 

 

Metod 

En litteraturbaserad studie valdes att genomföras. I studien har femton vetenskapliga 

artiklar inkluderats som alla tagits fram via databasen PubMed. Inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle vara skrivna på svenska, norska eller engelska, vara genomförda på vuxna 

människor över 19 år samt vara publicerade de senaste tio åren. Samtliga artiklar har 

granskats utifrån ett bedömningsunderlag. 

 

Resultat 

I resultatet framkom att livskvaliteten skattades högre en tid efter gastric bypass för att 

sedan minska något. Många var nöjda med och skulle göra om operationen igen. Den 

fysiska funktionen och aktiviteten ökade samt sågs förbättringar i komorbiditeter såsom 

diabetes, hyperlipidemi, gastroesofagal reflux, hypertoni, smärta och sömnapné. 

Illamående och ofrivillig kräkning var vanligt förekommande besvär en månad efter 

operationen. Vanliga komplikationer efter ingreppet var striktur och internt bråck. 

Individer som drabbats av komplikationer rapporterade en lägre livskvalitet över tid. 

Efter ingreppet sågs en ökad självkänsla och tillfredsställelse med sin kropp. Tillstånd som 

depression och ångest förbättrades och sexlivet skattades högre efter gastric bypass. 

Hetsätning minskade och bland många förekom ingen hetsätning alls efter ingreppet. En 

studie visade dock på att oregelbundna episoder av hetsätning eller att ätande nattetid 

förekom efter gastric bypass.   

 

Slutsats 

En förbättring av livskvaliteten sågs efter gastric bypass, både ur ett fysiskt och psykiskt 

perspektiv. Dock förekom svårigheter med kosthållning och komplikationer postoperativt 

hos ett antal individer. Trots detta skattades ingreppet vara övervägande positivt.   

 

Nyckelord: Fetma, Gastric bypass, Fysisk livskvalitet, Psykisk livskvalitet 

 

 

 

 



     

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

SAMMANFATTNING  

BAKGRUND 1 
Fetma 1 
BMI – Body Mass Index 1 
Orsaker till fetma 1 
Följdsjukdomar 2 

Psykiska och sociala aspekter 3 
Kroppsuppfattning 4 
Livskvalitet 4 
Fetma och Sexualitet 5 
Behandling vid fetma 5 

Indikationer för obesitaskirurgi 6 

Postoperativa besvär 6 

Problemformulering 7 
SYFTE 7 

Frågeställning 7 
METOD 8 

Val av metod 8 
Datainsamling 8 

Urvalskriterier 8 
Dataanalys 9 
Giltighet/Trovärdighet 9 

Forskningsetiska överväganden 10 
RESULTAT 11 

Generell livskvalitet 11 
Fysisk livskvalitet 13 

Psykisk livskvalitet 15 
DISKUSSION 17 

Metoddiskussion 17 

Resultatdiskussion 18 

Slutsats 23 
REFERENSER 25 
 

BILAGA I 

BILAGA II



 1   

BAKGRUND 

 

Fetma 

Övervikt och fetma (obesitas) definieras som ett onormalt överskott på fett som inverkar på 

en persons hälsa. Antalet överviktiga i världen har nästan fördubblats sedan 1980-talet och 

årligen dör cirka tre miljoner vuxna människor till följd av sin övervikt och fetma. Mer än 

hälften av jordens befolkning lever idag i länder där övervikt och fetma dödar fler personer 

än vad undernäring gör (World Health Organization [WHO], 2012a). År 2008 beräknades 

1,5 biljoner vuxna i världen vara överviktiga och 500 miljoner beräknades lida av fetma, 

det vill säga vara obesa (Nguyen & Lau, 2012). I Sverige beräknas tio procent av 

befolkningen vara obesa (WHO, 2012a). 

 

Normal mängd fett på en medelålders man är 10-15 kilo. Hos en jämnårig kvinna bör 

mängden vara cirka dubbelt så stor på grund av att kvinnor har mer fettvävnad än män. Om 

fettmängden överstiger de normala gränserna innebär det att man lättare kan drabbas av 

följdsjukdomar såsom hjärt- kärlsjukdomar, diabetes typ 2 samt vissa typer av cancer. 

Övervikten i samband med dessa följdsjukdomar ökar risken att dö en för tidig död 

(Lönnqvist, 2007).   

 

BMI – Body Mass Index  

Body Mass Index (BMI) är en metod som används för att definiera fetma och övervikt hos 

vuxna. BMI definieras som kvoten mellan en persons kroppsvikt i kilo och kvadraten på 

kroppslängden räknat i meter (WHO, 2012a). Eftersom BMI inte skiljer mellan fett- och 

muskelmassa finns det även andra faktorer att ta hänsyn till för att avgöra om en person är 

överviktig eller obes. Därför bör även midjemåttet och fettfördelningen på kroppen tas i 

beaktande (Lönnqvist, 2007). När en persons BMI har räknats ut finns det olika 

klassifikationer att gå efter. Beroende på hur högt respektive lågt BMI-värde delas 

personen in i en viktkategori. Normalvikt innebär ett BMI mellan 18,5 och 24,9. Ett BMI 

som är lika med eller över 25 innebär övervikt och ett BMI som är lika med 30 eller högre 

klassas som fetma (WHO, 2012b).  

 

Orsaker till fetma 

Hereditet 

Att det finns en genetisk betingad orsak till fetma har främst fått stöd ifrån studier som 

forskat på tvillingpar där barnen inte vuxit upp i samma familj och inte har haft samma 

levnadsvanor. Här sågs det att tvillingarna och de biologiska föräldrarna utvecklade samma 

kroppsform trots att de inte växte upp tillsammans (Ericson & Ericson, 2012). Den ökade 

förekomsten av fetma kan förklaras med den nya västerländska livsstilen i samspel med en 

ärftlig benägenhet. Arvsanlag i sig orsakar inte fetma men de nya livsstilsförändringar 

såsom nya kostvanor och minskad fysisk aktivitet kan leda till att de individer som har en 

ärftlig benägenhet utvecklar fetma (Dahlman, 2007).  

 

Livsstil 

Livsstilsbetingad fetma, alltså fetma som orsakas av individens livsstil, innebär att 

övervikten utvecklas under en längre period. Här handlar det om en obalans mellan de 

kalorier som intas respektive de som förbrukas. Endast en mindre skillnad i dessa 

förhållanden kan leda till att fetma utvecklas på längre sikt (Ericson & Ericson, 2012). Idag 
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har intaget av en mer kaloririk mat blivit allt vanligare bland befolkningen, även 

portionsstorlekarna och vårt sätt att äta har förändrats (Larsson, 2007). Sedan 1980 har det 

genomsnittliga energiintaget hos en person ökat med fyra procent vilket kan vara en viktig 

orsak till de ökande viktproblemen. Man beräknar att cirka hälften av den vuxna 

befolkningen i Sverige någon gång har försökt gå ned i vikt eller har planerat att göra det 

(Axelsen, Danielsson, Norberg & Sjöberg, 2009).   

 

En minskad fysisk aktivitet till följd av ett moderniserat samhälle har lett till att 

energiförbrukningen bland befolkningen minskat kraftigt (WHO, 2012a). Maskiner har 

tagit över mycket av det fysiskt krävande arbetet och tidigare transportsätt som promenad 

och cykling har för många bytts ut mot bilar, hissar och rulltrappor. Tv-tittande är för 

många en källa till avkoppling och hushållsmaskiner har förenklat mycket av arbetet i 

hemmet. Idag utövas fysisk aktivitet nästan enbart som ett medvetet val. Den fysiska 

aktiviteten beräknas ha minskat med 60 till 70 procent hos dagens befolkning jämfört med 

hur det såg ut efter andra världskriget (Hemmingsson, 2007). Att utföra fysisk aktivitet 

regelbundet har en positiv inverkan på en persons hälsa då det har visat sig minska några 

av dagens vanligaste folksjukdomar så som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Hos de som 

motionerar regelbundet är risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar hälften så stor jämfört 

med inaktiva individer (Axelsen et al., 2009).   

 

Farmakologiska biverkningar  

Det finns idag många läkemedel som kan ge en varierande grad av viktuppgång. Exempel 

på läkemedel som kan orsaka viktuppgång hos patienter är antidepressiva, neuroleptika, 

glukokortikoider och betablockerare. Alla läkemedels verkningsmekanismer är dock inte 

helt fastställda vilket gör det svårare att förstå orsaken till viktuppgången. För en del 

patienter kan vetskapen om orsaken vara något positivt men för andra är detta något 

negativt. I vissa fall kan det bli aktuellt för en läkare att förskriva kost-, motions- och 

livsstilsråd i samband med att läkemedel skrivs ut. Det kan även för en del bli aktuellt att 

byta preparat, ändra dosen eller avsluta behandlingen på grund av biverkningar. 

Viktuppgången kan leda till att patienten inte följer läkemedelsbehandlingen som planerat 

(Rössner, 2007). 

 

Följdsjukdomar 

Obesitas är associerat med en ökad sjuklighet i kardiovaskulära sjukdomar, diabetes typ 2 

och muskel- och skelettsjukdomar som i sin tur kan leda till en för tidig död (Nguyen & 

Lau, 2012). Den allvarligaste konsekvensen av att vara överviktig är följdsjukdomarnas 

påverkan på hjärt- kärlsystemet. Dessa följdsjukdomar är hypertoni, diabetes mellitus och 

en påverkan på blodfetterna. Verkningarna av dessa sjukdomar kan i sig orsaka 

kardiovaskulära sjukdomar såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt, metabolt syndrom, 

hypertriglyceridemi och tromboser. Vid fetma ökar även risken att drabbas av 

andningssvikt, gikt, artros i höft- och knäled, fettlever samt gallsten (Ericson & Ericson, 

2012). Även vissa cancerformer kan få en ökad prevalens bland obesa individer. Det gäller 

colon-, bröst-, livmoder-, njur- och prostatacancer. Följdsjukdomar till övervikt har visat 

sig stå för två till sju procent av Sveriges hälsoekonomiska budget (Jeppsson, Naredi, 

Nordenström & Risberg, 2010). 
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Psykiska och sociala aspekter  

Enligt Elfhag (2007) brukar fetma förknippas med negativa personliga egenskaper av 

omgivningen. Även personer som lider av övervikt har en negativ inställning kring den 

egna vikten. Wee, Davis, Huskey, Jones och Hamel (in press) tar i sin studie upp att fetma 

har både fysiska, psykiska, ekonomiska och sociala konsekvenser som inverkar på 

individen. I många kulturer anses fetma vara mindre attraktivt och stigmatiserande, det vill 

säga stämplat som avvikande. Bland deltagare som sökte obesitaskirurgi var många villiga 

att acceptera en 13 procentig stor risk att dö för att uppnå sin föredragna hälsa eller sitt 

viktmål. 

 

Psykiska besvär 

En studie har visat att risken att drabbas av depression är 18 procent högre hos obesa 

individer än hos normalviktiga. Män med obesitas drabbades inte lättare av depression 

jämfört med normalviktiga män medan obesa kvinnor visade på en 32 procentig högre risk 

att drabbas än kvinnor med en normal vikt. Växande bevis finns också för att obesa 

personer har en ökad risk att drabbas av ångestproblematik och bipolär sjukdom 

(Berkowitz & Fabricatore, 2011). 

 

Berkowitz och Fabricatore (2011) tar fortsättningsvis upp att obesa personer har mindre 

risk att drabbas av substansberoenden, med undantag av alkohol, än personer med en 

normal vikt. Obesa och extremt obesa individer hade dock ofta en livstidsanamnes av 

alkoholproblematik. 

 

Självmord och självdestruktiva beteenden 

I en studie gjord av Sansone, Wiederman, Schumacher och Routsong-Weischer (2008) 

visade det sig att ett högre BMI kunde associeras till självmordstankar bland kandidater 

som var aktuella för att genomgå överviktskirurgi. Dong, Li, Li och Price (2006) fann att 

fler suicidförsök rapporterades bland personer med ett BMI mellan 40 och 50 eller över 50 

jämfört med resten av studiedeltagarna som hade ett lägre BMI. Andra beteenden som var 

vanliga bland dessa deltagare var att de var promiskuösa, det vill säga sexuellt frisläppta, 

hade självdestruktiva tankar samt hade en hög alkoholkonsumtion. 

 

Andras syn på överviktiga 

Enligt Vartanian (2010) lever fördomarna gentemot överviktiga och obesa personer kvar i 

samhället trots att antalet personer som lider av tillståndet har ökat i världen. Negativa 

åsikter om dessa individer syns både uttalat och outtalat. Dessa nedvärderande åsikter kan 

ha sin grund i att personer i allmänhet anser att individen själv ansvarar för sin vikt. Om 

någon går upp i vikt beror detta på en svaghet hos personen. Trots att forskning idag visar 

att det kan finnas biologiska orsaker till en persons övervikt eller fetma anser samhället att 

vikten är påverkbar. Obesa individer uppfattas vara lata och ha en dålig självdisciplin. En 

annan förklaring till de starka negativa åsikterna om överviktiga och obesa kan vara 

människors generella attityd gentemot stigmatiserade grupper i samhället. Dessa grupper 

kan väcka olika känslor hos befolkningen beroende på hur hotfulla de anses vara mot den 

egna sociala gruppen. Studien visar att attityden gentemot obesa inte skiljer sig från den 

mot hemlösa och politiker. Däremot är attityden mot dessa individer inte lika negativ som 

mot rökare och missbrukare (Vartanian, 2010).  
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Hetsätning 

Binge-eating disorder (BED) definieras som återkommande hetsätning utan att 

kompenseras med ett viktkontrollerande beteende, som exempelvis kräkning. Vidare 

preciseras det som att äta stora mängder mat, att äta fortare än normalt, att äta fastän man 

är mätt och att gömma undan det man äter. Individen upplever en subjektiv känsla av att 

tappa kontrollen. Samtidigt uppstår en upplevelse av avsmak, depression eller skam 

associerat med ätandet. För att BED ska diagnostiseras hos en individ enligt DSM-IV, som 

är en klassificerings- och diagnosmanual för psykiska störningar, ska hetsätning 

förekomma mer än två gånger i veckan i minst sex månader. En revision av denna diagnos 

är dock på gång. Hetsätning är sammankopplat med depressiva symtom, låg självkänsla 

och en sämre livskvalitet och syns övervägande hos de med övervikt och fetma. De som 

lider av både fetma och BED har en sämre livskvalitet, en högre grad av hypertoni, 

diabetes samt hjärtproblem jämfört med dem som inte har BED (Hrabosky, 2011).  

 

Behandling av BED består oftast av kognitiv beteendeterapi (KBT). Denna terapi går ut på 

att främja mer strukturerade ätvanor samt att identifiera och korrigera en i botten störd 

kroppsuppfattning. En högre avhållsamhet har synts i studier där deltagarna behandlats 

med KBT jämfört med individer helt utan behandling (Iacovino, Gredysa, Altman & 

Wilfley, 2012).  

