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SAMMANFATTNING 

 

Inledning och bakgrund 

 

Förekomsten av övervikt och fetma ökar stadigt i Sverige och runt om i världen samt 

klassas som en allvarlig folksjukdom. Fetma bär med sig en rad konsekvenser som är 

direkt hotande för hälsan och visar sig i fysiska och psykiska besvär. Den mest effektiva 

behandlingen mot fetma är överviktskirurgi och det vanligaste ingreppet i Sverige samt det 

som visat bäst resultat är gastric bypass operation. Vid detta ingrepp minskas magsäcken 

så endast en liten ficka finns kvar, vilket medför ett begränsat intag av måltider samt ett 

minskat näringsupptag. Efter operationen kan individen inte längre följa sina gamla vanor 

och förändringar i kroppen sker vilket kan leda till att många omställningar uppstår. Stöd 

har ett starkt samband till personer med övervikt och fetma, särskilt i kombination med att 

förnya eller förändra vanor. Dessa personers behov av stöd kan kopplas till sjuksköterskans 

roll i omvårdnadsarbetet, vars uppgift är att vara till hjälp genom att exempelvis stötta, 

informera och motivera. 

 

Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva upplevelser av konsekvenser och stöd efter 

gastric bypass kirurgi. 

 

Metod 

 

En kvalitativ forskningsansats valdes som metod till studien för att få ta del av individers 

individuella och subjektiva upplevelser och på så vis besvara föreliggande syfte. Sex 

halvstrukturerade intervjuer genomfördes med personer som genomgått en gastric bypass 

operation med en utarbetad intervjuguide som grund. 

 

Resultat 

 

Informanterna beskrev den fysiska och psykiska hälsan som något mycket viktigt för att 

kunna få ihop en god livsstil. De informanter som hade positiva upplevelser sett till 

operationen talade för allt det goda som förändringen innebar, medan informanterna med 

negativa upplevelser tydligt kunde beskriva även de ogynnsamma sidorna av ingreppet. 

Alla informanter var eniga om att viktminskningen var det mest fördelaktiga operationen 

fört med sig samt att ingreppet i sig varit livsförändrande oavsett dess följder. Upplevelser 

av tillfredställande och otillräckligt stöd efter operationen varierade i hög grad hos 

deltagarna i studien. Trots detta var majoriteten i studien överens om att stödet behöver 

uppmärksamhet och många förslag på förändringar samt förbättringar uppgavs. 

 

Slutsats 

 

Gastric bypass har en god viktreducerande effekt som för med sig en rad positiva samt 

negativa konsekvenser. En oro finns beskriven inför framtiden och det eventuellt 

kommande behovet av sjukvård. 

 

Nyckelord: Överviktskirurgi, Gastric bypass, Konsekvenser, Stöd.  
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INLEDNING 

 

Vest et al. (2012) uppger att fler och fler lider av övervikt och fetma vilket gör att 

sjuksköterskor i större utsträckning kommer i kontakt med dessa individer. 

Överviktsoperationer, däribland gastric bypass, blir vanligare och Sverige är ett av de 

länder som kommit längst gällande studier kring effekterna av överviktskirurgi (Noria & 

Grantcharov, 2012). Dock bör man ha i åtanke att gastric bypass är ett livslångt åtagande 

och det kan därför vara av stor vikt att beskriva hur den kommande livsstilen ser ut, samt 

hur konsekvenserna efter operationen berör ett fortsatt liv med hälsa och sjukdomar. För 

att kunna ge rätt bemötande, stöd samt adekvat vård (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2008) anser vi utifrån våra vårderfarenheter samt teoretiska kunskaper att vi vill öka 

förståelsen och vetskapen, för att i den kommande yrkesrollen kunna ge korrekt vård. Som 

blivande sjuksköterskor är det av intresse att se till de sidor som överviktskirurgi kan 

resultera i och vill med studien beskriva både positiva och negativa konsekvenser. Denna 

studie är inriktad på gastric bypass operationer. 

 

BAKGRUND 

 

Fetma 

 

Obesitas, även kallad fetma är i dagens samhälle en av de största folkhälsosjukdomarna 

och runt om i världen avlider årligen ett stort antal personer till sviterna av fetma (Vest, 

Heneghan, Agarwal, Schauer & Young, 2012). Förekomsten av fetma i Sverige har ökat 

markant under de senaste åren, omkring en halv miljon av Sveriges befolkning lider av 

fetma och cirka två och en halv miljon anses vara överviktiga (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2002). 

 

Definition 

 

World Health Organisation, [WHO] (2013) definierar fetma som en överflödig ansamling 

av fett i fettvävnaden vilket påverkar hälsan negativt. Ett vanligt förekommande 

hjälpmedel för att kunna klassificera övervikt och fetma är det så kallade ”Body Mass 

Index”, BMI, vilket är ett mått som baseras på den egna kroppslängden och kroppsvikten. 

Det är ett resultat av kroppsvikten dividerat med kroppslängden i meter kvadrat. En person 

med ett BMI på 25 kg/m
2
 räknas som överviktig medan fetma definieras med ett BMI på 

mer eller lika med 30 kg/m
2
 (WHO, 2013). Fetma kan sedan ytterligare indelas i tre olika 

klasser: fetma, kraftig fetma och extrem fetma där BMI värdet stiger kontinuerligt för varje 

steg. Viktigt att tänka på är att BMI- måttet ibland kan vara otillräckligt för att bestämma 

graden av fetma då det visat sig ha vissa brister. Ett exempel på detta är att metoden inte 

ser till de olika andelarna av fett och muskler i kroppen samt inte heller till hur fettmassan 

är fördelad över kroppen. Det har därför visat sig att det är av stor betydelse att BMI även 

kompletteras med exempelvis midje- och höftmått för att kunna fastställa fetma. Detta mått 

kallas för midja/höftkvot och ger ett bra svar på hur fettmassan är fördelad samt en bild för 

hur den totala kroppssammansättningen ser ut. Midjeomfånget kan ge god information om 

bukens sammanlagda fettmassa, både inne i och utanpå buken vilket kan användas till att 

studera samt mäta hur bukfettet varierar över tiden (SBU, 2002). 
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Utveckling av fetma 

 

Den främsta orsaken till uppkomsten av fetma är en obalans av energi. Detta genom ett 

intag av för mycket eller fel sorts kost eller att personen har en reducerad eller obefintlig 

förekomst av fysisk aktivitet. Överskottet av energi lagras i kroppen som fett och ett stadigt 

energiöverskott leder till en kontinuerlig viktökning. En förbrukning av denna energi sker 

genom ämnesomsättningen i kroppen samt genom utövandet av fysisk aktivitet exempelvis 

en enkel promenad (SBU, 2002). 

 

Forskning har visat att kvinnor utvecklar fetma i större utsträckning än män och att detta 

ofta sker i samband med graviditet eller i fasen då kvinnor kliver in i klimakteriet (SBU, 

2002). Frågan om de genetiska faktorerna, såsom arvet, spelar en roll i utvecklingen av 

fetma är fortfarande relativt oklar. Dock framgår det att genetiska mutationer som leder till 

fetma faktiskt påträffats, att våra gener är med och påverkar vårt ätbeteende och att fetma 

till en del bedöms som en genetiskt bestämd sjukdom (Farooqi & O´Rahilly, 2007). Ett 

flertal olika mutationer i gener har påträffats, bland annat i protein, och att även detta kan 

leda till att fetma uppstår (SBU, 2002). Arvet tillsammans med exempelvis livsstilen, 

omgivningen, psykologiska besvär samt matvanor kan vara en enkel väg till utvecklandet 

av fetma. Även tillgänglighet och utbud av mat, religion, erfarenheter från uppväxten, 

småätande, tröstätande samt bristen av fysisk aktivitet är andra vanliga bidragande faktorer 

(Sharma & Padwal, 2010).  

 

Konsekvenser av fetma 

 

Fetma bär med sig en mängd olika samt allvarliga hälsokonsekvenser och risken att 

drabbas av dessa ökar stadigt med ett stigande BMI. Dessa konsekvenser kan te sig fysiskt 

och resultera i några av de vanligaste sjukdomarna associerade med fetma, exempelvis 

kardiovaskulära sjukdomar, typ-2 diabetes, cancer och artros ( Men även 

den psykiska hälsan kan påverkas då fetma är relaterat till psykiska problem så som 

exempelvis depression, ångest, panikattacker samt suicidalbeteende (Mather, Cox, Enns & 

Sareen, 2009). 