 

Kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning kan definieras som en subjektiv bild av det egna fysiska utseendet 

utifrån egen observation samt andras reaktioner (Merriam Webster, 2012)  

 

”Kroppen är den mest basala tidiga aspekten av jaget och har stor betydelse för vår 

självbild och självkänsla” (Ghaderi, 2009 s. 140). Globalt sett är skattningen av ens 

utseende och att vara nöjd med sin kropp av största betydelse när det gäller den generella 

självkänslan hos individer. Forskning visar att en negativ kroppsuppfattning kan bidra till 

fetmarelaterade problem. Överviktiga och obesa människor som är nöjda med vikten 

upplever färre fysiskt och psykiskt ohälsosamma dagar än de som är missnöjda med den. I 

jämförelse med överviktiga män har överviktiga kvinnor sannolikt en större benägenhet att 

skatta sig själva som just överviktiga samt att känna ett missnöje med sin kropp (Latner & 

Wilson 2011). En negativ och i många fall dysfunktionell, det vill säga en störd 

kroppsuppfattning, drabbar inte alla överviktiga men är vanligt förekommande hos dessa 

individer. Detta kan tillsammans med ett starkt missnöje med kroppen leda till en ökad 

isolering, minskat deltagande i sociala aktiviteter och ett nedvärderande av den egna 

personen. Vid behandling av övervikt och fetma menar Ghaderi (2009) att hänsyn bör tas 

till om patienten faktiskt lider av en dysfunktionell kroppsuppfattning. 

 

Livskvalitet 

Livskvalitet är ett omfattande begrepp som innefattar ens fysiska hälsa, psykologiska 

tillstånd, grad av självständighet, sociala relationer, livsåskådning samt miljö. Begreppet 

kan definieras som en persons uppfattning av sitt liv i samspel med den kultur individen 

lever i och de värderingar som finns där i förhållande till sina mål, förväntningar, normer 

och problem (WHO, 1997). Personer som lider av fetma rapporterar oftare en lägre 

livskvalitet exempelvis vad gäller sexuell funktion, yrkesliv och självkänsla (Wee et al., in 

press). Det har även visat sig att den hälsorelaterade livskvaliteten förbättras hos personer 

som lider av övervikt och fetma i samband med viktreduktion (Wright et al., in press). Med 
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hjälp av olika mätinstrument kan livskvaliteten hos en individ skattas. Några exempel på 

sådana instrument ges nedan:  

 

The Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey (SF-36) är ett 

frågeformulär som innehåller 36 frågor om den generella livskvaliteten. Detta 

mätinstrument består av åtta domäner som berör fysisk funktion, kroppslig smärta, generell 

hälsa, vitalitet, social funktion, känslomässig roll samt psykisk hälsa. Det finns även två 

sammanfattningar av den fysiska komponenten (PCS) samt den psykiska (MCS). Dessa två 

sammanfattningar representerar självständiga index. SF-36 poängsätts från noll till hundra 

där mer poäng visar på en högre skattad livskvalitet (Kolotkin, Crosby, Gress, Hunt & 

Adams, 2009). 

 

Bariatric Analysis and Reporting Outcome System (BAROS) är ett frågeformulär som 

utvärderar preliminära resultat på livskvaliteten efter genomgången överviktskirurgi även 

kallat bariatrisk kirurgi. Formuläret består av fem undergrupper som visar det preliminära 

resultatet efter ett ingrepp. Dessa är procentuell förlust av övervikten, förbättring i 

samsjuklighet (komorbiditeter), livskvalitet, kirurgiska och medicinska komplikationer 

samt reoperationer (Bobowicz, Lehmann, Orlowski, Lech, Michalik, 2011). Den totala 

poängen klassificeras i fem grupper från “Misslyckande” till ”Utmärkt”. En högre poäng 

indikerar en bättre livskvalitet efter bariatrisk kirurgi (Keren, Matters, Rainis & Lavy, 

2011). 

 

Impact of Weight on Quality of Life-Lite (IWQOL-Lite) är ett mätinstrument innehållande 

31 frågor angående viktrelaterad livskvalitet. Frågeformuläret delas in i fem domäner som 

består av fysisk funktion, självkänsla, sexliv, offentlig oro samt arbete. Poängen från alla 

domäner och den totala slutpoängen klassas från noll till hundra där låga poäng tyder på en 

större funktionsnedsättning (Kolotkin et al., 2009). 

 

Fetma och Sexualitet 

Fetma har associerats med brist på sexuell tillfredsställelse, lust, prestationsförmåga och 

undvikande av sexuella situationer. Ett samband verkar även finnas mellan ett högre BMI 

och en sämre sexuell livskvalitet. Denna försämring har setts bland individer som är 

aktuella för överviktskirurgi (gastric bypass). De skattade den sexuella livskvaliteten lägre 

jämfört med de som inte sökt behandling för fetma (Kolotkin et al., 2006). En europeisk 

studie av Han et al. (2011)  visade att män med ett BMI över 30 upplevde minst ett 

symtom som försvagade den sexuella funktionen. En försvagad sexuell funktion visade sig 

bland annat som låg sexlust, oregelbundna morgonerektioner och erektil dysfunktion.  

 

Behandling vid fetma 

I dagsläget finns ett antal olika metoder för att behandla fetma med. Lågkaloridieter, fysisk 

aktivitet, läkemedelsbehandling, kognitiv beteendeterapi och kirurgi är några av de som 

finns att tillgå (Edlund & Zethelius, 2009). Behandlingen inriktas främst mot rådgivning 

om motion och kosthållning. Detta då kirurgi kan associeras med vissa risker och många 

gånger ses som ett sista alternativ. (Sundbom, 2009). Colquitt, Picot och Loveman (2009) 

fann att kirurgi resulterade i en större viktminskning jämfört med annan konventionell 

behandling.  
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Indikationer för obesitaskirurgi 

Överviktskirurgi har snabbt kommit att bli en av standardbehandlingarna för vuxna med 

fetma. Detta på grund av ett bra resultat, en större tillgänglighet och genombrottet av 

laparoskopisk kirurgi (Sansone et al., 2008). Scandinavian obesity surgery registry (2012) 

uppger att det årligen utförs cirka 8600 gastric bypass operationer i Sverige. Enligt 

Nationella indikationer för obesitaskirurgi (NIOK, 2009) finns det i dagsläget ett årligt 

behov av uppemot 15 000 operationer, det vill säga nästan dubbelt så många ingrepp än 

vad som för närvarande genomförs. Personer som har ett BMI över 40 eller ett BMI över 

35 med samtidig komorbiditet kan övervägas för att få genomgå kirurgi. Innan en 

operation planeras ska patienterna tidigare ha gjort seriösa försök att gå ner i vikt med 

konventionella metoder. Barn och ungdomar <18 år ska endast opereras om det sker inom 

ramen för kontrollerade studier som är etiskt godkända. Samma krav gäller även dem som 

har måttlig fetma, ett BMI under 35. En avvägning avseende förväntad effekt på befintliga 

sjukdomar som patienten upplever, gentemot livskvalitet samt risken det kan innebära att 

genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Olika indikationer för män och kvinnor finns inte men 

kvinnor söker och remitteras oftare än män (NIOK, 2009).  

 

Kontraindikationer 

Patienter som har respirations-, hjärt- eller njursvikt kan bli nekade operation då risken för 

komplikationer anses vara för stor. Även de med allvarlig psykisk sjukdom, 

missbruksproblematik eller utvecklingsstörning kan anses vara olämpliga för gastric 

bypass (Hofsö et al., 2011). Enligt NIOK (2009) kan dessa tillstånd leda till ett sämre 

resultat. Dessa patienter behöver därför utvärderas med tanke på om de klarar av och kan 

följa den livsstilsförändring som obesitaskirurgi kräver. Malign hyperfagi, överätning, samt 

avsaknad av compliance, efterföljsamhet av medicinska råd, ses som absolut 

kontraindicerande för att genomgå gastric bypass kirurgi.  

 

Gastric bypass som kirurgiskt ingrepp 

Gastric bypass är en metod som innebär både en förminskning av magsäckens storlek 

(ventrikelrestriktion) samt att en malnutrierande effekt uppnås genom ett sämre 

näringsupptag till följd av kortare tunntarm. Ventrikelrestriktionen görs med kirurgiska 

staples, häftklamrar, så att en ficka på 50 milliliter eller mindre bildas. Fickan binds sedan 

samman med en anastomos till tunntarmen som fått en del bortkopplad. Den bortkopplade 

delen av ventrikeln samt första delen av tunntarmen kopplas sedan ihop med en anastomos. 

Detta kallas Roux-en-Y teknik och används för undvika reflux av galla (Colquitt et al. 

2009; Hamberger & Haglund, 2009). 

 

Postoperativa besvär 

Gastrointestinala besvär såsom illamående, uppkastningar, gastroesofagal reflux (GERD) 

det vill säga sura uppstötningar, samt diarré är vanliga besvär efter gastric bypass. Dessa 

besvär har visat sig förekomma hos nästan hälften av alla patienter under första året efter 

operation. Ett tillstånd som kallas dumping är även vanligt förekommande. Detta uppträder 

ofta vid intag av sockerhaltiga livsmedel och kan förklaras med att vätska dras in i 

tunntarmslumen vilket leder till en vagal respons med hjärtklappning, illamående, 

kallsvett, och magsmärtor som följd. Även andra besvär såsom håravfall och frusenhet har 

rapporterats efter gastric bypass (Hofsö et al, 2011).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Colquitt%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19370590
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Kirurgiska komplikationer 

Svåra komplikationer som kan uppstå efter gastric bypass är blödning, infektion, 

tarmperforation, anastomosläckage, striktur, det vill säga förträngning av tarm, 

tromboembolism och ulcus. Detta förekommer hos cirka fem procent av patienterna (Hofsö 

et al., 2011). Även ileus, bråck, och sönderslitning av staples är exempel på postoperativa 

komplikationer. Att differentiera de olika tillstånden kan vara svårt hos denna grupp. En 

hög andel kroppsfett kan försvåra både den kliniska undersökningen och bilddiagnostiken, 

vid jämförelse med normalviktiga personer (Henneman et al., 2012).  

 

Trettio dagar efter genomgången gastric bypass är dödligheten enligt en amerikansk studie 

0,3 procent. Dödsorsakerna tillskrevs sepsis, ofta i samband med anastomosläckage, 

hjärtstopp eller lungemboli (Smith et al., 2011). Victorzon, Peroma-Haavisto och Tolonen 

(2012) menar att antalet komplikationer kan uppstå på grund av kirurgernas 

inlärningskurva för gastric bypass. Av 360 utförda ingrepp på ett finskt distriktssjukhus 

fick 15 patienter allvarliga komplikationer och ett dödsfall uppmättes. Tendenser sågs till 

att fler komplikationer tillstötte hos de patienter som var först ut med att opereras på 

sjukhuset. 

 

Problemformulering 

Övervikt och fetma är idag ett växande folkhälsoproblem och det finns inga tecken på att 

denna trend är på väg att vända. Allmänsjuksköterskan kommer därmed allt oftare att stöta 

på denna patientgrupp i sitt yrke. Överviktskirurgi har ökat kraftigt de senaste åren och 

gastric bypass är i nuläget ett av de ledande ingreppen. Det finns både för- och nackdelar 

med operationen och dessa kan påverka hur individerna upplever livet efteråt. Ingreppet 

innebär en stor livsstilsförändring som ställer krav främst vad gäller kosten men även en 

ändrad kroppsuppfattning och andra psykiska aspekter. Sutton och Raines (2009) menar att 

det är av största vikt att utöver det fysiska resultatet även bejaka de sociala och 

känslomässiga behov som finns i denna patientgrupp.  

 

Författarna till föreliggande studie anser att en ökad kunskap om gastric bypass kan göra 

allmänsjuksköterskan mer uppmärksam på vad operationen innebär för individen. Den 

fördjupade kunskapen kan bidra till att tecken på fysiska och psykiska komplikationer 

upptäcks i ett tidigare skede om sjuksköterskor görs medvetna om vad ingreppet innebär 

samt vilka omställningar som krävs av individen.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa individers livskvalitet efter genomgången gastric bypass. 

 

Frågeställning 

Hur påverkas individers livskvalitet fysiskt och psykiskt efter genomgången gastric 

bypass? 
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METOD 

 

Val av metod 

En litteraturbaserad studie valdes som metod för detta arbete. Denna typ av metod kan ge 

en bra översikt med dess breda sökning efter vetenskapliga artiklar och se till att 

kunskapsläget inom ett specifikt område fastställs. Genom denna metod tar författarna till 

sig av befintlig forskning och skapar en uppfattning om vad som har studerats samt vilka 

metoder som har använts. Resultatet kan ge kunskap som kan komma till nytta i vården 

och det kan även bidra till att visa vad som ännu inte blivit föremål för forskning (Friberg, 

2012).  

 

Datainsamling 

För att sökningen efter vetenskapliga artiklar skulle bli så effektiv som möjligt tog 

författarna till föreliggande studie kontakt med en av högskolans bibliotekarier, som hade 

djupare kunskap om databasernas upplägg, begränsningar samt möjligheter. Detta 

rekommenderas enligt Forsberg och Wengström (2008). Sökning efter vetenskapliga 

artiklar genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och SweMed+. Lämpliga termer 

söktes fram via Svenska Mesh för att därefter nyttjas i PubMed. Dessa ansågs vara: Gastric 

bypass, Quality of life, Treatment outcome och Mental health. Cinahl headings användes 

istället för Mesh-termer i de fall sökningen genomfördes i Cinahl, detta resulterade dock i 

samma söktermer. Sökningarna i Cinahl och Swemed+ resulterade inte i några inkluderade 

artiklar. För att kombinera de olika sökorden användes tekniken boolesk söklogik. Denna 

teknik användes för att bestämma på vilket sätt de olika sökorden skulle ha samband med 

varandra. Den booleska sök-operatoren AND användes för att kombinera de framtagna 

söktermerna (Östlundh, 2012). Genom att använda boleeska sök-operatoren AND 

begränsades sökningen vilket gav ett smalare sökresultat (Forsberg & Wengström, 2008). 

Gastric bypass som ensam sökterm gav ett alldeles för stort antal träffar och inga abstrakt 

granskades. Vid de mer specifika sökningarna där de olika termerna kombinerades med 

varandra blev sökträffarna färre och mer överskådliga. En tabell skapades där resultaten 

från de genomförda databassökningarna redovisades (Tabell I). 

 

För att ta reda på om de inkluderade artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter  

kan olika databaser och förteckningar över tidskrifter användas (Östlundh, 2012). För att 

klassificeras som en vetenskaplig artikel måste vissa krav vara uppfyllda. Studien ska 

redovisa ny kunskap och det ska vara möjligt att granska studiens hållbarhet för 

utomstående. En vetenskaplig artikel ska bestå av en väl beskriven bakgrund, syfte, metod, 

resultat, diskussion samt referenser. Den ska ha blivit utsatt för bedömning där ett flertal 

oberoende forskare granskar artikelns innehåll innan den blir godkänd, så kallad peer 

rewieved eller refereed, och den bör vara publicerad på engelska (Segesten, 2012). 

Författarna till föreliggande studie har i arbetet valt att enbart ta med vetenskapliga artiklar 

i arbetet. Databasen Ulrichsweb användes för att ta reda på om artiklarna var publicerade i 

en vetenskaplig tidskrift samt att innehållet granskats enligt peer review.  

 

Urvalskriterier 

En sökning genomfördes först där artiklarna skulle vara publicerade inom de senaste fem 

åren. Denna sökning gav dock ett mindre resultat vilket ledde till att inklusionkriterierna 

utökades till att de skulle vara publicerade de senaste tio åren. Andra inklusionskriterier 
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som fastställdes var att studierna skulle vara utförda på vuxna individer över 19 år och att 

de skulle vara skrivna på engelska, svenska eller norska då dessa är språk som författarna 

behärskar. I de fall sökningen genomfördes i Cinahl användes samma begränsningar samt 

att artiklarna skulle vara peer reviewed.  

 

Exklusionskriterier som bestämdes var att artiklar som innehöll ”bariatric surgery”, vilket 

innebär generell överviktskirurgi, uteslöts då detta begrepp innebär flera olika 

operationsmetoder. Författarna var enbart intresserade av gastric bypass som ingrepp.  

 

Dataanalys 

Om titeln i en funnen artikel var relevant för syftet valde författarna att granska abstraktet. 

Om detta besvarade syftet lästes därefter artikeln i sin helhet igenom. Författarna 

granskade artiklarna enskilt för att skapa sig en egen uppfattning om dess innehåll. 

Därefter diskuterades artiklarna utifrån studiens upplägg och hur väl de olika delarna var 

beskrivna samt att en liknande tolkning av kvalitet och resultat gjorts. De inkluderade 

artiklarna bör läsas igenom mer än en gång för att dess sammanhang och innehåll ska 

förstås i sin helhet. Vid analys av studierna bör likheter respektive skillnader vad gäller 

teoretiska utgångspunkter, metod, analys och resultat granskas (Friberg, 2012). En 

ytterligare granskning av artiklarna genomfördes innan slutgiltig inklusion. Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 

kvalitetsbedömningunderlag användes för att klassificera de inkluderade artiklarna innan 

de fördes in i en matris (Bilaga II).  

 

För att få en överblick över artiklarnas resultat togs utmärkande teman ut beroende på om 

de berörde generell, fysisk eller psykisk livskvalitet (Friberg, 2012). Färgkoder upprättades 

beroende på om likheter eller skillnader hittades inom dessa teman. Denna metod gav en 

bra översikt för författarna för att kunna sammanfatta resultatet. 

 

Giltighet/Trovärdighet 

Resultatet i denna studie skulle enbart bestå av vetenskapliga artiklar som granskats flera 

gånger av båda författarna. Dessa artiklars kvalitet granskades utifrån föreslagna frågor av 

Friberg (2012) samt tidigare beskrivet bedömningsunderlag. Inkluderade artiklars kvalitet 

bedömdes av författarna till föreliggande studie vara hög eller medelhög.  

 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp inom vetenskap. Validitet syftar på att en 

studie faktiskt mäter det som ska mätas. Det visar på giltigheten i en studie. Reliabilitet 

däremot innebär tillförlitlighet och är ett mått på hur pålitliga värdena i en undersökning är. 

Mätningarna bör genomföras vid upprepade tillfällen vilket ska ge en ökad tillförlitlighet, 

det vill säga reliabilitet (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Artiklarna bedömdes vara av god validitet om de mätte livskvaliteten med mätinstrument 

som ansågs relevanta för att besvara studiens syfte.  De flesta granskade studierna använde 

sig av väletablerade frågeformulär för att skatta livskvaliteten. Mätningar med dessa 

formulär skedde vid fler än ett tillfälle, något som författarna till föreliggande studie anser 

gav en bra reliabilitet.  
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Tabell I 

Databas 
och datum 

Sökord Antal 
träffar 

Granskade 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

PubMed 

27/9/2012 
"Quality of 

Life"[Mesh] 

AND "Gastric 

Bypass"[Mesh]Body 

image 

118 31 21 13 

PubMed 

27/9/2012 
"Gastric 

Bypass"[Mesh] 

AND "Quality of 

Life/psychology"[M

esh] 

7 1 1 0 

PubMed 

27/9/2012 
"Gastric 

Bypass/psychology"[

Mesh] AND 

"Treatment 

Outcome"[Mesh] 

24 3 2 0 

Totalt  149 35 24 13 

 

Fritextsökning 

En fritextsökning genomfördes även i PubMed vilket ledde till att ytterligare två artiklar 

inkluderades. Termerna som användes var ”Gastric bypass binge eating” och ”Gastric 

bypass quality of life body image”. Den första sökkombinationen resulterade i att 

artiklarna av Boan, Kolotkin, Westman, McMahon och Grant (2004) samt Sarwer, 

Wadden, Moore, Eisenberg, Raper och Williams (2010) inkluderades. Efter 

databassökningen samt fritextsökningen inkluderades slutligen 15 artiklar i studien. 

Artiklarna som exkluderades ansågs av författarna inte besvara arbetets syfte. 
 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver området forskningsetik som frågor som berör 

förhållandet mellan forskning och etik. Detta kan innefatta etiska krav på forskaren, dennes 

inriktning på samt genomförande av forskningen. Hur medverkande och uppgiftslämnare i 

studier behandlas och skyddas från att skadas är exempel på resonemang inom 

forskningsetik. Forskarens ansvar, både mot forskningen i sig samt övriga forskare 

benämns forskaretik. Hit hör även överväganden som publicering och vetenskaplig 

oredlighet såsom plagiat, vilket beskrivs nedan.  

 

Helgesson (2006) tar bland annat upp tre forskningsetiska överträdelser. Det är plagiat, 

förfalskning och fabricering. Plagiering innebär att andras forskning används under eget 

namn. Vid förfalskning ändras data för att eventuellt ge forskningen ett bättre resultat. Den 

sista överträdelsen fabricering innebär att forskaren påstår sig ha hittat resultat som i själva 

verket inte existerar. Dessa forskningsetiska övertramp ska undvikas under arbetets gång. 

Alla referenser i arbetet kommer att redovisas enligt Sophiahemmets högskolas 

referensmall, APA-mallen.  
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Genom att använda Ulrichsweb har författarna kunnat säkerställa att de inkluderade 

artiklarna är godkända som vetenskapliga och alltså blivit granskade av en grupp 

oberoende kontrollanter. Forsberg och Wengström (2008) betonar att vid litteraturstudier 

så bör etiska reflektioner göras med avseende på urvalet samt presentation av resultatet: 

Studier som ingår skall ha fått tillstånd från en etisk kommitté, alla artiklar som inkluderats 

i litteraturstudien skall redovisas likaså ska alla resultat presenteras, även de som inte 

stöder författarnas egna åsikter. 

 

Författarna till denna studie har under arbetets gång fört ett etiskt resonemang. Konkret kan 

detta påvisas då studier av bristande kvalitet och avsaknad av etiskt godkännande har 

exkluderats. Resultat som motsäger sig varandra förekommer och har även dem 

inkluderats.  

 

RESULTAT 

Resultatet från de 15 inkluderade artiklarna kommer att redovisas under tre huvudrubriker 

efter de teman som framkommit. Den första berör generell livskvalitet. Därefter kommer 

fysisk livskvalitet som tar upp ämnena fysisk funktion, komorbiditeter samt 

komplikationer. Slutligen kommer psykisk livskvalitet och denna omfattar bland annat 

depression, sexuell livskvalitet och ätstörningar.  

 

Generell livskvalitet 

Samtliga inkluderade studier visade en viktnedgång efter gastric bypass (Adams, 

Pendleton, Strong, Kolotkin, Walker, Litwin, … & Hunt, 2009; Boan, Kolotkin, Westman, 

McMahon & Grant, 2004; Chang, Huang, Chang, Tai, Lin & Wang, 2010; De Zwaan, 

Lancaster, Mitchell, Howell, Monson, Roerig & Crosby, 2002; Klingemann, Pataky, 

Iliescu & Golay, 2009; Kruseman, Leimgruber, Zubach & Golay, 2010; Malone & Alger-

Mayer, 2004; Myers, Adams, Barbera & Brantley, 2010; Rea, Yarbrough, Leeth, Leath & 

Clements, 2007; Sanchez-Santos, Del Barrio, Gonzalez, Madico, Terrado, Gordillo, Pujol, 

Moerono & Masdevall, 2006; Sarwer, Wadden, Moore, Eisenberg, Raper & Williams, 

2010; Suter, Donadini, Romy, Demartines & Giusti, 2011; Suter, Paroz, Calmes & Giusti, 

2006; Tompkins, Bosch, Chenowith, Tiede & Swain, 2008; Wolfe & Terry, 2006). 

Viktnedgången mättes på olika sätt i studierna bland annat genom minskning av BMI, 

procentuell förlust av övervikten (EWL) samt viktnedgång i kilo.  

 

I studien genomförd av Adams et al. (2009) delades deltagarna in i tre grupper: en grupp 

som sökte och genomgick gastric bypass, en grupp som sökte men som inte genomgick 

ingreppet samt en tredje grupp med individer som led av sjuklig fetma men som inte sökte 

kirurgi. Deltagarna fick besvara formulär som skattade livskvaliteten före samt två år efter 

gastric bypass. Formuläret SF-36 var ett av två formulär som besvarades. Man fann att i 

gruppen som genomgått gastric bypass, hade både den fysiska och den psykiska 

livskvaliteten förbättrats efter ingreppet. Tompkins et al. (2008) använde sig också av SF-

36. Här fick deltagarna skatta sin livskvalitet före operation samt tre och sex månader efter. 

I denna studie visade resultatet också att både den fysiska och psykiska livskvaliteten 

förbättrades. En annan studie, där SF-36 besvarades preoperativt samt vid återbesöken ett 

samt två år efter gastric bypass, visade på att livskvaliteten skattades högre ett år efter 

gastric bypass jämfört med innan operationen. Vid det andra postoperativa året skattades 

livskvaliteten dock något lägre jämfört med första året (Rea et al., 2007).  
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Hur komorbiditeter samt livskvaliteten förändrades efter gastric bypass undersöktes i en 

studie där 466 patienter deltog. Det mätinstrument som användes för att skatta 

livskvaliteten var BAROS. Återbesök skedde varje kvartal under det första postoperativa 

året och därefter två besök under det andra året. Patienterna fick vid varje återbesök bland 

annat lämna blodprover. Resultatet visade att upp till det tredje året efter gastric bypass 

skattade mer än tre fjärdedelar av deltagarna ”Väldigt bra” till ”Utmärkt” enligt BAROS 

(Suter et al., 2006). I en annan studie följdes 379 deltagare under fem år som alla 

genomgått gastric bypass. Här användes bland annat BAROS som mätinstrument för att 

utvärdera resultaten på livskvaliteten efter ingreppet. Forskarna fann att över 90 procent av 

deltagarna skattade sin livskvalitet i nivå med ”Bra” till ”Utmärkt” under hela den 

postoperativa perioden på fem år (Suter et al., 2011). Ytterligare en studie som jämförde 

två grupper, en som genomgick gastric bypass samt en grupp som sökte kirurgi men inte 

fick genomgå operationen, använde sig även denna av ovan nämnda mätinstrument. Dock 

besvarades detta formulär enbart av gruppen som genomgick kirurgin. Det noterades att 96 

procent av deltagarna skattade ”Bra” till ”Utmärkt” fem år efter gastric bypass (Sanchez-

Santos et al., 2006). 

 

Redan en månad efter operationen förbättrades deltagarnas livskvalitet enligt Chang et al. 

(2010). Här använde sig forskarna av ett formulär som var utformat av WHO (WHOQOL-

BREF). Formuläret besvarades före operationen samt en, tre, sex och 12 månader efter. 

Det registrerades en lägre skattad livskvalitet vid tre till sex månader efter gastric bypass 

men efter sex månader steg dock livskvaliteten igen.  

 

I en studie genomförd i Schweiz deltog 139 kvinnor som genomgick gastric bypass. 

Deltagarna undersöktes preoperativt av ett multidisciplinärt team som bestod av kirurg, 

endokrinolog, psykiatriker och psykolog samt en dietist. Uppföljningen bestod av 

regelbundna träffar med det multidisciplinära teamet. Dessutom fick de fylla i ett formulär 

om livskvalitet före samt ett år efter gastric bypass. Vid uppföljningen efter ett år sågs den 

hälsorelaterade livskvaliteten ha förbättrats signifikant hos samtliga deltagare som 

fullföljde studien. Mest förbättringar sågs vad gällde energi, smärta och mobilitet 

(Klingemann et al., 2009). 

  

En högre arbetslöshet sågs bland individer som led av fetma jämfört med friska individer. 

De patienter som led av en eller flera komorbiditeter skattade en lägre livskvalitet i det 

sociala domänet men en ökning i livskvaliteten sågs i samband med viktförlust och 

anställning (Chang et al., 2010). Bland deltagarna i en studie av Sanchez-Santos et al. 

(2006) rapporterade ett flertal att de hade ett bättre jobb efter gastric bypass än de hade 

innan.  

 

Kruseman et al. (2010) följde deltagarna i sin studie i upp till fem år efter gastric bypass. 

Vid det sista återbesöket genomfördes bland annat en semistrukturerad intervju för att 

utreda eventuella svårigheter samt fördelar med operationen. Även en uppföljning av 

livskvaliteten skedde vid detta tillfälle. Det framkom att en majoritet av deltagarna var 

nöjda med att ha genomgått operationen och att de skulle ha genomgått den igen. Den 

postoperativa uppföljningen bestod delvis av återbesök till dietist och kirurg, att föra 

matdagbok samt att fylla i olika formulär. Uppföljningen uppskattades men en efterfrågan 

på ett större psykologiskt stöd samt kostråd sågs bland deltagarna (Kruseman et al., 2010). 

Wolfe och Terry (2006) använde sig av ett frågeformulär innehållandes 65 frågor som 

berörde faktorer såsom fysisk hälsa, matvanor, fysisk aktivitet och ätbeteende. Deltagarna 
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ansåg att resultatet av ingreppet övervägde riskerna. Här trodde cirka en tredjedel att deras 

viktnedgång berodde till hälften på operationen och resten på grund av det egna beteendet. 

 

Fysisk livskvalitet 

Fysisk funktion 

En grupp patienter som genomgått gastric bypass jämfördes med en preoperativ grupp som 

snart skulle genomgå operationen. I denna studie användes SF-36 för att utvärdera den 

hälsorelaterade livskvaliteten. I den postoperativa gruppen besvarades detta formulär via 

telefon medan den preoperativa gruppen själva fick besvara formuläret. Här sågs att den 

fysiska funktionen och aktiviteten förbättrats i den postoperativa gruppen som ett resultat 

av genomgången gastric bypass. Dock noterade forskarna att kvinnliga patienter, de som 

blivit inlagda på sjukhus efter ingreppet samt de som gått ned mindre i vikt skattade lägre i 

den fysiska delen av SF-36 (De Zwaan et al., 2002). Boan et al. (2004) lät deltagarna 

besvara ett flertal frågeformulär. Detta skedde innan gastric bypass samt sex månader efter. 

Även här förbättrades den fysiska funktionen och aktiviteten. Kruseman et al. (2010) fann i 

sitt resultat att den fysiska funktionen och aktiviteten förbättrades som ett resultat av 

operationen.  
 

Deltagarna i Tompkins et als studie (2008) deltog i tre sessioner. Den första ägde rum en 

dag innan operationen, den andra tre månader efter operationen och den sista ägde rum 

efter sex månader. Innan varje session räknades patienternas BMI ut. Därefter besvarades 

formuläret SF-36 och slutligen deltog de i ett sex minuter långt gångtest som skedde 

inomhus. Innan gångtestet registrerades deltagarnas blodtryck, puls och saturation, 

syremättnad i blodet. Dessa mätvärden togs även efter att testet var genomfört. Deltagarna 

ombads att gå i sitt eget tempo samt att försöka att gå så långt som möjligt på sex minuter. 