 

Fysiska konsekvenser 

 

Kardiovaskulära sjukdomar 

 

Det finns ett antal faktorer som är förknippade med fetma och som påverkar risken att 

drabbas av kardiovaskulära sjukdomar och hjärtsvikt. Däribland hypertoni, hyperlipidemi 

och diabetes (Vest et al., 2012). Dessa faktorer har i sin tur en bidragande roll till 

drabbandet av bland annat aterosklaeros, hjärtinfarkt, tromboembolism samt stroke 

(Fagerberg, 2007). 

Studier visar att hypertoni är det vanligaste kardiovaskulära sjukdomstillståndet hos män 

och kvinnor samt att en ökad förekomst kan ses med ett stigande BMI (Must, Spadano, 

Coakley, Field, Colditz & Dietz, 1999). Risken att drabbas av hypertoni har visat sig högre 

hos kvinnor än hos män. Män med BMI som tyder på övervikt och fetma har en 26 

procentig risk att drabbas av hypertoni medan kvinnor med liknande BMI har en risk på 28 

procent. Med ett stigande BMI finns även en ökad risk att drabbas av ytterligare 

kardiovaskulära sjukdomar exempelvis hjärtinfarkt, kranskärlssjukdomar och angina 

pectoris (Wilson, Dagostino, Sullivan, Parise & Kannel, 2002). 
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Diabetes 

 

I takt med att antalet människor med övervikt och fetma ökar så ökar även några av de 

vanligaste viktrelaterade sjukdomarna, däribland typ- 2 diabetes (Gumbs, Modlin & 

Ballantyne, 2005). Typ-2 diabetes är en sjukdom som beror på hyperglykemi som uppstår 

av insulinresistens i kroppen. Insulinresistens uppstår genom att man blir resistent mot 

insulinet. Kroppen hindrar på detta vis insulinet att verka fullt ut och det uppstår en 

minskning av insulin i målceller, exempelvis skelettmuskulatur, lever och fettvävnad. 

Dessa vävnader kan då inte ta upp glukos från blodet och blodglukoshalten ökar i samband 

med att vi äter samt dricker. Detta gör att kroppen vill kompensera med mer insulin och 

ökar därför insulinproduktionen i bukspottskörteln vilket till en början leder till 

hyperglykemi. Efter ett antal år ökar insulinresistensen så mycket att den ökade produktion 

inte längre hjälper. Då avtar insulinproduktionen vilket resulterar i minskad 

insulinsekretion som i sin tur gör att symtom för diabetes uppkommer (Ericson & Ericson, 

2008; Wallace & Matthews, 2002). 

 

Studier visar att man genom en betydande viktnedgång och minskad fettmassa kan 

förbättra insulinresistensen betydligt. Överviktskirurgi har blivit en effektiv behandling för 

typ-2 diabetes då ingreppen både leder till viktminskning samt ett minskat kaloriintag 

vilket kan förbättra insulinupptaget avsevärt. Denna form av behandling anses därför vara 

till stor hjälp för personer med fetma då man både kan förbättra den nuvarande hälsan samt 

förebygga följdsjukdomar som diabetes kan föra med sig (Gumbs, Modlin & Ballantyne, 

2005). 

 

Övriga sjukdomar 

 

Samband har setts mellan olika cancerformer och fetma samt hur en BMI- ökning med 5m
2
 

eller mer associeras med en ökad risk för cancer (Picot et al., 2009). Exempel på 

cancerformer där det finns en högre risk för insjuknande tillsammans med fetma är tjock- 

och ändtarmscancer, bröstcancer, livmodercancer, njurcancer och esofaguscancer (Calle & 

Thun, 2004).  

 

Artros är en vanlig följd av fetma då svår smärta kan uppstå i leder, knän och i lågt sittande 

partier i ryggen. Ett högt BMI förknippas främst med uppkomst men även med förvärring 

av knäartros. Detta har resulterat i att cirka 70 procent av alla knäledsproteser som utförs i 

Storbritannien ursprungligen beror på fetma (Picot et al., 2009). 

 

Dödlighet 

 

Förutom en stor inverkan på risken till ovan nämnda sjukdomar så bär fetma också med sig 

en ökad risk för död. Risken för dödlighet ökar också med tiden som man varit överviktig 

(Picot et al. (2009). Studier kring dödlighet relaterat till fetma har visat att hos en person 

med BMI på 30m
2 

följer en risk för dödlighet som är cirka 50 procent högre än vad den är 

hos en person med ett normalt BMI på runt 20- 25m
2
 (National Audit Office [NAO], 

2001). Samband har också påträffats gällande risken för dödlighet och mängden fysisk 

aktivitet hos personer med fetma. All form av fysisk aktivitet är en fördel. Resultat från 

studier visar på att personer med fetma och låg fysisk aktivitet lider av en högre risk för 

dödlighet än personer med fetma som samtidigt har god fysisk form (Wei et al., 1999). 
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Psykiska konsekvenser 

 

Det finns ett stort samband mellan fetma och flertalet psykiskt negativa tillstånd hos 

individer. Dessa kan visa sig i form av sämre självförtroende, humörstörningar, 

ångestproblematik och djup depression. Patienter med en fetmasjukdom har även lättare att 

utveckla ätstörningar i form av hetsätning och tröstätning (Lin et al., 2013). Luppino et al., 

(2010) menar att idealbilden i många länder är att vara smal vilket genom sociala 

strukturer kan sänka självförtroendet, förstärka missnöjet med den egna kroppen, samt leda 

till stress och ovannämnda psykiatriska tillstånd. 

 

Hetsätning 

 

Karakteristiskt för hetsätning är periodvist intag av onormalt stora mängder mat samtidigt 

som personen känner en förlust av självkontroll under ätandet (Blomquist, Masheb, White 

& Grilo, 2011). Personer som har denna ätstörning brukar inte kompensera intaget av mat 

genom att kräkas, använda laxerande, bantningspiller, fasta eller överdriven träning vilket 

ökar energiöverskottet. Hetsätning är starkt associerat med fetma samt med större risk för 

psykiatrisk samsjuklighet som lägre självkänsla och depressionssymptom. Dessa personer 

uppvisar även en överdriven oro gällande sin kroppsform. Hetsätningsperioderna kan starta 

innan eller efter perioder av restriktiv diet och övervikt hos dessa personer framträder först 

efter några år (Dingemans, Bruna & Furth, 2002).  

 

Depression 

 

Fetma har i många studier visat sig kunna öka risken för depression men samtidigt kan 

depression i sig leda till övervikt och fetma. En möjlig förklaring till detta är att depression 

kan leda till oreglerad stress och på så sätt leda till en ohälsosammare livsstil. Övervikten i 

sig kan leda till följdsjukdomar samt utvecklandet av en negativ självbild, vilket under 

längre perioder kan leda till depression. Korrelationen mellan depressionsledd fetma har 

vist sig kunna vara så hög som 55 procent medan korrelationen mellan fetmaledd 

depression 58 procent. En annan koppling mellan fetma och depression som både 

innehåller psykiska samt biologiska faktorer är att fetma kan ses som ett inflammatoriskt 

tillstånd då viktökningen aktiverar inflammatoriska system i kroppen. Inflammation i sig 

har blivit associerad med depression och depressionssymtom. Då inflammation både spelar 

en roll i depression samt i övervikt så menas det att detta kan vara den gemensamma 

nämnaren (Luppino et al., 2010).  

 

Negativ självbild och stress 

 

Överviktiga individer kan utveckla en negativ självbild, dels genom rådande 

samhällsnormer men även från sina sociala strukturer, vilket kan leda till kronisk stress. 

Detta kan ske då individer med övervikt många gånger kan uppleva en stark stigmatisering 

från den egna familjen, i umgängeskretsen, på arbetsplatsen och i övriga samhället. 

Individens upplevelser av sin plats, acceptans och önskvärdhet inom de sociala 

strukturerna blir då negativa och kan vara en grogrund för kronisk stress. Kronisk stress 

har i sin tur visat sig ha starka kopplingar till andra negativa psykiska tillstånd men även 

till fysiska sjukdomar så som hypertoni, hjärt- kärlsjukdomar och typ-2 diabetes. Detta 

resulterar i negativ feedback där de fysiska sjukdomarna i sig kan ge upphov till stress och 

en negativ självbild (Muenning, Jia, Lee, & Lubetkin, 2008).  
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Behandling av fetma 

 

Ett flertal olika metoder används för att behandla fetma, däribland kostbehandling, ökad 

aktivitet, läkemedelsbehandling samt kirurgi (SBU, 2002). 

 

Kostbehandling 

 

Olika former av kostbehandling syftar till att begränsa det dagliga intaget av energi så att 

förbrukningen blir större än tillförseln och på så vis leda till viktminskning. I en 

kostbehandling kan det exempelvis ingå att äta rätt sorts mat i rätt mängd och proportioner 

vilket leder till en energirestriktion. Vanligtvis kan man med en god kostbehandling nå en 

viktnedgång på cirka tre till tio kilo under ett år. Dock har det tyvärr visats att i de flesta 

fall så sker en återgång till ursprungsvikten någon gång under de första kommande åren. 

Vanligt är att kostbehandling kombineras med fysisk aktivitet för mer effektiv viktnedgång 

(SBU, 2002). 

 

Fysisk aktivitet 

 

Fysisk aktivitet ses som en av de viktigaste faktorerna för att främja viktnedgången hos en 

person med övervikt. Detta har också mycket positiva effekter på kroppens 

rörelsefunktion, skelett och leder, samt är en god prevention för att inte drabbas av hjärt- 

kärlsjukdomar. Det har också visats att fysisk aktivitet, oavsett fetma eller ej, generellt 

ökar individers välbefinnande. Kroppen förbränner mer energi vid utförande av fysisk 

aktivitet, även lätta aktiviteter så som korta promenader visar på en högre 

energiförbränning. Regelbunden träning som är individuellt anpassad med frekvens och 

intensitet har gett resultat till större viktminskning och leder även till ökat välbefinnande 

(SBU, 2002 ). 

 

Läkemedelsbehandling 

 

Läkemedelsbehandling är inte vanligt i Sverige då många medel tagits bort från marknaden 

eftersom biverkningarna varit för allvarliga. De läkemedel som används idag har visat 

resultat på en liten viktminskning, cirka två till fem kilo under ett par år. Läkemedlen har 

tre olika huvudfunktioner. De kan verka aptitreglerande, minska upptaget av energi eller 

hjälpa till att stimulera energiförbrukningen i kroppen (SBU, 2002).  

 

Överviktskirurgi 

 

Den mest effektiva behandlingen mot fetma är överviktskirurgi. Metoden hjälper till att 

förhindra uppkomsten av fetmaassocierade sjukdomar och har visat goda långsiktiga 

resultat till att upprätthålla viktminskning (Miras et al., 2012). Studier visar att redan efter 

ett till två år kan vikten minska med cirka 50-75 procent av ursprungsvikten och vikten kan 

genom årtionden bevaras runt dessa siffror (Miras et al., 2012; SBU, 2002). För att få 

genomgå en överviktsoperation så ska ett BMI på mer än 40m
2 

uppnås, eller också ett BMI 

på mer än 35m
2
 samt föreliggande risk att drabbas av följdsjukdomar. En åldersgräns på 

cirka 18- 60 år gäller för att få utföra operationen men dessa gränser kan tänjas om det 

föreligger goda orsaker. Man vill gärna se att personen vid tidigare tillfällen har gjort 

försök till viktminskning med hjälp av andra behandlingsmetoder. Operationerna kan ske 

både öppna och genom laparaskopi och det finns ett antal olika typer av ingrepp att välja 

mellan (SBU, 2002). Gastric banding, gastric bypass, sleeve gastrectomy, vertical banded 
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gastroplasty är några alternativ av ingrepp inom överviktskirurgi (

.  

 

Det vanligaste ingreppet i Sverige samt det som visats leda till bäst resultat är gastric 

bypass operation. Det framgår att denna kirurgiska teknik har resulterat i en bättre 

viktnedgång jämfört med andra ingrepp. Tekniken har inte lett till ökade komplikationer 

samt visat sig behöva färre reoperationer än andra metoder (SBU, 2002). År 2010 utfördes 

98 procent av Sveriges överviktskirurgi med gastric bypass teknik och av dessa har cirka 

90-100 procent av ingreppen varit laparaskopiskt utförda (Scandinavian Obesity Surgery 

Register [SOReg], 2012). När man genomför en gastric bypass med den så kallade ROux-

en-y tekniken syftar man till att begränsa intaget av måltider samt ge ett reducerat 

näringsupptag. Detta genom att den översta delen av magsäcken staplas bort från resten av 

vävnaden så att en ficka skapas. Den nya fickan rymmer vanligtvis cirka 50 ml eller 

mindre. En anastomos från tunntarmen fästs till fickan och en del av tunntarmen blir totalt 

bortkopplad (Colquitt et al., 2009). Den nya fickan rymmer cirka en procent av en normalt 

fylld magsäck vilket gör att dryckes- och födointaget efter en gastric bypass reduceras 

betydligt (Näslund, 2011). Det får inte längre plats lika mycket vätska och föda i den ”nya” 

magsäcken och upplevelsen av mättnadskänsla kommer snabbare. Den nya omkopplingen 

till tunntarmen ger en mild malabsorption hos patienterna genom ett minskat näringsupptag 

från födan (Colquitt et al., 2009). 

 

Komplikationer med överviktskirurgi 

 

Definitionen på tidiga komplikationer beskrivs som förlängd vårdtid med ett eller flera 

dygn eller behov av ytterligare sjukhusresurser exempelvis farmakologiska, 

röntgenologiska eller endoskopiska undersökningar samt operationer eller IVA-vård 

(Näslund, 2011; SOReg, 2012). En komplikation som kan uppkomma i det tidiga stadiet, 

en period på cirka 30 dagar efter operation, är bland annat läckage då innehåll från 

magsäck och tarm läcker ut i den fria buken eller brösthålan. Blödning, abscesser eller 

sårinfektioner är också komplikationer som kan uppkomma tidigt. Långtidskomplikationer 

handlar om tiden från 30 dagar upp till två år efter utförd operation. Här kan exempelvis 

perforationer och läckage inträffa, oftast i kombination med ileus eller annan ulcussjukdom 

(SOReg, 2012). Enligt Colquitt et al. (2009) kan kräkningar vanligtvis uppkomma som ett 

resultat av förträngning i magsäcken som orsakas av ärrvävnad, obstipation eller bråck. 

Studier visar att nästan en fjärdedel av patienterna som genomgått en gastric bypass 

operation kräver behandling för ärrbråck inom två år efter operationen (Picot et al., 2009). 

 

Efter en gastric bypass operation kan man drabbas av vitamin B-12 brist, detta beror 

troligtvis på att intaget av vitamin B-12 minskar samt att intrinsic factor hämmas. Patienter 

som har genomgått en gastric bypass måste därför äta vitamintillskott resten av livet. Detta 

behov kan även behöva kompletteras med extra järnpreparat då järnbrist är relativt vanligt 

att drabbas av, speciellt för kvinnor. Järnbristen beror dels på att järnintaget minskar men 

även på att stor del av magsäcken samt den första biten av tunntarmen blir förbikopplade 

under ingreppet och dessa organ spelar en stor roll i det huvudsakliga järnupptaget i 

kroppen (SBU, 2002). Dumpning är en känd komplikation efter en gastric bypass 

operation (Banerjee, Ding, Mikami & Needleman, 2012). Syndromet uppkommer av att 

man äter ”fel” exempelvis för mycket sötsaker och kan ge symtom som ökad hjärtfrekvens, 

tremor, illamående och diarré. Dumpning syndrom ses i sig också som ett hjälpmedel till 

att minska i vikt då detta förhindrar patienterna från att förtära för mycket sötsaker 

(Colquitt et al., 2009). 
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En hög andel som genomgått överviktsoperationer lider sedan tidigare av någon 

psykiatrisk åkomma till följd av sin övervikt och fetma (Lin et al., 2013). Samtidigt visar 

studier kring psykiska beteende efter överviktsoperationer att cirka 40 procent av 

deltagarna levde upp till kriterierna för minst ett psykiatriskt tillstånd (Rutledge, Groesz & 

Savu, 2011). Känslomässigt ätande är ett problem som antingen kvarstannar eller kan 

uppkomma efter överviktsoperation. Det beskrivs att vardagliga stressorer kan vara en 

utlösande faktor för dessa (Chesler, 2012). Matvanor hos personer som genomgått 

överviktsoperation bör kartläggas även efter operationen för att kunna hjälpa till och stötta 

om fel matvanor skulle uppstå (Kruseman, Leimgruber, Zumbach & Golay, 2010). 