Det var tillåtet för deltagarna att stanna och vila om de behövde. Signifikanta förbättringar 

observerades både efter tre och sex månader vad gällde tid, distans och känsla av 

ansträngning.  

 

Komorbiditeter 

Förbättringar i komorbiditer noterades i ett flertal studier dock i varierande omfattning 

(Adams et al., 2009; Chang et al., 2010; Sanchez-Santos et al., 2006; Suter et al., 2006; 

Suter et al., 2011; Wolfe & Terry, 2006). De olika komorbiditeter som framkommit 

kommer att beskrivas nedan. 

 

Diabetes 

Suter et al. (2011) utvärderade hur komorbiditeter förbättrades efter gastric bypass. 

Deltagarna studerades upp till fem år efter gastric bypass och årliga blodprover togs, bland 

annat fastevärdet på blodglukos. Även utveckling av obesitasrelaterade komorbiditeter 

utvärderades genom en årlig individuell intervju och via frågeformuläret BAROS. Det som 

framkom i studien var att diabetes gick i remission hos 87,9 procent samt förbättrades hos 

10,9 procent av deltagarna som led av detta. Detta uppmättes efter fem år. Suter et al. 

(2006) undersökte 466 patienter som genomgått gastric bypass med avseende på 

komorbiditeter, livskvalitet samt morbiditet. BAROS användes vid uppföljning minst ett år 

efter genomgången gastric bypass. Vid varje återbesök, som skedde varje kvartal under 

första året och sedan två gånger andra året, togs blodprover bestående av bland annat 

glukos. Här gick diabetes i remission hos 90,7 procent och den förbättrades hos 8,7 procent 

efter det första postoperativa året. Ett flertal andra studier visade även de på en förbättring 

vad gällde diabetes (Adams et al., 2009; Chan et al., 2010; Wolfe och Terry, 2006). 



 14     

 

I en amerikansk studie fick deltagarna via en telefonintervju själva rapportera sitt aktuella 

blodtryck, blodglukos och kolesterol. De fick även besvara ett frågeformulär som berörde 

livskvalitet, depressiva symtom, BED, ätbeteende och generell tillfredställelse med 

operationen. Här såg forskarna att HbA1c, medelvärdet på blodglukosnivå under en längre 

tid, hos de som led av diabetes inte låg tillfredställande hos ett antal av patienterna. Detta 

kunde indikera på att de inte underhöll sin diabetets effektivt (Myers et al., 2010).  

 

Hyperlipidemi 

Två studier fann förbättringar på hyperlipedemi (Suter et al., 2006; Suter et al., 2011). I 

studien av Suter et al. (2011) fick deltagarna lämna blodprov minst en gång om året och en 

tydlig förbättring syntes bland deltagarna som hade för höga halter av kolesterol och 

triglycerider i blodet. Dessa värden normaliserades fem år efter operationen. Adams et al. 

(2009) visade på ett förbättrat tillstånd av hyperlipidemi två år efter gastric bypass.  

 

Övriga komorbiditeter 

Gastroesofagal reflux (GERD) var något som undersöktes i en del studier. En studie 

diagnostiserade GERD via endoskopi eller genom att patienterna fick fylla i ett formulär 

huruvida typiska symtom för detta tillstånd förekom eller inte. Detta formulär besvarades 

före gastric bypass samt en, tre, sex och 12 månader efter. GERD visade sig förbättras efter 

gastric bypass. Innan operationen led 41,2 procent av tillståndet och efter 12 månader hade 

denna siffra sjunkit till 17,6 procent (Chang et al., 2010). Suter et al. (2011) noterade även 

i sitt resultat att GERD förbättrades efter ingreppet. Detta mättes med hjälp av BAROS.   

 

Adams et al. (2009), Chang et al. (2010) och Wolfe och Terry (2006) fann alla en 

signifikant förbättring vad gällde hypertoni bland deltagarna. Detta får stöd i studier 

genomförda av Suter et al. (2006) och Suter et al. (2011) där en förbättring vad gällde just 

hypertoni sågs. Dessa studier visade även på förbättringar i symtom såsom sömnapné och 

smärta i rygg, höft, knän och fötter. Förbättringar vad gällde sömnapné var något som 

Wolfe och Terry (2006) också fick fram i sitt resultat. Sanchez-Santos et al. (2006) visade 

på förbättringar av komorbida tillstånd utan närmare specificering.  

 

Komplikationer 

Suter et al´s studie från 2006 berörde också komplikationer. Här skiljde man på tidiga 

komplikationer, en månad efter operationen, respektive sena komplikationer, mer än en 

månad efter operationen. Vanligast bland de tidiga komplikationerna var sårinfektioner, 

abscesser samt tromboser och embolier. Sena komplikationer var striktur, adherenser 

(sammanväxningar) och interna bråck. Suter et al. (2011) och Rea et al. (2007) visade även 

de på att vanliga komplikationer var striktur och internt bråck. Efter ett år sågs 

livskvaliteten skattas lägre bland de som drabbades av postoperativa komplikationer i 

endast en av åtta skalor enligt formuläret SF-36. Två år efter gastric bypass sågs dock en 

lägre skattad livskvalitet i sex av åtta skalor (Rea et al., 2007).  

 

Något som var vanligt förekommande bland deltagare som genomgått gastric bypass var 

illamående och ofrivilliga kräkningar en månad efter operationen. Över 50 procent av 

patienterna rapporterade detta tillstånd men det var få som uttryckte någon oro över detta 

(Wolfe & Terry, 2006). Förutom att illamående och ofrivilliga kräkningar var vanligt en 

månad efter gastric bypass så förekom även dumping (De Zwaan et al., 2002). 
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Psykisk livskvalitet 

Där telefonintervjuer utfördes innan samt efter gastric bypass sågs en ökad självkänsla 

bland deltagarna efter genomgången operation. Under telefonintervjun besvarades ett 

flertal formulär som skattade livskvaliteten (Myers et al., 2010). Chang et al. (2010) visade 

att ett minskat BMI ledde till fler positiva känslor, en bättre självkänsla och 

kroppsuppfattning. Förbättringar sågs redan efter en månad. Denna studie påvisade även en 

bättre tillfredställelse med sitt utseende samt att känslan av att vara respekterad och 

accepterad förbättrades. Just att vara respekterad och accepterad framkom då denna fråga 

specifikt lades till den taiwanesiska versionen av WHO’s formulär om livskvalitet. Detta 

formulär fylldes i en, tre, sex samt 12 månader efter gastric bypass.  

 

Deltagarna i studien av Wolfe och Terry (2006) fick fylla i en enkät som bland annat 

innehöll skattning av depression och ångest innan samt efter operation. Signifikanta 

minskningar sågs både vad gällde frekvens samt allvarlighetsgraden av tillstånden. Även 

det självrapporterade användandet av psykofarmaka minskade. 

 

Sanchez-Santos et al. (2006) visade en förbättrad självkänsla hos majoriteten av de 50 

patienter som genomgick en gastric bypass. Självkänslan skattades med formuläret 

BAROS. Ett annat formulär som användes i studien visade även på förbättringar vad gällde 

depression och ångest efter gastric bypass. De Zwaan et al. (2010) visade att de som 

genomgick gastric bypass skattade högre i de psykiska delarna i formuläret SF-36 till 

skillnad mot kontrollgruppen där deltagarna led av sjuklig fetma. Delar där skattningen var 

högre var social funktion, begränsningar på grund av känslomässiga problem samt det 

mentala och känslomässiga välbefinnandet. Boan et al. (2004) visade förbättringar gällande 

självkänslan, offentlig oro och arbetsliv.  

 

Där depression och ångest mättes innan operation samt vid studiens sista återbesök, visade 

detta på en oförändrad förekomst av dessa tillstånd efter genomgången gastric bypass. Vad 

man dock fann var att de patienter som efter åtta år gått ned 50 procent av sin övervikt eller 

mer, uppvisade en signifikant förbättring gällande depression och missnöje med sin kropp. 

Detta jämfört med dem som inte gått ned lika mycket. Ett fler antal psykologiska 

konsultationer innan operationen visade sig även vara associerat med ett lyckat resultat, 

som i detta fall innebar en förlust av 50 procent av övervikten eller mer. De som inte 

uppnådde detta sökte fler konsultationer efter operationen. En del patienter uppgav en 

känsla av skuld i samband med en avtagande viktnedgång eller när en viktuppgång uppstod 

(Kruseman et al., 2010). Att de som led av depression eller de som uppnådde en mindre 

viktnedgång skattade en sämre hälsorelaterad livskvalitet påvisades även av Sanchez-

Santos et al. (2006). 

 

Rea et al. (2007) fann dock att de som gick ned mindre än 50 procent av sin övervikt inte 

hade lägre poäng enligt SF-36 än de som gick ned mer i vikt. Patienter som upplevde 

komplikationer hade statistiskt signifikanta förbättringar jämfört med skattningen 

preoperativt. Förbättringarna sågs i alla utom tre delar av formuläret SF-36: social 

funktion, känslomässig roll samt mental hälsa. Detta sågs vid återbesöken ett och två år 

efter operationen. Efter ett år var SF-36 poängen inte bara högre än innan operationen, utan 

även högre än normalvärdet för USA’s befolkning.  

 

I en studie av Sarwer et al. (2010) fick 200 individer som genomgått gastric bypass mellan 

år 2001 och 2004 besvara flertalet olika formulär. Dessa besvarades fyra veckor innan 
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operation samt 20, 40 och 92 veckor postoperativt. Tjugo veckor postoperativt sågs 

förbättringar i både den vikt- och hälsorelaterade livskvaliteten. Denna förbättring höll i sig 

fram till vecka 92 med undantag för den mentala delen av SF-36 som inte längre var 

signifikant. Kroppsuppfattningen samt missnöje med den egna kroppsformen förbättrades 

signifikant. En större viktnedgång associerades med förbättringar i kroppsuppfattningen 

enligt ett formulär men denna korrelation sågs inte enligt ett annat formulär. 

  

Sexuell livskvalitet 

Chang et al. (2010) fann att efter gastric bypass förbättrades den sexuella aktiviteten hos de 

medverkande. Förbättringen sågs i samband med viktnedgång samt anställningsstatus. 

Detta framkom då sexuell aktivitet var en del i att skatta livskvalitet enligt WHO. I 

Sanchez-Santos et al’s (2006) studie fick patienterna skatta hur mycket tillfredsställelse de 

kände att de fick av sex. Förbättringar sågs hos cirka hälften av deltagarna, både vad gäller 

den sexuella aktiviteten samt intresset för sex. Boan et al. (2004) visade att gastric bypass 

resulterade i ett högre skattat sexliv. Detta fann man då den viktrelaterade livskvaliteten 

skattades sex månader efter operationen. 

 

Ätstörningar  

Boan et al. (2004) fann att gastric bypass medförde att individerna skattade en signifikant 

förbättring avseende hetsätning. Vid återbesöket sex månader efter operationen visades 

inga tecken på att det förekom något mönster av hetsätning alls bland patienterna. Detta 

trots att 30 procent av dem led av måttlig till svår hetsätning innan operationen. Wolfe och 

Terry (2006) visade också förbättringar av hetsätning efter ingreppet. Innan kirurgin 

inträffade detta i snitt en gång i veckan. Efter operationen rapporterades det aldrig eller 

högst en gång i månaden bland de medverkande. Enligt Myers et al. (2010) rapporterade 

patienterna i deras studie ingen hetsätning. 

 

En annan studie delade in patienterna i grupper efter förekomst och allvarlighetsgrad av 

hetsätning: ingen, måttlig eller allvarlig. Efter gastric bypass sågs förekomsten av 

depressiva symtom minska hos alla grupperna men forskarna fann att de patienter som led 

av allvarlig hetsätning visade på de största förbättringarna. Samma patientgrupp visade 

även på störst förbättring vad gäller skattningen av hetsätning samt den totala 

hälsorelaterade livskvaliteten. Förekomsten av depressiva symtom sjönk i alla grupper men 

var dock efter 12 månader högst hos de som led av allvarlig hetsätning (Malone et al., 

2004).  

 

Kruseman et al. (2010) visade att mer än hälften av patienterna led av oregelbundna 

episoder av hetsätning eller nattligt ätande efter gastric bypass. Författarna genomförde en 

semistrukturerad intervju åtta år efter operationen. I denna framkom att både förbättringar 

och svårigheter vad gällde kosten och matvanorna upplevdes av patienterna. Vissa uppgav 

att de hade lättare att äta mindre, att de hade en bättre kontroll över intaget av mat samt 

konsumerade mindre sötsaker. Det visade sig att svårigheter som uppstod var bland annat 

att alkohol och cannabis användes som substitut för mat och att det var svårt att ändra 

matvanorna. En frustration upplevdes även över matrestriktionen i och med att magsäcken 

reducerats i samband med operationen.  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Ämnesval 

Efter kliniska erfarenheter hos båda författarna väcktes ett intresse för ämnet gastric 

bypass. Under arbetets gång har författarna fått lärdom om flera aspekter av att vara 

överviktig både ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Gastric bypass som ingrepp innebär 

både risker för svåra komplikationer men även en chans till ett förbättrat liv som kan 

påverka individens hälsa såväl kroppsligt som mentalt. Författarna har erhållit en fördjupad 

kunskap i begreppet livskvalitet och har insett hur svårt detta är att mäta, inte bara inom 

den patientgrupp som berörts i detta arbete.  

 

Val av metod 

Syftet med denna studie var att belysa livskvaliteten hos individer efter genomgången 

gastric bypass. En vilja att se både de fysiska och psykiska aspekterna fanns. För att ge en 

översikt över problemformuleringen föll valet på att genomföra en litteraturbaserad studie. 

Denna typ av studie innebär att både kvantitativa och kvalitativa studier kan inkluderas 

(Friberg, 2012). I detta arbete är resultatet enbart uppbyggt av kvantitativa studier då detta 

var det som påträffades. Patientens individuella upplevelser kan i detta fall ha fått ge vika 

för vad en siffra i ett skattningsformulär har sagt om livskvalitet. Därför kom författarna 

fram till att en kvalitativ ansats eventuellt hade varit bättre att genomföra. Kvalitativa 

studier kan ge en ökad förståelse för patienters upplevelser, erfarenheter samt 

förväntningar och kan visa på vilka behov som finns (Friberg, 2012). För att utveckla 

kunskapsområdet hade en idé varit att göra en intervjustudie bland patienter före samt efter 

operation. Detta för att mer ingående fånga det individuella perspektivet av livskvalitet.   

 

Urval 

I början av studiens arbetsprocess diskuterade författarna till föreliggande studie huruvida 

generell överviktskirurgi skulle inkluderas eller inte. Med generell överviktskirurgi menas 

”Bariatric surgery”. Gastric bypass ingår i detta begrepp men författarna valde att enbart 

fokusera på detta ingrepp. Aktuell forskning eftersträvades och därför genomfördes först 

sökningar med begränsningen att artiklarna skulle vara publicerade de senaste fem åren. 