Tvärvetenskaplig vård är av betydelse då en högre frekvens av psykologisk vård efter 

operation verkar ha ett positivt resultat på ätstörningar (Kruseman et al., 2010). Vissa 

patienter ersätter sina tidigare ätstörningar genom att utveckla någon form av beroende, 

många studier beskriver att matsuget hos en överviktig kan liknas vid ett sug efter droger. 

Detta kan bero på att mat- och beroendebeteende har neurokemiska likheter. I djurstudier 

har det visat sig att socker framkallar obalans i både acetylkolin och dopamin systemen 

och har då likheter med opiat avgiftning (Blom et al., 2010). Studier visar även hur kalori- 

samt fettrik mat har effekter på centrala nervsystemet, belöningscentrat, genom påverkning 

av dopamin nivåer. Djurförsök har visat att råttor med låga dopaminnivåer kompenserar 

genom att välja fet och kaloririk mat i ett försök att åstadkomma belöningseffekter 

(Berthoud, Zheng & Shin, 2012). 

 

Stöd 

 

Stöd vid övervikt 

 

Enligt Verheijden, Bakx, Weel, Koelen och Staveren, (2005) kan sjukvården ge många 

olika former av stöd som individer med övervikt och fetma kan behöva för att ändra sina 

vanor. En del av dessa är stöd inom kost och fysisk aktivitet samt stöd genom information 

och rådgivning. Dock menar de att socialt stöd är den faktorn som spelar störst roll i 

beteendeförändringar då detta är stödet som individerna upplever i sin omgivning, i 

privatlivet samt i arbetslivet. Sjukvården kan stötta genom information och kunskap men 

då socialt stöd även används för att beskriva andra stödformer, som emotionellt stöd, 

informativt stöd samt stöd i form av uppskattning, är det viktigt att nå patienterna och 

påverka dem i deras naturliga miljö. Ogden (2009) pekar på vikten av det sociala stödet i 

formandet av nya vanor hos individen. För att de nya vanorna skall utvecklas och 

bibehållas behöver individens sociala strukturer tillåta en förändring. Hon menar att vanor 

enklare kan formas och bevaras om rätt villkor för de nya vanorna råder. Om tröstätande 

ligger som grund för övervikten är det då viktigt att utreda varför personen tröstäter. Om 

detta visar sig ha uppkommit på grund av en dålig relation så kan ett uppbrott i relationen 

betyda att tröstätande inte längre uppfyller sitt syfte och således kan personen sluta 

tröstäta. Detta menar hon beror på de val personens sociala värld tillåter. Enligt Goldie, 

Brown & Gordon (2012) måste sjukvårdens medvetenhet och förståelse för överviktens 

multifaktoriella skäl öka samt leda till att mer holistiska behandlingsformer utarbetas. De 

menar även att det finns ett behov av specialisering inom detta område så att patienterna 

kan erbjudas stöd och nya strategier för att tackla sin övervikt.  
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Stöd efter operation  

 

För de som genomgått en gastric bypass operation blir det plötsligt en skillnad i formandet 

av nya vanor, vare sig deras sociala värld tillåter det eller inte. Ogden menar att själva 

operationen medför de nya vanorna då valet av mängd och sort av näringsintag minskar 

beroende på den minskade magsäcksstorleken, alltså elimineras valet av mängden matintag 

hos denna grupp oberoende av deras sociala värld. Detta kan leda till att individen upplever 

sig friare och kan känna en ny form av självkontroll som i sin tur kan ge dem verktygen de 

behöver för att skapa nya hälsosammare vanor (Ogden, 2009). 

 

Sjuksköterskans stödjande roll 

 

Utifrån Imogene Kings teorier ligger fokus för sjuksköterskans omvårdnad i 

hälsofrämjande, hälsounderhållande och hälsoåterställande åtgärder. Enligt Imogene King 

är det människans beteende och handlingar som ska analyseras och människor är öppna 

system som är i ständig interaktion med sin miljö. Sjuksköterskans huvuduppgift är att 

hjälpa människor bevara hälsa genom att stötta, informera, rådgiva, vägleda och motivera 

(George, 2010). Denna teori har en stark koppling till sjuksköterskans nutida strävan efter 

ett hälsofrämjande omvårdnadsarbete där hälsa beskrivs som ett holistiskt begrepp. Med 

det holistiska synsättet menas ett perspektiv av helhetssyn på människan där personen har 

potential och makt för att besluta vad hälsa innebär för den unika personen. Omvårdnaden 

eftersträvar en humanistisk syn på människan där förutsättningar så som förhållningssätt, 

dialog, delaktighet och jämlikhet är av stor betydelse för hälsofrämjandet (SSF, 2008). 

Kings begreppssystem berör tre utgångspunkter: Personliga system, Interpersonella system 

samt Sociala system (George, 2010).  

 

Omvårdnad med utgångspunkt i personliga system 

 

Varje individ är ett eget personligt system vilket karakteriseras av faktorer som 

uppfattning, det egna jaget, tillväxt och utveckling samt kroppsuppfattning. 

”Uppfattningen” är universell och subjektiv, vilket gör att alla situationer blir unika för 

individen. Information tillgänglig i nuet lägger en grund till uppfattningen vilken influerar 

de andra systemen och skapar ett släktskap. ”Det egna jaget” beskrivs genom att en individ 

är tillgänglig och öppen samt beroende av att nå uppsatta mål. Denna del byggs upp av 

attityder, idéer, värden och åtagande som återspeglas i individens inre värld. Individens 

”tillväxt och utveckling” har ursprung från miljö, genetiska faktorer och livserfarenheter 

vilket leder till en mognad samt förverkligande av mål och bedrifter. 

”Kroppsuppfattningen” är subjektiv, som kan vara förärvd eller lärd. Den ändras 

kontinuerligt då personen omdefinierar sig själv och således är den inbakad i varje 

förändring som sker i tillväxt- och utvecklingsfasen (George, 2010). 

 

Imogene Kings beskrivelse av det personliga systemet inbegriper att individers upplevelser 

är unika och kan förändras i olika situationer (George, 2010). I den hälsofrämjande 

processen är sjuksköterskans förhållningssätt av stor betydelse för exempelvis 

återhämtning. All omvårdnad ska ske på personnivå då individen är unik och ska bemötas 

därefter. Det är viktigt att ha detta i åtanke då förhållningsättet i mötet avgör en god nivå 

gällande den fortsatta relationen (SSF, 2008). 
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Omvårdnad med utgångspunkt i interpersonella system 

 

Detta system berör och formas då människor interagerar med varandra. Det kan förklaras 

med observerandet av medmänskliga relationer där givandet och tagandet som uppstår vid 

interaktioner med andra studeras. Även kommunikationen spelar en betydande roll i detta 

system. Interaktioner möjliggör lärande då värderingar kan påverkas och individens 

uppfattningar ändras. För att uppnå detta kan både verbal och icke verbal kommunikation 

användas. Detta tillsammans verkar för skapandet och bibehållandet av grundläggande 

sociala funktioner för individer och grupper i samhället (George, 2010). Systemet speglar 

även dagens förutsättning av att delaktighet är en del av omvårdnaden. I delaktighet krävs 

minst två personer som interagerar vilket för patienter innebär att känna kontroll, ha 

förståelse samt tilltro. Sjuksköterskan verkar som en handledare och ska tillsammans med 

patienter arbetar för att stärka möjligheter till hälsa. En större del av delaktighet och 

information ökar situationskontrollen, ger större möjlighet till ansvar och utnyttjande av 

resurser vilket resulterar i ett ökat välbefinnande (SSF, 2008). 

 

Omvårdnad med utgångspunkt i sociala system 

 

Detta system består av individens sociala värld. Här inkluderas exempelvis vänner, 

kollegier, familj, religion, skola, myndigheter och arbetsplats. Viktiga beståndsdelar för att 

kunna påverka dessa faktorer är att förstå hur den sociala världen är organiserad gällande 

egenmakt, bestämmanderätt och beslutsfattning. I det sociala systemet införlivas även det 

personliga systemet samt det interpersonella systemet, alltså jaget och medmänskliga 

relationer. För att sjuksköterskan skall förstå sig på individens sociala värld måste 

värderingar och vanor studeras. Egenmakt, bestämmanderätt och beslutsfattning är starkt 

kopplade till individens möjligheter att fatta egna beslut och uppnå uppsatta mål (George, 

2010).  