Då det gav ett för begränsat sökresultat utökades sökningen till artiklar publicerade de 

senaste tio åren. Det begränsade resultatet kan ha berott på att gastric bypass är ett relativt 

nytt ingrepp samt att artiklar som berörde generell överviktskirurgi exkluderades. Ett flertal 

antal artiklar som inte var aktuella återfanns. De innefattade gastric bypass men jämförde 

olika kirurgiska metoder mot varandra vilket författarna inte var intresserade av.  

 

Ett kriterium var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska, engelska eller norska. När 

kriteriet norska togs bort i PubMed fick vi ett bortfall av artiklar vilket resulterade i att 

norska valdes att behållas. Dock inkluderades ingen norsk artikel och denna inklusion 

kunde möjligen ha tagits bort. Åldersbegränsningen sattes till vuxna individer då gastric 

bypass uförs främst på vuxna människor och det är ofta dessa patienter som den 

grundutbildade sjuksköterskan kommer i kontakt med. Databassökningarna gav ett bra 

antal träffar men det faktiska antalet artiklar som verkligen besvarade syftet var få. Efter 

kvalitetsbedömning upplevde författarna en svårighet att få ihop en tillfredsställande 

mängd artiklar till resultatet.  
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Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas om resultatet kan överföras till den övriga befolkningen 

(Polit & Beck, 2012). Ett stort antal av studierna var utförda i USA, det kan då ifrågasättas 

om resultatet är generaliserbart i Sverige och resten av världen. Människors upplevelse och 

skattning av livskvalitet lär skilja sig åt mellan länder och kulturer. Flertalet studier hade 

en ojämn fördelning mellan könen där en majoritet av deltagarna var kvinnor. Resultatet 

hade kunnat bli annorlunda om fördelningen av män och kvinnor hade varit lika eller den 

motsatta. I många studier sågs även ett relativt stort bortfall. Studieperioderna var ofta 

långa vilket kan ha varit en orsak till detta. Det slutliga deltagarantalet bedömdes dock vara 

tillräckligt för att kunna lita på resultaten. 

 

Datainsamling 

Artiklar som kunde ha besvarat syftet kan ha missats i och med att de artiklar med en icke 

relevant titel inte granskades. Endast etablerade Mesh-termer och Cinahl headings valdes 

användes i sökningarna. Om fritextsökning använts mer i studien hade kanske sökresultatet 

sett annorlunda ut. En fritextsökning genomfördes då resultaten i de redan funna artiklarna 

inte berörde områden såsom hetsätning och kroppsuppfattning på ett djupare plan. Denna 

fritextsökning samt inklusion av dessa artiklar i resultatet kan möjligen ha gett ett 

snedvridet resultat då dessa teman specifikt eftersöktes.  

 

Dataanalys 

Ingen artikel var skriven på svenska, som är författarnas modersmål, vilket medför en risk 

för feltolkning av resultat. Denna risk ansågs dock vara liten då tolkning av artiklarna 

genomfördes enskilt av författarna för att därefter diskuteras. De artiklar som var av 

intresse för arbetet genomlästes mer än en gång, detta för att inte missa väsentliga fynd. 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 

bedömningsunderlag användes för att bestämma kvaliteten på artiklarna. En viss subjektiv 

bedömning går dock aldrig att frångå. Vad författarna bedömer vara av bra kvalitet kan av 

någon annan bedömas vara av lägre rang.  

 

Svårigheter fanns att hitta de olika originalformulären som använts för att skatta 

livskvalitet. Tolkningen av resultat kan därmed ha blivit förenklad i samband med att de 

olika delarna av formulären inte heller beskrevs djupare i artiklarna. Där forskarna i sina 

studier använt egna eller mindre etablerade formulär har dessa artiklar granskats mer 

kritiskt vad gäller metoden samt beskrivningen av denna. 
 

Resultatdiskussion 

Generell livskvalitet 

Både de fysiska och psykiska aspekterna på livskvalitet förbättrades efter gastric bypass 

(Adams et. al, 2009; Tompkins et. al, 2008). Chang et. al (2010) fann att livskvaliteten 

förbättrades direkt efter operationen men minskade något efter tre månader för att därefter 

stiga igen efter sex månader. Rea et al. (2007) visade på en högt skattad livskvalitet ett år 

efter gastric bypass men skattades något lägre två år efter operationen. Att livskvaliteten 

minskade efter gastric bypass anser författarna till föreliggande arbete skulle kunna ha sin 

grund i att dessa individer drabbades av utdragna komplikationer i det postoperativa 

skedet. Dessutom kan stora förändringar efter operationen, som exempelvis en ansenlig 

viktförlust, ha börjat avta efter två år. De förändringar som patienten mötte i det tidiga 

skedet efter gastric bypass var efter ett tag inte lika påtagliga. Detta kan ha resulterat i att 

livskvaliteten skattades något lägre.  
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Wee et al. (in press) menade på att patienter som var aktuella för överviktskirurgi var 

villiga att acceptera en 13 procentig stor risk att dö i samband med gastric bypass. Wolfe 

och Terry (2006) fann i sin studie att det uppnådda resultatet av gastric bypass övervägde 

riskerna. Kruseman et al. (2010) noterade en glädje bland patienterna över att ha 

genomgått gastric bypass och många skulle göra om ingreppet igen. Den postoperativa 

uppföljningen ansågs av många vara bra men det fanns dock en efterfrågan på ett större 

psykologiskt stöd efter operationen. Dessutom var råd om kost något som var önskvärt 

bland deltagarna.  

 

Många personer som lider av övervikt har en dålig inställning till sin övervikt och fetma 

(Elfhag, 2007). Fetma anses ha en negativ inverkan på en individ, både fysiskt och psykiskt 

(Wee et al., in press). Att många var villiga att genomgå gastric bypass trots riskerna kan 

enligt författarna till denna studie bero på att dessa individer är så pass missnöjda med hur 

deras vardag ser ut till följd av sin fetma. Gastric bypass kanske ses som den enda utvägen 

till att bli frisk och få ett bättre liv. Obesa individer anses av många vara lata och ha en 

dålig självdisciplin (Vartanian, 2010). Som sjuksköterskor är det viktigt att inse att gastric 

bypass inte är det samma som den lätta vägen för att bli av med sin övervikt. Stora 

omställningar och livslånga krav väntar individen och kan upplevas som påfrestande. En 

allmänsjuksköterska kan inte förväntas ha kunskaper inom alla områden men bör enligt 

författarna till föreliggande studie ha en basal kännedom om ingreppet gastric bypass för 

att vid behov remittera dessa patienter vidare.  

 

En aspekt som uppkom i studien av Kruseman et al. (2010) var att antalet psykologiska 

konsultationer påverkade huruvida ett lyckat resultat skulle uppnås efter gastric bypass. 

Fler antal konsultationer innan operationen associerades med ett lyckat resultat, det vill 

säga en överviktsförlust på över 50 procent. De patienter som gick ned mindre i vikt sökte 

mer psykologisk hjälp efteråt. Något som författarna till föreliggande studie har reflekterat 

över är om fler psykologiska konsultationer innan operationen kunde ha bidragit till att 

dessa patienter var mer förberedda för vad som skulle komma och att de på så vis fick ett 

bättre resultat efter gastric bypass. De som genomgick färre konsultationer var troligtvis 

inte lika mentalt förberedda på de förändringar som skulle uppstå i samband med ingreppet 

vilket ledde till att de krävde mer stöd postoperativt.   

 

Fysisk livskvalitet 

Efter gastric bypass förbättrades den fysiska funktionen och aktiviteten (Boan et al., 2004; 

De Zwaan et al., 2002; Kruseman et al., 2010). Förbättringar i patienternas gångförmåga 

vad gällde tid, distans och känsla av ansträngning sågs tre och sex månader efter ingreppet 

(Tompkins et al., 2008). Den stora procentuella viktnedgång som sågs hos alla deltagare 

gav troligtvis en ökad mobilitet vilket ledde till att dessa patienter orkade utföra mer fysisk 

aktivitet. Den ökade fysiska aktiviteten kan i sin tur ha lett till en mer positiv inställning då 

patienterna rörde ännu mer på sig och gick troligen därmed ned ytterligare i vikt.  

Komorbiditeter 

Hos nästan alla patienter med diabetes gick den i remission eller förbättrades efter gastric 

bypass operationen (Suter et al., 2011). Ett flertal andra studier visade på en förbättring vad 

gällde diabetes (Adams et al., 2009; Chan et al., 2010; Suter et al., 2006; Wolfe och Terry, 

2006). Myers et al. (2010) visade dock i sin studie att HbA1c värdet, som visar hur en 

persons medelvärde på blodglukos har legat de senaste åtta till tio veckorna (Ericsson & 

Ericsson, 2012), inte låg tillfredställande hos ett antal av patienterna. Enligt forskarna 
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kunde detta indikera att de inte underhöll sin diabetes på ett tillfredställande sätt (Myers et 

al. (2010). Regelbunden motion påverkar bland annat graden av insulinresistens i de 

perifera vävnaderna, exempelvis i muskulaturen (Ericsson & Ericsson, 2012). I samband 

med den stora viktnedgången till följd av gastric bypass orkar patienterna troligtvis utföra 

mer fysisk aktivitet. Precis som författarna till föreliggande studie tidigare har beskrivit så 

förbättrades den fysiska funktionen och aktiviteten efter gastric bypass. Detta kan 

tillsammans med en mer kontrollerad kosthållning, i och med de matrestriktioner ingreppet 

gett upphov till, ha lett till att stora förbättringar sågs gällande individens diabetes. 

Patienter som hade ett otillfredsställande HbA1c värde trodde kanske att de i och med 

ingreppet kunde inta vilken mat som helst och att de trots detta skulle gå ned i vikt. 

Författarna till detta arbete vet inte hur allvarlig diabetes dessa individer hade innan 

studien Myers et al. (2010) genomförde samt om deras diabetes var under kontroll innan 

operationen.   

 

Enligt Hofsö et al. (2011) är gastroesofagal reflux, GERD, en vanlig komplikation efter 

gastric bypass och har visat sig förekomma hos många patienter det första postoperativa 

året. Chang et al. (2010) och Suter et al. (2011) visade att de som led av GERD innan 

operationen fick en förbättring. Det kan möjligen låta motsägelsefullt att de som lider av 

GERD preoperativt kan få en förbättring medan de som inte lider av tillståndet kan drabbas 

postoperativt.  

 

Att lida av fetma innebär en ökad risk att utveckla följdsjukdomar (Nguyen & Lau, 2012). 

Enligt Colquitt, Picot och Loveman (2009) resulterar överviktskirurgi i en större 

viktminskning jämfört med annan konventionell behandling. En snabb viktnedgång till 

följd av operationen kan ha lett till att stora förbättringar i komorbiditeter sågs i ett tidigt 

skede.  

Komplikationer 

Allvarliga kirurgiska komplikationer kan uppstå efter gastric bypass (Hofsö et al., 2011).  

Rea et al. (2007) fann att patienter som drabbats av komplikationer inte skattade lägre 

livskvalitet efter ett år. Efter två år sågs dock att livskvaliteten trots detta skattades lägre 

bland dessa deltagare. Enligt författarna till föreliggande studie verkar komplikationer vara 

relativt vanligt förekommande och information om detta kan bidra till att patienterna är 

medvetna om riskerna och har förståelse för att dessa kan inträffa. I början kan 

komplikationerna vara uthärdliga men en längre tid efter ingreppet som två år kan 

patienterna ha svårare att acceptera situationen. Detta kan leda till att de skattar en sämre 

livskvalitet jämfört med individer som inte drabbats av komplikationer. De som hade 

hoppats på en förbättring till följd av gastric bypass kanske tvingas inse att resultatet av 

operationen inte blivit som förväntat.    

 

Gastrointestinala besvär som illamående, uppkastning och dumping är vanliga tillstånd 

efter gastric bypass (Hofsö et al., 2011). Detta visade sig stämma då illamående och 

ofrivilliga kräkningar var vanligt efter operationen. Det rapporterades dock ingen större oro 

kring detta (Wolfe & Terry, 2006). De Zwaan et al. (2002) såg även de en stor förekomst 

av illamående och kräkningar efter operationen. De fick även fram i sin studie att dumping 

var vanligt förekommande. Författarna till föreliggande studie menar på att precis som vid 

all kirurgi är resultatet av operationen alltid individuellt. Vissa drabbas av komplikationer 

medan andra inte gör det. Illamående och kräkningar kan upplevas som obehagligt och 

påverkar troligtvis individens livskvalitet, men inget specifikt samband med dessa besvär 

och en sänkt livskvalitet har framkommit i de studier som granskats. Vissa komplikationer 
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kan vara lättare att hantera och acceptera. Illamående och kräkning kan vara en av de 

komplikationer som är mer accepterade att leva med. Viktreduktionen som operationen 

gett upphov till kan kanske för dessa individer överväga denna komplikation.    

 

Psykisk livskvalitet 

Risken att drabbas av depression och ångestproblematik är större hos obesa individer än 

hos normalviktiga (Berkowitz & Fabricatore, 2011). En minskad förekomst samt 

allvarlighetsgrad av depression och ångest sågs efter gastric bypass (Malone et al., 2004; 

Wolfe & Terry, 2006). Dessa två studier hade dock använt olika formulär att skatta den 

mentala hälsan med vilket kan leda till att ett samstämmigt resultat kan vara svårt att 

fastställa. Kruseman et al. (2010) menade att graden av viktnedgång påverkade individens 

psykiska hälsa. De som gick ned mer än 50 procent av sin övervikt visade på förbättringar 

vad gällde depression, jämfört med dem som inte gick ned lika mycket. Att viktnedgången 

påverkar skattningen av livskvalitet menade även de Zwaan et al. (2002) samt Sanchez-

Santos et al. (2006). De som inte lyckats nå en stor viktförlust skattade en sämre 

livskvalitet. Rea et al. (2007) såg dock inte något samband mellan viktnedgång och 

skattningen av livskvalitet. Något enhetligt resultat finns därför inte om huruvida 

viktnedgången är orsaken till om depression minskar hos dem som är drabbade av detta.  

 

Där viktnedgången avtog eller när en viktuppgång inträffade såg Kruseman et al. (2010) att 

en del patienter uppgav skuldkänslor när detta inträffade. Målet med en gastric bypass 

operation är just att gå ned i vikt samt att uppnå en bättre livskvalitet. Brist på stöd från 

sjukvården och familjen beskrevs i denna studie. Det är viktigt att det finns ett 

kontinuerligt stöd från sjukvården. Även om allmänsjuksköterskan inte besitter den 

kompetens som exempelvis specialiserade sjuksköterskor på obesitasmottagningar gör, bör 

information finnas tillgänglig för denne. De flesta sjuksköterskor kommer säkerligen att 

vid tillfälle vårda en patient som genomgått en gastric bypass, oavsett inom vilket område 

sjuksköterskan arbetar. Sarwer et al. (2010) fann att gifta par skattade den fysiska och 

sociala funktionen samt den mentala hälsan högre än ensamstående. Detta kan enligt 

författarna till föreliggande studie bero på att gifta har ett bättre stöd i och med ett större 

socialt nätverk än vad patienter som är ensamstående har. För att underlätta för patienter 

som genomgått gastric bypass bör därför informationsträffar samt stöd för närstående 

erbjudas. 

 

Självkänslan hos de som lider av fetma och hetsätning är ofta låg och en sämre livskvalitet 

upplevs hos dessa individer (Hrabosky, 2011). De Zwaan et al. (2002) visade att patienter 

med hetsätning skattade sin mentala hälsa lägre än de som inte led av det. En förbättring av 

hetsätning sågs efter gastric bypass (Boan et al., 2004; Malone et al., 2004; Myers et al., 

2010; Wolfe & Terry, 2006). Även Boan et al. (2004) såg signifikanta förbättringar 

gällande ätstörningar. Just denna studie hade en ganska kort studieperiod, sex månader 

efter gastric bypass. Detta kan ge ett positivt resultat då det kan anses att patienterna 

fortfarande är i en, vad författarna till föreliggande studie skulle vilja kalla, 

”smekmånadsfas” efter operationen. Det svåra kan vara att se om förbättringen av den 

skattade självkänslan ligger i att hetsätningen förbättrats eller om viktnedgången spelar en 

större roll. En undran kan vara om individer blir starkare mentalt av den egna framgången 

eller av omgivningens reaktioner i samband med viktnedgången.  

 

Hetsätning 

Malone et al. (2004) visade att de som led av allvarlig hetsätning innan operationen 

förlorade mer i vikt, hade störst minskning av depressiva symtom och mest förbättring i sin 
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hetsätning samt den hälsorelaterade livskvaliteten efter gastric bypass operation. Efter 12 

månader syntes det trots den stora förbättringen att förekomsten av depressiva symtom 

ändå var högst i denna grupp. Detta bekräftar författarna till föreliggande studies tankar om 

att psykologiskt stöd samt rådgivning avseende kost och matlagning behövs efter 

genomgången gastric bypass.  

 

Tilliten till mat för känslomässig coping visade sig minska signifikant efter genomgången 

gastric bypass. I studien använde ett formulär som inte verkade vara etablerat utan troligen 

var något som forskarna själva framtagit (Wolfe och Terry, 2006). Myers et al. (2010) 

mätte både det medicinska och psykosociala utfallet fyra år efter gastric bypass. Denna 

studie utfördes bland annat med telefonintervjuer som metod. Det framkom att en större 

viktnedgång rapporterades av patienterna än de siffror som forskarna hittade i 

journalhandlingarna. Samma studie visade en missnöjdhet avseende de egna matvanorna. 

Även om ingen hetsätning rapporterades så uppgav över hälften ett emotionellt ätande. 

Även de Zwaan et al. (2002) och Sanchez-Santos et al. (2006) kontaktade de medverkande 

via telefon. Det kan ifrågasättas om samma resultat skulle fås fram om deltagarna själva 

fick fylla i samma frågor i ett pappersformulär skickat till dem.  

 

Kruseman et al. (2010) visade på att efter ingreppet led hälften av patienterna av perioder 

med hetsätning eller ätande under natten. I denna studie presenterades även individers 

upplevelser av kosten och matvanorna efter ingreppet. Man fann också att alkohol och 

cannabis användes som substitut för mat. Enligt Berkowitz och Fabricatore (2011) har 

personer som lider av fetma en mindre risk att utveckla ett beroende av olika substanser, 

undantagsvis alkohol. Detta stöds av resultatet i studien gjord av Kruseman et al. (2010)  

där det framkom att matvanorna var svåra att ändra på och att det var frustrerande att 

behöva minska sitt intag av mat. Detta framkom via den semistrukturerade intervjun som 

var en del av studien. Dock saknas fler studier som innehåller både kvalitativa och 

kvantitativa data av denna variabel. Detta beror troligen på grund av vårt urval. Ett 

beroende kan lätt bytas till ett annat och det kan eventuellt vara det som hänt dessa 

individer, beroendet kan ha ändrats från mat till alkohol. Vad som inte framkom var om de 

som angav att de använde alkohol eller cannabis istället för mat, hade en ätstörning sedan 

tidigare. Det hade varit ytterst intressant att ta reda mer om detta, då stödet för hela denna 

patientgrupp eventuellt kan behöva utökas till att bli mer beroendeorienterat. 

 

Kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattningen förbättrades efter genomgången gastric bypass (Chang et al., 2010; 

Kruseman et al., 2010; Sarwer et al., 2010) En större tillfredsställelse med sitt utseende 

sågs (Chang et al., 2010) och en del patienter beskrev att de upplevde en känsla av 

pånyttfödelse efter gastric bypass (Kruseman et al., 2010). Sarwer et al. (2010) visade på 

att graden av förbättringar vad gällde tankar om sin kroppsform ofta sammankopplades 

med hur stor viktnedgången var. Vartanian (2010) beskrev att obesa personer ofta lever 

med fördomar emot sig. Negativa åsikter om överviktiga finns både uttalat och outtalat i 

samhället. Det framkom endast i en studie att specifika frågor såsom att vara respekterad 

och accepterad användes för att skatta livskvalitet (Chang et al., 2010). Det vore intressant 

om dessa typer av frågor användes i större utsträckning både innan samt efter operation för 

att ta reda på hur dessa individer ser på sig själva och hur de tror att andra ser på dem. 

Negativa åsikter från samhället men även från sig själv kan bidra till en sämre livskvalitet.  

I och med den kroppsliga förändringen som en gastric bypass leder till kan detta medföra 

att individen upplever en annan syn från omgivningen med en bättre självkänsla som följd.  
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Fetma kan sammankopplas med en avsaknad av sexuell lust, tillfredsställelse samt en 

sämre prestationsförmåga (Kolotkin et al., 2006) samt en försvagad sexuell funktion (Han 

et al., 2010). Dong et al. (2006) fann att ett vanligt beteende bland personer med ett BMI 

mellan 40 och 50 eller över 50 var promiskuitet. Orsaker bakom det vore intressant att 

studera, men då det inte var studiens syfte har det inte undersökts närmare i föreliggande 

studie.  Något som påvisades var att den sexuella aktiviteten förbättrades efter gastric 

bypass, detta i samband med viktnedgång samt att deltagarna fick en anställning (Chang et 

al., 2010). Sanchez-Santos et al. (2006) fann att tillfredsställelsen som deltagarna fick ut av 

sex förbättrades samt att intresset för sex ökade bland de som genomgått operationen. 

Dock framkom det inte vad som hade störst inverkan på förbättringen. Även om generella 

förbättringar sågs var det den sexuella delen av frågeformulären som förbättrades minst. 

Boan et al. (2004) kunde även i sin studie visa på ett högre skattat sexliv.  

 

Sexualitet kan för alla individer även anses vara en del av både den fysiska samt psykiska 

livskvaliteten. Både ur sjukvårdspersonalens samt patienters synvinkel kan sex vara ett 

tabubelagt område att prata om. Detta kan anses olyckligt då sexualiteten för många är en 

viktig del i att uppleva en bra livskvalitet. Därför är det av största vikt att sjuksköterskor 

vid behov faktiskt vågar ta upp detta ämne i kontakt med patienten.  

 

I de studier som har granskats i föreliggande arbete har livskvalitet inte alltid mätts med 

samma skattningsformulär. Det var därför svårt att jämföra resultaten. Dessutom 

genomfördes skattningarna vid olika tidpunkter, något som kan ha påverkat resultatet. Det 

som dock kan vara positivt med att nyttja olika typer av formulär är just att alla tar upp 

olika perspektiv på livskvalitet och en studie kan ha fått med en viktig del som en annan 

studie inte har fått med. Det var endast en studie (Chang et al., 2010) som använde sig av 

specifika frågor såsom respekt och acceptans. Dessa frågor skulle vara intressanta om det 

utökades till att finnas med i samtliga formulär om livskvalitet anser författarna till 

föreliggande studie.   

  

Enligt NIOK (2009) söker och remitteras kvinnor oftare än män till gastric bypass. Detta 

var något som samtliga studier vittnade om. I studien av Klingemann et al. (2009) var det 

enbart kvinnor som deltog. Det är svårt att veta om resultatet skulle ha sett annorlunda ut 

om fördelningen varit mer jämn mellan könen. Något som förvånade författarna till 

föreliggande studie var att det var väldigt få kvalitativa studier som hittades under arbetets 

gång. Det kändes som att det individuella perspektivet inte framkom på ett rättvist sätt med 

enbart kvantitativa ansatser. Här tog istället siffror och formulär över patienternas 

upplevelser.    

 

Slutsats 

Begreppet livskvalitet kan definieras som en persons uppfattning av sitt liv i samspel med 

den kultur individen bor i, de värderingar som finns och i förhållande till sina mål, 

förväntningar, normer och problem (WHO, 1997). Resultatet av studien visade att 

livskvaliteten skattades högre efter genomgången gastric bypass. Individerna gick inte bara 

ner i vikt utan upplevde även fysiska och psykiska förbättringar. Vad som framkom var att 

ätstörningar förekom i vissa fall även efter ingreppet. Komplikationer var även något som 

drabbade en del. Många var belåtna med att ha gått igenom ingreppet. Dock måste 

sjukvårdspersonal vara medvetna om att överviktskirurgi är en stor livsomställning och 

innebär ofta men inte alltid en positiv inverkan på individers liv. Stöd kan behövas både 
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innan och efter för att förbereda dessa patienter på vad ingreppet kan komma att innebära 

samt kräva av dem.  

 

Med tanke på att fetma och övervikt ses öka i världen kommer allmänsjuksköterskan allt 

oftare att träffa på patienter som genomgått denna sorts kirurgi. En djupare kunskap inom 

området kan bland annat bidra till att tidiga tecken på fysiska och psykiska komplikationer 

kan upptäckas. Även en ökad medvetenhet kan uppstå över vilka behov dessa individer 

har. Ett lyckat resultat innebär ofta att en specifikt uppsatt viktnedgång nås men inte enbart 

detta påverkar hur en individs livskvalitet kommer att utvecklas. Den psykiska aspekten är 

minst lika viktig att ta hänsyn till. Ätstörningar, alkoholmissbruk och sexualitet är bara 

några av de områden som är viktiga att beröra i mötet med dessa individer. 

 

Fortsatta studier 

Förslag till fortsatta studier vore att genomföra mer kvalitativ forskning exempelvis med 

inriktning på närståendestöd och beroendeproblematik, det vill säga faktorer som skulle 

kunna påverka resultatet av gastric bypass. Kvalitativa studier skulle kunna bidra till att det 

individuella perspektivet framkommer allt mer. Att från patienter få reda på hur de 

upplever operationen, gastric bypass, samt hur deras liv förändras till följd av ingreppet 

kan ge en ökad förståelse för vilket stöd som kan behövas innan samt efteråt. För att 

utveckla omhändertagandet av patienter efter genomgången gastric bypass kan det vara 

värdefullt att studera vilket närståendestöd som finns samt vad detta skulle kunna bestå av. 

Intressant vore även att ta reda på hur patienternas resultat efter gastric bypass påverkas av 

att ha närstående som stöd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25     

REFERENSER 

 

*Adams, T.D., Pendleton, R.C., Strong, M.B, Kolotkin, R.L., Walker, J.M., Litwin, 

S.E…Hunt, S.C. (2009). Health outcomes of gastric bypass patients compared to 

nonsurgical, nonintervened severely obese. [Elektronisk version]. Obesity (Silver spring, 

Md.), 18(1), 121-30.  

 

Axelsen, M., Danielsson, M., Norberg, M., & Sjöberg, A. (2009). Folkhälsorapport 2009: 

Matvanor och fysisk aktivitet. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling 

av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: 

SBU, SFF. 

 

Berkowitz, R.I., & Fabricatore, A.N. (2011). Obesity, psychiatric status, and psychiatric 

medications. [Elektronisk version] The psychiatric Clinics of North America, 34(4), 747-

764. 

 

*Boan, J., Kolotkin, R.L., Westman, E.C., McMahon, R.L., & Grant, J.P. (2004). Binge 

eating, quality of life and physical activity improve after Roux-en-Y gastric bypass for 

morbid obesity. [Elektronisk version]. Obesity surgery, 14(3), 341-8. 
 

Bobowicz, M., Lehmann, A., Orlowski, M., Lech, P., & Michalik, M. (2011). Preliminary 

Outcomes 1 Year after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Based on Bariatric Analysis and 

Reporting Outcome System (BAROS). [Elektronisk version]. Obesity surgery, 21(12), 

1843-1848. 

 

Body image. (u.å). I Merriam-Webster. Hämtad 1 oktober, 2012, från 

http://www.merriam-webster.com/medical/body%20image  

 

*Chang, C.Y., Huang, C.K., Chang, Y.Y., Tai, C.M., Lin, J.T., & Wang, J.D. (2010). 

Prospective study of health-related quality of life after Roux-en-Y bypass surgery for 

morbid obesity. [Elektronisk version]. The British journal of surgery, 97(10), 1541-6. 

  

Colquitt,  J.L., Picot,  J., Loveman, E., & Clegg, A.J. (2009). Surgery for obesity Cochrane 

Database of Systematic Reviews, (2). doi:10.1002/14651858.CD003641.pub3. 

 

Dahlman, I. (2007). Gen-vägar till fetma. I A.-K. Lindroos & S. Rössner. (Red.), Fetma: 

från gen till samhällspåverkan (ss. 65-74). Lund: Studentlitteratur.  

 

*de Zwaan, M., Lancaster, K.L., Mitchell, J.E., Howell, L.M., Monson, N., Roerig, J.L., & 

Crosby, R.D. (2002). Health-related quality of life in morbidly obese patients: effect of 

gastric bypass surgery. [Elektronisk version]. Obesity surgery, 12(6), 773-80. 

 

Dong, C., Li, W.D, Li, D., & Price, R.A (2006). Extreme obesity is associated with 

attempted suicides: Results from a family study. [Elektronisk version]. International 

journal of obesity 30(2), 388-390 

 

Edlund I., & Zethelius, B. (Red.). (2009). Fetma: Medicinsk behandling och kognitiv 

beteendeterapi. Lund: Studentlitteratur 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Boan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15072655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kolotkin%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15072655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Westman%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15072655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McMahon%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15072655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grant%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15072655
http://www.merriam-webster.com/medical/body%20image
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20645295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20645295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20YY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20645295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tai%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20645295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lin%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20645295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20645295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Colquitt%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19370590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Picot%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19370590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Loveman%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19370590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clegg%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19370590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19370590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19370590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Zwaan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12568181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lancaster%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12568181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mitchell%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12568181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Howell%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12568181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Monson%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12568181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roerig%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12568181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Crosby%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12568181


 26     

 

Elfhag, K. (2007). Sociala och psykologiska aspekter. I A.-K. Lindroos & S. Rössner. 

(Red.), Fetma: från gen till samhällspåverkan (ss. 213-223). Lund: Studentlitteratur.  

 

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: Specifik omvårdnad, medicinsk 

behandling, patofysiologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm : Natur och Kultur 

 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg. (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (ss.133-143) Lund: Studentlitteratur. 

 

Ghaderi, A. (2009) Fetma och kroppsuppfattning. I K. Edlund & B. Zethelius. (Red.), 

Fetma: Medicinsk behandling och kognitiv beteendeterapi (ss.139-149). Lund: 

Studentlitteratur 

 

Hamberger, B., Haglund, U. (2009). Kirurgi. Stockholm: Liber 

 

Hammer, H.F. (2012) Medical complications of bariatric surgery: focus on malabsorption 

and dumping syndrome. [Elektronisk version] Digestive diseases, 30(2), 182-186.  