 

Enligt Imogene King´s tre system kan sjuksköterskan tillsammans med patienten 

identifiera och påverka individens världssyn, vanor och mål. Sjuksköterskans profession 

skiljer sig från andra professioner inom vårdyrket, då en speciell kontakt skapas med 

patienter. Att egenmakt, bestämmanderätt samt beslutsfattning finns tillgängligt som stöd 

möjliggör rådgivning samt ett socialt utbyte. I denna situation kan formandet av mål 

uppkomma och beslut tas för att främja hälsa hos individen och dess tillhörande sociala 

värld (George, 2010). Ett fungerande samspel mellan sjuksköterska och patient är 

avgörande för att skapa delaktighet inom vården samt underlätta patienters beslutsfattande 

och målsättningar. För att skapa detta samspel är det av stor vikt att sjuksköterskan skapar 

en förståelse för patientens hela livsvärld och inte bara diagnoser och svårigheter. Detta för 

att alla människor har en rätt och en egen förmåga till att göra val samt ta ansvar över sin 

hälsa (SSF, 2008). 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av konsekvenser och stöd efter gastric 

bypass kirurgi. 

 

 

 

 

 



   

 10 

METOD 

 

Datainsamlingsmetod 

 

För denna studie valdes en kvalitativ forskningsansats med halvstrukturerade intervjuer. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) lämpar sig denna form bäst då människors individuella 

upplevelser av verkligheten ska studeras. Genom utförandet av separata intervjuer med 

personer som passar föreliggande syfte, förväntades en bred och djup beskrivning av 

fenomenet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att i interaktionen mellan intervjuaren och 

den intervjuade kan ny kunskap uppstå. 

 

En utarbetad intervjuguide användes (Bilaga III), vilken bestod av öppna frågor så att 

intervjuerna blev mindre strukturerade och fokus kunde läggas på den deskriptiva samt 

explorativa aspekten av intervjupersonernas livsvärld. Intervjuguiden hade som uppgift att 

ge en översikt av ämnet som studerades. Öppna frågor leder enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) även till att frågorna på ett enklare sätt kan byta följd och ge möjlighet att följa 

intervjupersonens riktning i ämnet, på så sätt även kunna ta del av nya riktningar, nya 

observationer och en mer rik beskrivning av ämnet. Intervjuguiden utformades så att 

impulsiva följdfrågor kunde ställas om ett klargörande behövdes då detta kan förenkla 

analysen. 

 

Undersökningsgrupp 

 

Undersökningsgruppen för studien var personer som genomgått en gastric bypass 

operation. Detta då deltagarna skulle äga en djup förståelse i ämnet som skulle studeras. 

Trost (2010) menar att för många intervjuer kan ge för stort material som blir för 

omfattande och svårt att få en översikt av. Det slutgiltiga antalet intervjuer valdes till totalt 

sex stycken, där tre informanter hade positiva- och tre hade negativa upplevelser av 

ingreppet. Undersökningsgruppen kontaktades genom internetsökningar rörande syftet 

samt genom manuella sökningar hos vänner och bekanta. Som sökord användes gastric 

bypassoperation samt blogg. 

 

Urvalskriterier 

 

Urvalskriterierna för studien var vuxna myndiga personer som genomgått gastric 

bypassoperationen för minst ett år sedan samt talar svenska eller engelska. Språkkriterierna 

behövdes för att författarna inte skulle missa nyanser, tonfall eller betoningar i språket 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Genomförande 

 

Utifrån internetsökningarna hittades nitton bloggar skrivna av privatpersoner som 

kontaktades via inlägg på deras kommentarsfält (Bilaga I). Informationsbrev (Bilaga II) 

skickades ut till dem som visat intresse att deltaga i studien. Vidare kontakt togs via telefon 

med sex personer efter att nummer utbytts. Där bestämdes tid och plats för intervjuerna. 

Intervjuteknik kräver träning och därför utfördes en pilotintervju innan de planerade 

intervjuerna. Detta gav möjlighet att se om intervjuguiden fungerade samt ge författarna en 

inblick och övning i hur de kommande intervjuerna skulle kunna ta form (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Pilotintervjun användes inte i studiens resultat. Av de sex intervjuerna 

utfördes två i hemmamiljö, två på ett café samt två per telefon. Då intervjuerna skulle 
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genomföras på café hade miljön i förhand kontrollerats för att säkerställa en lugn 

omgivning. Intervjuerna som skedde via telefon utfördes då den ena informanten bodde för 

långt bort och den andra fick förhinder ett flertal gånger. 

 

Intervjuerna genomfördes under 40 till 70 minuter samt spelades in på diktafon för att göra 

materialet mer översiktligt samt förenkla analysen, vilket beskrivs enligt Kvale och 

Brinkmann (2009). Inspelning skedde för att originalmaterial skulle finnas till hands under 

arbetets gång. Detta för att kunna gå tillbaka till materialet och få tillgång till tonfall och 

ordval vilket kan förbättra analysen. Inspelningar av intervjuerna möjliggör även chansen 

att fokusera på samtalet och inte behöva föra anteckningar, detta bordar för en mer optimal 

samtalsmiljö, vilket hjälper till att skapa en trygg miljö så att informanterna vågar öppna 

upp sig (Kvale och Brinkmann, 2009). Intervjuguiden användes som stöd under samtalen, 

hjälpte till då fokus återigen behövde ledas till syftet samt kopplade samman intervjuerna 

med ett huvudsakligt innehåll. 

 

Båda författarna var närvarande och delaktiga vid samtliga intervjuer. Innan intervjun 

startades informerades deltagarna ytterligare om studien samt deras rättigheter. De 

tillfrågades även om de hade några synpunkter på informationen samt om de ville göra 

modifieringar utifrån egna funderingar. Inga ändringar gjordes. De ansåg sig bekväma med 

informationen samt intervjuns och studiens upplägg och fick ta del av etiska aspekter. För 

att få ett strukturerat förlopp hade den ena av författarna huvudansvaret för genomförandet 

av intervjun. Hen ansvarade över intervjuguiden, ställde frågor samt såg till att 

diskussionen höll sig inom ramarna till studiens syfte. Den andra författaren höll en lägre 

profil och kunde på så vis fokusera mer på informanternas svar och kroppsspråk, flika in 

om något missades samt ansvara över ljudupptagningen. När intervjuerna avslutades 

tillfrågades informanterna om de hade ytterligare funderingar eller något att tillägga vilket 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) ger en chans att samla upp vidare information. Om 

detta var fallet frågades om lov att få använda materialet vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är att föredra då information som uppkommer i detta stadie kan 

upplevas som något privat. 

 

Bearbetning av material 

 

Transkribering av intervjumaterialet genomfördes direkt efter intervjuerna då den 

fortfarande var färsk i minnet samt känslan av intervjun fortfarande fanns kvar vilket är att 

föredra enligt Kvale och Brinkmann (2009). Vid transkriberingen behölls originalljud så 

att känslan i texten inte ändrades från originalet och intervjupersonerna avidentifierades. 

Under bearbetningen och analysprocessen lästes det transkriberade materialet och 

informativa meningsenheter valdes ut med studiens syfte i åtanke och som stöd. 

Meningsenheterna kondenserades till kortare och mer hanterbara delar där huvudinnehållet 

bevarades. En abstraktion utfördes där den kondenserade texten tillgavs en kod som kort 

beskrev det väsentliga innehållet. För att lättare få en överblick skrevs alla koder, från de 

sex intervjuerna, ner på lappar som sedan jämfördes och sorterades för att kunna delas in i 

olika kategorier där olika koders innehåll överensstämde. För kategorierna skapades teman 

som användes för att sammanbinda och fördela kategorier med liknande innehåll 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). De olika teman skapades sett till de kategorier 

som bildats samt med utgångspunkt från de huvudområden som informanterna lyfte fram i 

intervjuerna och tyckt är av stor vikt. 
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Trovärdighet 

 

Trovärdighet i en kvalitativ studie vilar på begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Giltighet 

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) visar studiens resultat hur kvalitativ 

undersökningens giltighet är. De menar att sättet frågorna ställs på är viktiga så att 

formuleringarna inte leder till olika resultat, frågorna bör då ha testats innan och direkta 

observationer är att föredra. De anser även att det är lättare att informera om händelser som 

ligger nära i tiden så att en ingående beskrivning av fenomenet kan ges, därför är det av 

fördel att informationen insamlas genom få men djupa beskrivningar av individer med djup 

förståelse för ämnet.  