 

Han, T.S., Tajar, A., O'Neill, T.W., Jiang, M., Bartfai, G., Boonen, S.,…Wu, F.C. (2011). 

Impaired quality of life and sexual function in overweight and obese men: The european 

male ageing study. [Elektronisk version] European Journal of endocrinology, 164(6),1003-

1011.  

 

Helgesson, G. (2006). Forskningsetik för medicinare och naturvetare. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Hemmingsson, E. (2007). Gen-vägar till fetma. I A.-K. Lindroos & S. Rössner. (Red.), 

Fetma: från gen till samhällspåverkan (ss. 85-94). Lund: studentlitteratur. 

 

Henneman, D., Lagarde, S., Geubbels, N., Tuynman, J., Jensch, S., van Wagenswald, B. 

(2012). Complications after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: a diagnostic 

challenge: report of three cases and review of the literature. [Elektronisk version] 

Il Giornale di chirurgia 2012 Jun-Jul;33(6-7):209-17. 

 

Hofsö, D., Aasheim, E.T., Sövik,T.T., Jakobsen, G.S., Johnson, L.K., Sandbu, R., ... 

Hjelmesaeth, J. (2011). Oppfölging etter fedmekirurgi. [Elektronisk version]. Tidsskrift for 

den Norske Laegeforening, 131(19), 1887-1892.  

 

Hrabosky, J.I (2011) Body image and binge-eating disorder. In T.F. Cash, & L. Smolak. 

(Ed.). Body image: A handbook of science, practice, and prevention. (ss. 296-304). New 

York: The Guilford Press 

 

Iacovino, J.M., Gredysa, D.M., Altman,M., Wilfley., D.E. (2012). Psychological 

treatments for bingeeating disorder [Elektronisk version] Curr Psychiatry Reports, 14(4), 

432–446.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Han%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21459980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tajar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21459980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O%27Neill%20TW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21459980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jiang%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21459980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bartfai%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21459980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Boonen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21459980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21459980
http://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?queryparsed=journal:%22Tidsskrift+for+den+Norske+Laegeforening%22
http://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?queryparsed=journal:%22Tidsskrift+for+den+Norske+Laegeforening%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Iacovino%20JM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Gredysa%20DM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Altman%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Wilfley%20DE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=22707016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=22707016


 27     

Jeppsson, B., Naredi, P., Nordenström, J., & Risberg, B. (Red.) (2010). Kirurgi. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Keren, D., Matters, I., Rainis, T., & Lavy, A. (2011). Getting the Most from the Sleeve: 

The Importance of Post-Operative Follow-up. [Elektronisk version]. Obesity Surgery 

21(12), 1887–1893. 

*Klingemann , J., Pataky, Z., Iliescu, I., & Golay, A. (2009). Relationship between quality 

of life and weight loss 1 year after gastric bypass. [Elektronisk version]. Digestive surgery, 

26(5), 430-3. 

  

Kolotkin, R.L., Binks, M., Crosby, R.D., Østbye, T., Gress, R.E., & Adams, T.D. (2006) 

Obesity and sexual qualilty of life [Elektronisk version]. Obesity (Silver Spring), 14(3), 

472-9.  

 

Kolotkin, R.L., Crossby, R.D., Gress, R.E., Hunt, S.C., & Adams, T.D. (2009). Two-year 

changes in health-related quality of life in gastric bypass patients compared with severely 

obese controls. [Elektronisk version]. Surgery for obesity and related diseases 5(2), 250-

256. 

 

*Kruseman, M., Leimgruber, A., Zumbach, F., & Golay, A. (2010). Dietary, weight, and 

psychological changes among patients with obesity, 8 years after gastric bypass. 

[Elektronisk version]. Journal of the American dietetic association, 110(4), 527-34. 

 

Larsson, I. (2007). Energibalans. I A.-K. Lindroos & S. Rössner. (Red.), Fetma: från gen 

till samhällspåverkan (ss. 75-83). Lund: Studentlitteratur. 

 

Latner, J.D. & Wilson, R.E (2011) Obesity and body image in adulthood. In 

T.F. Cash, & L. Smolak. (Ed.). Body image: A handbook of science, practice, and 

prevention (ss. 189-197). New York: The Guilford Press 

 

Lindroos, A.-K. (2007). Kostsammansättning. I A.-K. Lindroos & S. Rössner. (Red.), 

Fetma: från gen till samhällspåverkan (ss. 95-105). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lönnqvist, F. (2007). Fettceller, fettväv, och kroppsuppfattning. I A.-K. Lindroos & S. 

Rössner. (Red.), Fetma: från gen till samhällspåverkan (ss. 21-43). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Malone, M., & Alger-Mayer, S. (2004). Binge status and quality of life after gastric 

bypass surgery: a one-year study. [Elektronisk version]. Obesity research, 12(3), 473-81. 

 

*Myers, V.H., Adams, C.E., Barbera, B.L., & Brantley, P.J. (2010). Medical and 

psychosocial outcomes of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: cross-sectional findings 

at 4-year follow-up. [Elektronisk version]. Obesity surgery, 22(2), 230-9. 

 

Nationella indikationer för obesitaskirurgi – NIOK: Expertgruppsrapport till 

uppdragsgivarna Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting  

Svenska Läkarsällskapet 28 nov 2007. (2009). Hämtad från http://www.sfoak.se/wp-

content/niok_2009.pdf 

 

Nguyen, T., & Lau, D. (2012). The obesity epidemic and its impact on hypertension. 

[Elektronisk version]. Canadian Journal of Cardiology 28 (3), 326–333. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klingemann%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19923833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pataky%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19923833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iliescu%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19923833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Golay%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19923833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kolotkin%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Binks%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Crosby%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%C3%98stbye%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gress%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adams%20TD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16648619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kruseman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20338278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leimgruber%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20338278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zumbach%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20338278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Golay%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20338278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Malone%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15044664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alger-Mayer%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15044664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Myers%20VH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21136302
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adams%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21136302
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barbera%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21136302
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brantley%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21136302
http://www.sfoak.se/wp-content/niok_2009.pdf
http://www.sfoak.se/wp-content/niok_2009.pdf


 28     

 

Polit, D.F, & Tatano Beck, C. (2012). Nursing research: Generating and assessing 

evidence for nursing practice Lippincott Williams & Wilkins 

 

*Rea, J.D., Yarbrough, D.E., Leeth, R.R., Leath, T.D., & Clements, R.H. (2007). Influence 

of complications and extent of weight loss on quality of life after laparoscopic Roux-en-Y 

gastric bypass. [Elektronisk version]. Surgical endoscopy, 21(7), 1095-100.  

 

Rössner, S. (2007). Läkemedelsinducerad fetma. I A.-K. Lindroos & S. Rössner. (Red.), 

Fetma: från gen till samhällspåverkan (ss. 119-126). Lund: studentlitteratur. 

 

*Sanchez-Santos, R., Del Barrio, M.J., Gonzalez, C., Madico, C., Terrado, I., Gordillo, 

M.L., … & Masdevall, C. (2006). Long-term health-related quality of life following gastric 

bypass: influence of depression. [Elektronisk version]. Obesity surgery, 16(5), 580-5. 

 

Sansone, R.A, Wiederman, M.W., Schumacher, D.F., & Routsong-Weischers, L. (2008). 

The prevalence of self-harm behaviors among a sample of gastric surgery candidates. 

[Elektronisk version]. Journal of Psychosomatic Research, 65(5), 441-444. 

 

*Sarwer, D.B., Wadden, T.A., Moore, R.H., Eisenberg, M.H., Raper, S.E., & Williams, 

N.N. (2010). Changes in quality of life and body image after gastric bypass surgery. 

[Elektronisk version]. Surgery for obesity and related diseases: official journal of the 

American society for bariatric surgery, 6(6), 608-14.  

 

Scandinavian obesity surgery registry. (2012). Årsrapport SOReg 2011. Örebro: 

Scandinavian obesity surgery registry. 

 

Segesten, K. (2012). Användbara texter. I F. Friberg. (Red.). Dags för uppsats: vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (ss.47-56). Lund: Studentlitteratur. 

 

Smith, M.D., Patterson, E., Wahed, A.S., Belle, S.H., Berk, P.D., Courcoulas, A.P., ... 

Wolfe, B.M. (2011). Thirty-day mortality after bariatric surgery: independently 

adjudicated causes of death in the longitudinal assessment of bariatric surgery. [Elektronisk 

version]. Obesity surgery, 21(11), 1687-1692.  

 

Sundbom, M. (2009). Obesitas. I B. Hamberger & U. Haglund (Red.), Kirurgi  

(ss. 333-335). Stockholm: Liber 

 

*Suter, M., Donadini, A., Romy, S., Demartines, N., & Giusti, V. (2011) Laparoscopic 

Roux-en-Y gastric bypass: significant long-term weight loss, improvement of obesity-

related comorbidities and quality of life. [Elektronisk version]. Annals of surgery, 254(2), 

267-73. 
 

*Suter, M., Paroz, A., Calmes, J.M., & Giusti, V. (2006). European experience with 

laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in 466 obese patients. [Elektronisk version]. The 

British journal of surgery, 93(6), 726-32. 

 

Sutton, D., & Raines, D.A. (2009). Health-related quality of life following a surgical 

weight loss intervention. [Elektronisk version]. Applied Nursing Research 23(1), 52-56.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rea%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17353983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yarbrough%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17353983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leeth%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17353983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leath%20TD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17353983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clements%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17353983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sanchez-Santos%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16687025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Del%20Barrio%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16687025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonzalez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16687025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Madico%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16687025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Terrado%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16687025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gordillo%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16687025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gordillo%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16687025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Masdevall%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16687025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sarwer%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20947446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wadden%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20947446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moore%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20947446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eisenberg%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20947446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raper%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20947446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Williams%20NN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20947446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Williams%20NN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20947446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21866378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Patterson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21866378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wahed%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21866378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Belle%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21866378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berk%20PD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21866378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Courcoulas%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21866378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wolfe%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21866378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suter%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21772127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donadini%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21772127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Romy%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21772127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Demartines%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21772127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Giusti%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21772127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suter%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16671063
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Paroz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16671063
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calmes%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16671063
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Giusti%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16671063


 29     

*Tompkins, J., Bosch, P.R., Chenowith, R., Tiede, J.L., & Swain, J.M. (2008). Changes in 

functional walking distance and health-related quality of life after gastric bypass surgery. 

[Elektronisk version]. Physical therapy, 88(8), 928-35.  

 

Vartanian, L.R. (2010). Disgust and perceived control in attitudes toward obese people. 

[Elektronisk version]. International Journal of Obesity, 34(8), 1302-1307. 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed: Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 

Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Hämtad från 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forsk

ningssed+2011.1.pdf 

 

Victorzon, M., Peromaa-Haavisto, P., & Tolonen, P. (2012). Perioperative morbidity, 

mortality and early outcome of the first 360 gastric bypass operations performed in a 

district hospital. [Elektronisk version]. Scandinavian Journal of Surgery 101(3), 184-189.  

 

Wee, C.C., Davis, R.B., Huskey, K.W., Jones, D.B., & Hamel, M.B. (in press). Quality of 

Life Among Obese Patients Seeking Weight Loss Surgery: The Importance of Obesity-

Related Social Stigma and Functional Status. [Elektronisk version]. Society of General 

Internal Medicine (epub ahead of print). 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 

 

*Wolfe, B.L., & Terry, M.L. (2006). Expectations and outcomes with gastric bypass 

surgery. [Elektronisk version]. Obesity surgery, 16(12), 1622-9. 

 

World Health Organization. (2012a). Obesity and overweight. Hämtat 25 september, 2012 

från:  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/    

 

World Health Organization. (2012b). 10 Facts on obesity. Hämtat den 4 oktober 2012 från:  

http://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/en/  

 

World Health Organization (1997). Measuring quality of life. Hämtat den 4 oktober 2012 

från: http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf  

 

Wright, F.E., Boyle, S., Baxter, K., Gilchrist, L., Nellaney, J., Greenlaw, N., & Forde, L. 

(in press). Understanding the relationship between weight loss, emotional well-being and 

health-related quality of life in patients attending a specialist obesity weight management 

service. [Elektronisk version]. Journal of Health Psychology (epub ahead of print). 

 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg. (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (ss.57-79). Lund: Studentlitteratur.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tompkins%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bosch%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chenowith%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tiede%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Swain%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583427
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wolfe%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17217639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Terry%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17217639
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/en/
http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf


    

Bilaga I  
 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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. 

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. 

I 
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Författare 

År 

Land, År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Adams, T.D., 

Pendleton, 

R.C., Strong, 

M.B, 

Kolotkin, 

R.L., Walker, 

J.M., Litwin, 

S.E … Hunt, 

S.C  

2009 

USA 

Health outcomes of gastric 

bypass patients compared 

to nonsurgical, 

nonintervened severely 

obese 

 

Mäta effektiviteten av gastric 

bypass jämfört med två 

separata kontrollgrupper som 

inte medverkade i någon 

viktnedgångsintervention.  

 

 

Frågeformulären SF-36 samt 

IWQOL-Lite besvarades 

preoperativt och två år 

senare. Tre grupper 

jämfördes varav en 

genomgick gastric bypass, en 

sökte men genomgick inte 

ingreppet och en där 

deltagarna inte sökte 

bariatrisk kirurgi. 

 

n=1156 

(53) 

 

 

Hos 80 procent av kirurgigruppen syntes en  

återgång av diabetesen. Hypertoni förbättrades 

signifikant. De som led av för höga halter av 

kolesterol och triglycerider fick normaliserade 

värden efter fem år. Den fysiska och psykiska 

livskvaliteten förbättrades.  

 

 

 

 

CCT 

I 

 

Boan, J., 

Kolotkin, 

R.L., 

Westman, 

E.C., 

McMahon, 

R.L., & 

Grant, J. 

2004 

USA   

Binge eating, quality of 

life and physical activity 

improve after Roux-en-Y 

gastric bypass for morbid 

obesity 

Att fastställa förändringar i 

hetsätningsbeteende, 

viktrelaterad livskvalitet och 

fysisk aktivitet 6 månader 

efter gastric bypass samt att 

undersöka betydelsen av 

dessa variabler som 

förutsägare av kirurgiskt 

resultat av operationen. 

Utvärderingsinstrument i 

form av: BES, IWQOL-Lite, 

TFEQ samt BQA. Dessa 

fullföljdes preoperativt samt 

6 månader efter ingreppet. 

n=40 

(0) 

Operationen resulterade i en  

signifikant förbättring av ätstörningar,  

viktrelaterad livskvalitet och fysisk aktivitet.  

Förbättringar sågs i bland annat fysisk funktion,  

sexliv, självkänsla, offentlig oro och arbetsliv. 

Vid återbesöket fanns ingen indikation på att det 

förekom någon hetsätning bland deltagarna.  

P 

II 

 

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 på 

hälsorelaterad livskvalitet 

(HRQOL) komorbiditet och 

förlust av överflödigt BMI 

under ett år efter 

överviktskirurgi. 

Frågefomulär användes för 

att skatta livskvaliteten innan 

operationen och 1, 3, 6 och 

12 månader efter 

(Taiwanesiska versionen av 

WHOQOL-BREF). Fysisk 

utvärdering av alla patienter 

med bland annat blodprover, 

BMI och förekomst av 

komorbiditeter genomfördes 

även vid dessa tillfällen. En 

kontrollgrupp med friska 

individer användes. 

n = 102 

(0) 

Fysiska bitar förbättrades såsom smärta, 

mobilitet och aktivitet i det dagliga livet. 