 

Den insamlade informationen från informanterna utgick från förarbetade frågor som gav 

rum för följdfrågor samt motsvarade vårt syfte. Informanterna var väl insatta i ämnet samt 

informationen de gav oss under intervjuerna var i ett stadie av kontinuerlig förnyelse. 

Informationen vi fick var färsk och ingående, då deras upplevelser kring fenomenet är 

livslångt och personligt, vilket även visar på giltighet genom urvalet. Informanterna bestod 

av tre personer med positiva upplevelser samt tre personer med negativa upplevelser så att 

båda sidor av fenomenet kunde granskas vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) ökar giltigheten då variationer studeras och ämnet beskrivs utifrån en bredare 

erfarenhet. Användandet av citat förstärker även studiens giltighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). 

 

Tillförlitlighet 

 

Noggrann beskrivning av urval, datainsamling och analys samt användning av den 

manifesta innehållsanalysen stärker tillförlitligheten. Hela forskningsprocessen skall 

dokumenteras för att uppnå god tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Med detta som stöd dokumenterades studiens process noggrant så att metodprocessen ska 

kunna alstra liknande resultat igen om den utförs under liknande omständigheter vilket 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) anser visar på tillförlitlighet gentemot resultatet. 

 

Överförbarhet 

 

Överförbarheten visar på hur överförbart resultatet är, vilket också kan stärkas om rätt 

förutsättningar skapas. Exempelvis genom god beskrivning av urval, datainsamling, analys 

samt studiens genomförande (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Metodbeskrivningen i denna studie har som mål att skapa dessa förutsättningar för att 

stärka resultatet. 

  

Forskningsetiska överväganden 

 

Centrala hållpunkter att följa gällande etiska överväganden är informerat samtycke, 

samtyckeskravet- frivillighet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Forskarna ska 

informera berörda om forskningens syfte, om deltagarnas rätt att bestämma över sin 

medverkan, att deltagarnas skall få högsta möjliga mån av konfidentialitet samt till vilket 

ändamål information insamlas för (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjun föregicks därför med 
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en orientering där informanterna fick ta del av information rörande arbetet. Information om 

studien delgavs intervjupersonerna både via informationsbrev (Bilaga II) samt muntligt vid 

intervjutillfällena (SFS, 2003: 460). Informanterna tog del av intervjuns upplägg, att 

inspelning på diktafon skulle ske och om de etiska aspekterna för studien. 

 

Informerat samtycke, samtyckeskravet och nyttjandekravet har uppfyllts enligt 16-17, 19 

§§ i lagen (SFS, 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor då 

informanterna informerats om syftet, metoden och meningen med studien samt vilka som 

utför den. De har även fått förklarat att deltagandet är frivilligt och att samtycket de gett 

gäller för denna studie samt att de har rätten att närsomhelst avbryta sin medverkan. 

Lagens syfte är att skydda individen och bevara människovärdet vid forskning. 

 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts med stöd utifrån 1 § i personuppgiftslagen (SFS, 

1998:204). Denna paragraf beskriver syftet med lagen vilket är att skydda individens 

personliga integritet och att den inte kränks beroende på behandling av personlig data.  

Information som kan kopplas till informanterna har varit tillgängligt endast för författarna 

och intervjupersonerna avidentifierades vid transkriberingen. Inspelat material hölls på en 

säker plats och raderades när studien avslutades.  

 

RESULTAT 

 

I analysen framkom elva olika kategorier som delades in under fem olika teman som 

innehållsmässigt relaterade till studiens syfte. De fem teman är Positiva fysiska 

konsekvenser, Negativa fysiska konsekvenser, Positiva psykiska konsekvenser, Negativa 

psykiska konsekvenser samt Stöd. Kategorierna från intervjun blev: Kroppsliga 

konsekvenser, Minskad smärta, Komplikationer och biverkningar, Nytillkommen smärta, 

Stärkt självkänsla, Psykiska problem, Psykisk smärta, Tillfredsställande stöd, Bristande 

stöd, Utökat stöd samt Stödgrupper. I några kategorier bildades även underkategorier då 

innehållet kunde knytas samman. Citat har använts i resultatet för att deltagarnas röster 

skall komma fram oförändrat. Varje intervjuperson har fått ett slumpmässigt nummer och 

citaten har markerats med respektive intervjuperson, (Ip). Att namnge citaten ger en 

starkare känsla av samhörighet och trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Positiva fysiska konsekvenser 

 

Alla informanter som deltog i studien upplever idag någon form av konsekvens eller 

förändring efter operationen som påverkar dem fysiskt, vilka har visat te sig mycket 

individuellt. 

 

Kroppsliga konsekvenser 

 

Viktminskningen i sig är något som alla informanter i studien uppger som det mest 

positiva operationen fört med sig, viktminskningen förändrar enligt informanterna en stor 

del i det ”nya” livet. Exempelvis beskriver de att en ny livsstil påbörjas då man äter 

sundare och får en bättre fysisk hälsa som gör att hela kroppen mår bättre. Många yttrade 

lättnad till att fysiskt kunna leka och röra sig tillsammans med sina barn igen. En av 

informanterna angav att man efter operationen kan tvingas in i ett nytt beteende, vilket i 

hennes fall var en stor hjälp då vissa följder exempelvis dumpning leder till att kunna 

hantera den nya livsstilen. En annan deltagare uppgav vikten av en positivare vardag och 

livsstil samt betonade vilken stor inverkan detta kan ha på den fysiska hälsan. 
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Nästan alla deltagande beskrev också att de tack vare viktminskningen kunde ta på sig 

kläder som inte passade kroppen innan. De beskrev sig själva som snyggare vilket gjorde 

det enklare att gå in i en affär och faktiskt hitta något som passade den nu smalare kroppen. 

Några av informanterna uppgav även en större känsla av frihet då de inte längre behövde 

planera varje steg, var de ska sitta, var de kan passera samt hur de ska passa in i 

omgivningen. 

 

Man förändras totalt, 360 grader. Man vågar ta på sig de kläder man aldrig 

vågat drömma om. Helt plötsligt så passar de fina kläderna på kroppen och 

man skrattar när man ser vad man hade på sig innan. 

    -Ip 6 

 

Sen det här illamåendet man kan få ibland i samband med dumpning om man 

äter fel… Samtidigt blir jag glad av dumpningen, den tvingar dig att göra 

rätt! 

    Ip- 5 

 

Jag har tvingats in i ett nytt beteende efter operationen. Det kunde jag inte 

innan, det har varit nyckeln till mig att tvingats till ett nytt liv. 

    -Ip 2 

 

Hälsan sågs hos informanterna som en viktig del till viktminskningen. Att kunna minska 

risken för eventuella hjärt- kärlsjukdomar var något som många av deltagarna beskrev som 

en positiv sida av den nya livsstilen. Viktnedgången angavs som positivt för hela 

människan och operationen beskrevs hos en av deltagarna som en räddning för att kunna 

tappa kilo. 

 

Det är ju viktminskningen i sig då jag vet att jag minskar risken för hjärt-

kärlsjukdomar. Förhoppningsvis så att jag kommer få ett längre liv då jag 

har hjärt- kärlsjukdomar i släkten. 

    Ip- 1 

  

Fysisk aktivitet 

 

Informanterna med positiva erfarenheter beskrev även hur vanliga hinder i vardagen 

försvann i och med viktminskningen. Exempelvis fick de lättare att gå i trappor, träna samt 

att de känner en styrka som inte funnits tidigare. En känsla av att kunna röra sig på ett 

lättare och smidigare sätt framkom, vilket flera av informanterna ansåg ha ökat kroppens 

energi och styrka. Klara av att träna, känna glädje samt se resultat är något som 

informantera längtat efter under tiden med övervikt och fetma. 

 

 Jag har blivit en tränande människa. Jag tränar regelbundet och älskar 

 endorfinerna, en sådan förälskelse. Det är det bästa! 

    Ip- 5 

 

Det går snabbare att springa till tunnelbanan nu och det är positivt… och 

sen att jag känner mig smidigare i kroppen såklart. 