Med ett minskat BMI kom positiva känslor, 

bättre självkänsla och kroppsuppfattning samt 

bättre tillfredsställelse med sitt utseende. Den 

sexuella aktiviteten och känslan av att vara 

respekterad och accepterad förbättrades. 

Hypertoni och gastroesofagal reflux förbättrades 

signifikant efter operationen.  

CCT 

I 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

de Zwaan, 

M., 

Lancaster, 

K.L., 

Mitchell, 

J.E., Howell, 

L.M., 

Monson, N., 

Roerig, J.L, 

& Crosby, 

R.D. 

2002 

USA 

Health-related quality of 

life in morbidly obese 

patients: effect of gastric 

bypass surgery 

Att utvärdera den långsiktiga 

effekten av kirurgisk 

viktnedgång på livskvaliteten 

hos patienter med sjuklig 

fetma.  

En preoperativ grupp 

jämfördes med en 

postoperativ grupp. SF-36 

besvarades. Hetsätning bland 

deltagarna utreddes via M-

FED, en semistrukturerad 

intervju. Frågeformuläret 

QEWP-R besvarades även.  

 

n=78 

(22) 

67,9 procent rapporterade ofrivillig kräkning 

postoperativt men det var få som rapporterade 

någon oro över detta.  Patienter med BED hade 

signifikant högre BMI vid uppföljningen jämfört 

med de som inte led av BED. De som led av 

BED hade även nedsatta värden på den psykiska 

delen av SF-36.  

CCT 

II 

Klingemann, 

J., Pataky, Z., 

Iliescu, I., & 

Golay, A. 

2009 

Schweiz 

 

 

Relationship between 

quality of life and 

weightloss 1 year after 

gastric bypass 

 

Att definiera vilka 

dimensioner av 

hälsorelaterad livskvalitet 

som förbättras mest 1 år efter 

gastric bypass 

 

139 kvinnor som genomgick 

Gastric bypass deltog. 

Undersökning och 

uppföljning skedde av ett 

multidisciplinärt team 

årligen. Frågeformulär om 

hälsorelaterad livskvalitet 

besvarades innan operation 

och 1 år efter (NHP). 

n =139 

(77) 

 

Ett år efter operationen förbättrades den 

hälsorelaterade livskvaliteten hos alla 62 

kvinnor som genomförde frågeformuläret. 

Signifikanta förbättringar sågs i energi, smärta 

och mobilitet. Det fanns ingen signifikant 

förbättring vad gäller sömn och social isolering. 

Viktnedgången var signifikant.  

 

P 

II 

 

Kruseman, 

M., 

Leimgruber, 

A., Zubach, 

F., & Golay, 

A. 

2010 

Schweiz 

 

 

 

Dietary, weight and 

psychosocial changes 

among patients with 

obesity, 8 year after gastric 

bypass 

Att dokumentera  

kosthållning och förändringar 

i kroppsmått hos patienter  5 

år efter genomgången 

överviktskirurgi. Samt  att 

dokumentera förändringar i 

patienters ätbeteende, 

psykologiska status och 

livskvalitet. 

Kroppssammansättningen 

mättes och matdagbok 

fördes. Frågeformulär 

besvarades preoperativt och 

8 år postoperativt (EDI-II, 

Hospital anxiety and 

depression scale och 

Nottingham health profile). 

En intervju genomfördes 

även vid sista återbesöket 

angående ätstörningar. En 

n = 135 

(55) 

  

Mer än hälften av patienterna led av  

oregelbundna episoder av hetsätning eller  

ätande under nattetid. Patienter som hade fler  

psykologiska konsultationer innan operationen  

fick ett mer framgångsrikt viktresultat. De med  

en förlust på ≥50 procent av sin övervikt hade  

en signifikant förbättring vad gäller depression,  

kroppsuppfattning, smärta och mobilitet. Efter 8  

år var 85 procent nöjda med operationen och  

skulle göra om den igen. 35 deltagare  

rapporterade att de hade velat ha en mer intensiv  

P 

I 

II 



      

 

 

framgångsrik viktnedgång 

ansågs vara ≥50 procent 

förlust av övervikten 

uppföljning särskilt gällande psykologiskt stöd  

samt kosthållning. 

Malone, M., 

& Alger-

Mayer, S. 

2004 

USA 

Binge status and quality of 

life after gastric bypass 

surgery: A one-year study 

Utvärdera gastric bypass 

resultat i avseende av 

viktförändring, depressiva 

symtom och HRQOL enligt 

allvarlighetsgraden av 

hetsätning preoperativt.  

Deltagarna fick fylla i 

frågeformulären: SF-36, BES 

och BDI preoperativt samt 

efter 12 månader. Patienterna 

delades in i tre 

jämförelsegrupper beroende 

på allvarlighetsgraden av 

hetsätning. 

n=109 

(53) 

 

En större procentuell förlust av övervikten sågs 

hos de med svår hetsätning (BED). Depressiva 

symtom minskade hos alla grupperna. 

Förbättringar sågs hos alla patienter men de som 

led av allvarlig hetsätning hade den största 

förbättringen i depression och hetsätningspoäng 

och i den totala HRQOL. Förekomsten av 

depressiva symtom sjönk i alla grupper men var 

efter 12 månader högst hos de som led av 

allvarlig BED. 

P 

II 

 

Myers, B., 

Adams, C., 

Barbera, B., 

Brantley, P. 

2010 

USA 

 

 

 

 

 

Medical and psychosocial 

outcomes of  laparascopic 

Roux-en-Y gastric bypass: 

Cross-sectional findings at 

four-year follow-up 

Att utvärdera det medicinska 

och psykosociala  

resultatet hos 

delstatsförsäkrade patienter 

med sjuklig fetma fyra år 

efter gastric bypass. 

Telefonintervjuer där 

mätvärden efterfrågades och 

ett frågeformulär angående 

komorbiditeter besvarades. 

Mätvärden hämtades även 

från patientjournaler för 

jämförelse. Frågeformulären 

MOS-36, BDI och QEWP-R 

besvarades preoperativt samt 

postoperativt.  

 

n=40 

(1) 

HbA1c värdet ej tillfredsställande hos de  

kvinnor som hade diabetes. Patienterna  

rapporterade en större viktnedgång än vad   

journalerna visade och 92,6 procent uppgav att  

operationen starkt förbättrade deras hälsa och  

att de skulle göra om ingreppet. En ökad  

självkänsla bland deltagarna sågs. Ingen  

hetsätning rapporterades. Missnöjdhet  

sågs dock avseende matvanor och cirka hälften  

medgav ett emotionellt ätande. 

P 

II 

 

Rea, J.D., 

Yarbrough, 

D.E., Leeth, 

R.R., 

Leath,T.D., 

& Clements, 

R.H. 

2007 

USA 

Influence of complications 

and extent of weight loss 

on quality of life after 

laparascopic Roux-en-Y 

gastric bypass 

 

Att utvärdera effekten av hur 

gastric bypass, postoperativa 

komplikationer samt 

procentandelen av 

överviktsförlust påverkar 

livskvaliteten. 

 

SF-36 formuläret fylldes i av 

patienter preoperativt, efter 

ett samt två år. Preoperativt 

samlades information in om 

obesitasrelaterad hälsa. 

Postoperativt beräknades 

BMI, procentuell 

överviktsförlust (EWL) och 

eventuell förekomst av 

komplikationer. 

 

n=505 

(399) 

 

Postoperativa komplikationer sågs bland  

21,7 procent efter två år. Vid ett år skattade  

patienter som fick komplikationer endast lägre  

i en av de åtta skalorna, vitalitet (SF-36).  

Efter två år däremot sågs en sänkt HRQOL-  

poäng i sex av åtta skalor.  Ett mönster sågs att  

HRQOL är högre vid ettårskontrollen men  

något lägre efter två år. De vanligaste  

komplikationerna var striktur och  

internt bråck. De som inte uppnådde en  

EWL ≥50 % hade inte lägre poäng enligt SF-36  

än de som gick ned mer i vikt med undantag av 

den fysiska funktionen. 

P 

II 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sanchez-

Santos, R., 

Del Barrio, 

M.J., 

Gonzalez, C., 

Madico, C., 

Terrado, I., 

Gordillo, 

M.L., Pujol, 

J., Moerono, 

P., & 

Masdevall, C. 

2006 

Spanien 

Long-term health-related 

quality of life following 

gastric bypass: Influence 

of depression 

  

Att utvärdera HRQOL hos 

patienter minst 5 år efter 

gastric bypass operation 

jämfört med sjukligt obesa 

personer som inte genomgått 

operationen.  

 

Telefonkontakt togs med 

patienterna och en 15 min 

lång intervju genomfördes 

där information inhämtades. 

Under intervjun besvarades 

frågeformulären EuroQol 5D 

och GHQ-28. BAROS 

genomfördes postoperativt i 

kirurgigruppen.  

 

n=128 

(0) 

 

 

Hos de flesta patienter sågs en förbättring i  

komorbida tillstånd. En bättre självkänsla sågs  

hos 94 procent bland de som genomgått  

operationen. En mer frekvent och förbättrad  

fysisk aktivitet sågs hos hos över hälften av  

patienterna. 72,6 procent rapporterade att de  

hade ett bättre jobb än de hade preoperativt.  

Hälften rapporterade en förbättrad sexuell  

aktivitet samt ett ökat intresse. De som inte hade 

en EWL på ≥50 procent skattade sämre  

resultat enligt EuroQol 5D och BAROS, 

speciellt ur en fysisk aspekt. 

 

CCT 

II 

 

 

Sarwer, D.B., 

Wadden, 

T.A., Moore, 

R.H., 

Eisenberg, 

M.H., Raper, 

S.E., & 

Williams, 

N.N. 

2010 

USA 

Changes in quality of life 

and body image following 

gastric bypass surgery 

Att fastställa förändringar i 

livskvalitet och 

kroppsuppfattning efter 

gastric bypass operation. 

200 deltagare som genomgått 

gastric bypass mellan 2001-

2004. Deltagarna fick 

besvara frågeformulär 4 

veckor innan operation samt 

20, 40 och 92 veckor 

postoperativt. Formulär som 

besvarades var: WALI, SF-

36, IWQOL, BIQOL och 

BSQ. 

n=200 

(88) 

Deltagarna rapporterade en signifikant 

förbättring i både hälso- och viktrelaterad 

livskvalitet. Förbättring sågs även i 

kroppsuppfattningen. En större viktnedgång var 

associerat till förbättring i livskvaliteten vad 

gäller kroppsuppfattningen enligt BIQOL men 

inte BSQ. Gifta patienter hade högre poäng i SF-

36 vad gäller fysisk och social funktion och 

psykisk hälsa. Förbättringarna sågs vara 

korrelerade med den procentuella 

viktnedgången. 

 

 

 

 

 

 

 

P 

II 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Suter, M., 

Donadini, A., 

Romy, S., 

Demartines, 

N., Giusti, V. 

2011 

Schweiz 

 

 

Laparascopic Roux-en-Y 

gastric bypass: Significant 

long-term weight loss, 

improvement of obesity-

related comorbidities and 

Quality of life 

Att utvärdera långsiktiga 

resultat avseende 

viktnedgång, utveckling av 

komorbiditeter och 

livskvalitet hos patienter med 

sjuklig fetma som genomgått 

gastric bypass.  

Skattningsformuläret 

BAROS användes, samt 

genomfördes årliga 

blodprover och individuell 

intervju. Återbesök skedde 

varje kvartal första året , 

sedan två besök årligen tills 

det femte postoperativa året. 

Sedan ett besök per år. 

n=379 

(19) 

Efter 5 år 

Efter fem år sågs en remission eller förbättring  

bland patienter med diabetes. Förhöjda  

kolesterol- och triglyceridnivåer förbättrades  

hos 96,4 procent av de som led av detta.  Över  

90 procent bibehöll en ”bra” till ”väldigt bra”  

poäng enligt BAROS under hela studieperioden. 

 

P 

I 

Suter, M., 

Paroz, A., 

Calmes, J-

M., & Giusti, 

V. 

2006 

Schweiz 

European experience with 

laparoscopic Roux-en-Y 

gastric bypass in 466 obese 

patients 

Att rapportera resultatet hos 

en stor skara patienter som 

genomgick gastric bypass i 

Schweiz mellan juni 1999 

och februari 2005.  

 

Patientgruppens 

uppföljningsdata 

analyserades med BAROS. 

Vid återbesöken togs 

blodprover och EWL samt 

BMI beräknades. 

n=466 

(42) 

Sjutton procent utvecklade tidiga postoperativa 

komplikationer. Exempel på dessa var 

sårinfektioner, abcesser samt tromboser. 

Senkomplikationer var bland annat 

anastomosstriktur, adherenser och internt bråck. 

Komorbiditeter och livskvaliteten förbättrades. 

Enligt BAROS mätvärden låg 77,1 procent på 

”Väldigt bra”/”utmärkt” tre år efter operationen. 

Majoriteten uppvisade näringsbrister. 

Viktnedgången var associerad med förbättringen 

av komorbiditeter hos de flesta patienter. 

P 

I 

Tompkins, J., 

Bosch, P.R., 

Chenowith, 

R., Tiede, 

J.L., & 

Swain, J.M. 

2008 

USA 

Changes in functional 

walking distance and 

health-related quality of 

life after gastric bypass 

surgery 

Att undersöka om 

gångdistansen varierade för 

patienter före respektive efter 

gastric bypass samt 

undersöka förhållandet 

mellan distansen och 

patienternas upplevelse av 

HRQOL. 

Patienter deltog i tre 

sessioner (preoperativt, efter 

3 respektive 6 månader) som 

innehöll BMI-beräkning, 

frågeformuläret SF-36 samt 

ett 6 minuters gångtest 

(6MWT). 

 

n=30 

(5) 

De fysiska och psykiska delarna i SF-36 

förbättrades signifikant både efter 3 och 6 

månader. En förbättring sågs i gångtestet både 

vad gällde distans, tid samt känsla av 

ansträngning. Detta sågs efter både 3 och 6 

månader. 

 

 

 

 

P 

II 

V 



      

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Wolfe, B.L., 

& Terry, 

M.L. 

2006 

USA 

 

 

 

 

Expectations and outcomes 

with gastric bypass surgery 

Att undersöka patienters 

förväntningar och resultat av 

gastric bypass operation 

Journaler granskades för att 

få fram information om 

patienterna. Patienterna fick 

besvara en enkät med 65 

frågor som var indelat i åtta 

domäner.  

n=194 

(101) 

En minskad närvaro av hypertoni, sömnapné 

och diabetes sågs. Förbättringar i vikt, fysisk  

hälsa, träning, depression, ångest och hetsätning  

sågs bland patienterna. Första månaden  

upplevde de flesta illamående och ofrivillig 

kräkning. Även dumping förekom. Brukandet av 

psykofarmaka minskade. Frekvensen av tillförlit 

till mat för att hantera sina känslor minskade. 

97,8 procent rapporterade att resultatet 

övervägde riskerna vid ingreppet. Det fanns 

ingen skillnad i viktnedgång mellan de som 

hettsåt 1-2 gånger i veckan jämfört med de som 

inte gjorde det. 

P 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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