    Ip-2 
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Minskad smärta 

 

Alla informanter i studien uppgav att den smärta de haft i rygg, knä, axlar och fötter som 

överviktiga har försvunnit eller förbättrats efter viktminskningen. Många uppgav en 

avsevärd förbättring gällande smärta och problem med sina knän. De uppgav att knäna fick 

en stabilitet och styrka som inte funnits förut. En person beskrev även att hennes problem 

med svåra migränanfall har försvunnit efter den stora viktnedgången. 

 

Man har inte lika mycket smärta i ryggen, axlar och ben.  Det trycker inte 

lika mycket på knäna och jag har inte lika ont i hjärtat som tidigare och jag 

behöver inte heller ta lika mycket värktabletter som innan. 

    Ip- 6  

 

Innan kunde jag inte ens gå barfota hemma för jag fick ont, det är borta nu… 

migränanfallen är mycket bättre, nu händer det nästan aldrig…det är 

underbart. 

    Ip-5 

  

Negativa fysiska konsekvenser 

 

De negativa konsekvenserna hade enligt informanterna samband med komplikationer och 

biverkningar efter operationen. 

 

Komplikationer och biverkningar 

 

Att drabbas av besvär så som gallsten, magsår, näringsbrist, dumpning och synkop är bara 

några av besvären som beskrevs i intervjuerna. Av de intervjuade som drabbades av dessa 

besvär efter operationen sågs den långa sjukhusvistelsen och de kroppsliga 

komplikationerna som en negativ påverkan på den fysiska hälsan. En informant uppgav att 

kroppen får ta så mycket stryk av komplikationer, reoperationer och immobilisering vilket 

leder till att kroppen blir förstörd. Efter detta klarar kroppen inte att läka ihop ordentligt 

och smärta, ätsvårigheter och magproblem blir bestående. Symtomen och frekvensen av 

dumpningen varierade i stort gällande de olika informanterna och det framgick även att 

själva dumpningen sågs som den vanligaste negativa konsekvensen. Deltagarna kände 

också att dumpningen var svårast att hantera den första tiden efter operationen. Detta på 

grund av okunskap gällande matvanor och en känsligare mage. 

 

De hittade för trånga passager, hela magen var full av sammanväxter, 

tarmarna var tvinnade… opererade in ett nät för att jag fick ärrbråck och 

opererade bort gallblåsan efter många gallstensanfall. 

    Ip- 4 

 

Magsår har jag konstant och det äter jag också mediciner för, Novaluzid, 

Gaviscon och Omeprazol. Tappade mycket hår och svimmade på 

tunnelbanan på grund av näringsbristen. 

    Ip- 6 

 

Ett stort antal av de intervjuade beskrev ”beroendet” av mat som en negativ sida då man 

hela tiden måste ha tillgång till mat samt äta ofta och vid bestämda tider. För de 

informanter som drabbats av svåra besvär efter operationen och lider av dagliga problem 
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såsom kräkningar eller smärtor har också stora besvär med ätandet uppkommit. De 

beskriver svårigheter med att äta då detta ofta leder till kräkningar eller diarréer.  

 

 

I Stockholm är det inga problem men om man ska åka iväg kan det vara 

svårt. Samtidigt så lever jag med det och nu är jag van… Brukar ha med 

matsäck. 

    Ip- 2  

 

 

När man äter så kommer det antingen ut från munnen eller andra vägen. Jag 

vet många som efter operationen har extrema gaser i magen eller rapar 

konstant så att det blir svårt att vara runt andra människor. 

    Ip- 6 

 

Nytillkommen smärta 

 

Tre av informanterna lider av konstanta smärtor i exempelvis buk, rygg och bäcken efter 

operationen. De har tvingats vara långtidssjukskrivna sedan operationen genomfördes och 

de tvingas gå på starka smärtstillande mediciner dagligen. I vissa fall vet inte 

informanterna om anledningen till att de drabbats av dessa komplikationer. Dock beskriver 

två av informanterna att skador på nerver har uppkommit i samband med operationen och 

att detta förklarar de svåra smärtorna. 

 

Jag har varit långtidssjukskriven sedan operationen och ätit tabletter i flera 

år nu. De kan inte förklara att något gått fel utom att nerverna har blivit 

skadade så jag åker in och ut från sjukhus… Så länge jag lever måste jag 

leva med det här… 

    Ip- 6 

 

Jag bad om smärtlindring för att jag hade så ont, nu går jag på daglig 

morfin… det är jobbigt, jag har ont och kan inte gå ut. Har barn på det, 

känner mig värdelös.  

    Ip- 4 

 

Positiva psykiska konsekvenser 

 

Fem av sex informanter led av depression innan operationen. Allmänt för dessa fem var att 

där operationen gick bra så släppte även depressionen.  

 

Stärkt självkänsla 

 

Gemensamt för deltagarna där operationen var komplikationsfri är ett bättre psykiskt 

mående. De anser att livet har blivit enklare, självkänslan stärkt samt upplever att folk nu 

ser och lyssnar på dem. De vittnar om en totalförändring där de nästan blivit som 

tonåringar på nytt. Första året efter operation uppstod det intensiva känslor som gradvis 

stabiliserades.  
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När de såg mig så var det nej! Man lyssnade inte på min kunskap utan såg bara 

min kropp. Det var raka motsatsen efteråt, man ville prata och ta reda på mer om 

mig. Stör mig på det för jag tycker att alla människor är lika värda 

    Ip- 1 

 

Jag känner att jag nu landat. Det är berg och dalbana, första året blir man som 

tonåring på nytt, orkar dansa hela natten. 

    Ip- 5 

 

Negativa psykiska konsekvenser 

 

De informanter som tidigare led av psykiska besvär och som drabbades av komplikationer 

efter operationen upplevde även ett starkt försämrat psykiskt mående. 

 

Psykiska problem 

 

Efter operationen har dessa informanter drabbats av djup depression, panikattacker och 

svåra smärtor som senare också lett till utvecklandet av andra symtom så som svår ångest, 

uppgivenhet och ensamhet. De upplever även livet som mycket svårare då de inte kan 

planera för framtiden. Några av deltagarna i studien beskriver hur de efter operationen 

upplevt ett behov av att ersätta sina tidigare vanor som lett till nya beroenden. Det som 

beskrevs var att nya missbruk startades med exempelvis alkohol och tabletter samt att 

upplevelsen av nya ”kickar” i vardagen har resulterat i ett slags beroende. Exempelvis ett 

minus på vågen, ökad fysisk aktivitet eller att söka bekräftelse hos andra.   

 

Psykiskt har det inte blivit bättre. Lovade barnen att det skulle bli bra när jag gått 

ner i vikt men nu är de inne hos skolsystern varje dag och tror att mamma ska dö, 

det har varit tufft.      

Ip- 4 

 

Nu får jag ta en dag i taget, jag kan inte planera som kanske en vanlig människa 

gör, för 3 månader eller ens för 1 månad. Jag måste ta en dag i taget, se hur jag 

mår idag, hur jag mår imorgon. 

    Ip- 6 

 

Olika missbruk som blev som jag inte visste… fick både alkohol- och benzmissbruk! 

I efterhand har jag fått höra att det är rätt vanligt. 

    Ip- 4 

 

Psykisk smärta 

 

Oro över smärta fanns hos deltagarna då de beskrev hur smärta i magen alltid relaterades 

till operationsingreppet. Gemensamt för informanterna var en oro över framtiden och att 

inte veta hur kroppen kommer att reagera om cirka 20 år samt vad som händer när man inte 

längre kan ta hand om sig själv. Samtidigt beskrev en informant att den första tiden efter 

operationen var svår att hantera då personer i omgivningen uppfattade henne negativt.  

 

Hälsan är ju så viktig i resten av ditt liv. Det är läskigt att inte veta innan hur 

det ska gå och vad som kommer att hända. 

    Ip- 2 
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Folk undrar om jag är sjuk och har drabbats av anorexia. Kändes konstigt 

att uppfattas som sjuk av andra. Detta är vad jag har valt att göra och det 

har funkat för mig. 

    Ip- 3 

 

Stöd 

 

Allmänt hos informanterna med positiva erfarenheter av operationen var en känsla av 

tillräckligt och adekvat stöd i det sociala livet och från sjukvården. Informanterna med 

negativa erfarenheter kände sig besvikna samt bortglömda från sjukvården och uppgav att 

stödet de fått endast kommit från familj och vänner. 

 

Tillfredställande stöd 

 

Informanterna som känner att de fått tillräckligt stöd är de vars operationer gått bra och de 

biverkningarna de upplevt från operationen varit förväntade. De angav att sjukvården har 

gett dem stöd när de behövt och upplevde även att de fått ett bra bemötande från 

sjukvården. De med positiva erfarenheter har även i mycket större grad hittat likasinnade 

och skapat nya vänskapsrelationer där de har kunnat stötta varandra.  

 

I början hade jag väldigt ont och då kunde jag få hjälp från Sophiahemmet. Efter 

det när man lyckas gå ner kilo efter kilo så blev jag pepp och motiverad och fann 

stöd i att jag lyckades.     

Ip- 3 

 

Vi har träffats genom gastric bypass grupper på facebook. Vi träffas och äter 

middagar, sen tar vi after work varje löningshelg, åker på kryssningar och så. Vi 

har blivit riktiga vänner. 

    Ip- 5 

 

Bristande stöd 

 

De som upplevde ett otillräckligt stöd berättar om hur sjukvården har negligerat dem. De 

uppger att de inte fått det stödet de behövt och upplever sig illa behandlade från 

sjukvården. Att vårdpersonal sett ner på dem, ansett att de varit onormala och inte velat ha 

med dem att göra. Bra stöd har mestadels kommit från familjen. Två informanter beskrev 

sjukvårdens bristande helhetssyn på människan som ett problem. Att sjukvården aldrig 

undersökte eller behandlade besvär med en tanke om samhörighet. De olika besvären sågs 

mer som enskilda händelser utan att eventuella samband övervägdes. De har även upplevt 

att sjukvården nonchalerat samt i svåra situationer bemött och stämplat dem som 

missbrukare.   

 

Nej, nej stöd har jag inte fått. Tvärtom! Med tanke på de fel och misstag sjukhuset 

begått så försöker de skyffla runt mig till olika läkare. Ingen vill ta ansvar och 

hjälpa mig. När jag åker in till sjukhuset så tror de att jag inte är normal på något 

sätt, om jag åker in en gång för mycket så tror de att jag är dum i huvudet. Deras 

syn på en blir mycket, mycket dålig. De tror att jag är en tablettmissbrukare men 

jag har ju ont, de vill inte förstå. 

    Ip- 6 
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De säger hela tiden att jag är en komplicerad patient. När du har gjort den här 

operationen är du banne mig ensam!  

    Ip- 4 

 

Behov av utökat stöd 

 

Många av deltagarna i studien nämnde att de skulle finna stort stöd efter operationen om 

ett större förarbete med informationsgivande hade utförts från sjukvårdens sida. De 

saknade en ingående kunskap samt information beträffande vad som kunde hända efter 

operationen. Exempelvis olika komplikationer samt risker att lättare drabbas av vissa 

sjukdomstillstånd. Enligt informanterna kan ökad information innan operationen vara ett 

stort stöd för personen när operationen är genomförd och en ny livsstil ska formas. 

Informanterna upplevde även att det finns brister i stödet efter operationen, där det hos 

vårdpersonal finns en okunskap i ämnet. 

 

Det är annorlunda att få teori och nu stå mitt i det och veta hur det känns, 

exempelvis tarmvred och gallstensanfall… 

    Ip- 5 

 

Tror att man skulle kunna förbättra genom ett större förarbete innan 

operationen och se till att personerna är välinformerade och motiverade till 

att klara av förändringarna. 

    Ip- 3 

 

Vårdcentralerna har ingen kunskap, inte heller läkare och sjuksköterskor. 

Frågar man något så vet de inget och kan inget svara, de måste få kunskap. 

Jag är fruktansvärt bitter på sjukvården. 

    Ip- 4 

 

  

Stödgrupper 

 

En informant beskrev utförligt att sjukvården stod för hela operationsbiten men att ingen 

riktigt ville ta ansvar gällande vad som behöver följas upp då man ska påbörja ett nytt liv. 

Efter operationen ska man leva och äta utifrån nya regler vilket enligt många deltagare inte 

är så lätt. Många tyckte därför att någon form av stödgrupp skulle behövas där de kunde 

träffa andra som gjort operationen och diskutera samt dela med sig av sina erfarenheter. 

Även att tillsammans få laga måltider och underlätta lärandet inför livsstilsförändringen 

var ett förslag som kom upp under intervjuerna. 

 

För det är ju så att man har ätit på ett visst sätt i cirka 20- 30 år och plötsligt 

så kan man inte äta… skulle behöva haft någon form av gruppsamtal eller 

träffar och att man får lära sig hur man ska tänka och äta… att tillsammans 

med en grupp på 5-6 stycken få stå och laga en måltid samt ha någon form av 

utbildning under tiden. 

    Ip- 1 
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En informant berättade att många anhöriga söker efter stöd, någon som de kan prata med 

samt som kan förstå deras situation. Att stödgrupper kan behövas då man som anhörig kan 

behöva hjälp med hanterandet av vissa situationer. 

 

Önskar att det fanns en sajt eller liknande från sjuksköterskor där anhöriga 

kunde skriva. Många anhöriga skriver till min blogg och berättar 

skräckhistorier och de vet inte vart de ska vända sig för att få svar. 

    Ip- 4 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

En kvalitativ forskningsansats valdes som metod för studien då denna lämpar sig för att 

beskriva individers egna upplevelser. Metoden är till fördel då den kan anpassas till olika 

syften, datamängder samt till forskarnas vana och kunnighet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Detta märktes under studiens gång då förståelsen samt utförandet av metodens olika 

moment förbättrades. Detta kunde stundtals försvåra arbetet då det fanns mycket att kunna 

behärska och vara insatt i gällande intervjuteknik, förberedelser, analys samt struktur. 

Under studiens gång skedde kontinuerliga diskussioner med efterföljande revideringar för 

att öka kunskap om de olika delmomenten. Denna metod visade sig vara passande för 

föreliggande studie då den gav tillträde till informanternas individuella erfarenheter. 

 

Deltagarna i denna studie hittades genom bloggsökningar via Google med sökordet gastric 

bypass operationer. De sex personerna som till slut intervjuades hade rika beskrivningar av 

området då de själva genomgått ingreppet. Genom att sex personer intervjuades kunde 

studien få ett jämnt antal informanter. Strävan var att beskriva både positiva och negativa 

sidor av ingreppet. Möjligheten infann sig att intervjua tre personer med positiva 

erfarenheter samt tre med negativa vilket gav en jämnvikt i datamängden och att båda sidor 

av fenomenet kunde studeras. Under arbetets gång väcktes tankar om ett ökat antal 

deltagare kunnat resultera i fler och djupare beskrivningar av erfarenheter samt om detta 

hade gett en bredare bild med utstickande resultat. Deltagarantalet gav ett bra och 

tillräckligt material för denna studies omfång. 

 

Intervjupersonerna bör ha en djup förståelse för ämnet som skall studeras samt att studiens 

trovärdighet ökar då olika sidor av fenomenet studeras. Antalet deltagare att föredra är fem 

till femton personer, hellre få informanter med djupa beskrivningar än många med flyktiga. 

Att ha ett större antal informanter i en studie kan dock göra det enklare att dra slutsatser, se 

skillnader samt få en större variation i resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

ytterligare stärka resultatets giltighet kan en vid åldersvariation samt genus inkluderas i 

studien. Detta ger variationer i beskrivningar samt ger tillfälle att studera olika erfarenheter 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). En sida som möjligtvis saknas i denna studie är 

hur män ser på sin operation då alla medverkande i denna studie var myndiga kvinnor. 

 

Två av intervjuerna genomfördes via telefon. Detta på grund av geografisk distans samt 

flertalet förhinder. De två telefonintervjuerna bestod av personer som var missnöjda med 

ingreppet och de överraskade då intervjuerna resulterade i långa samtal med uttömmande 

information. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) har telefonintervjuer fördelen att den 

geografiska distansen inte behöver vara ett hinder samt att informanterna kan vara mer 

avslappnade när personliga ämnen berörs. Distansintervjuer kan vara en fördel då intresset 
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ligger i att utforska ämnen med relation till den egna kroppen. Den fysiska närvaron av 

kroppen kan bli ett störningshinder och förhindra en avslappnad intervju. Dock tar de även 

upp negativa aspekter med denna intervjuform vilket resulterar i att kroppsspråk och gester 

inte kan registreras. 

 

Då intervjuerna planerades fanns det en oro om informanterna skulle känna sig obekväma i 

att dela med sig av känslig information och om detta skulle återspeglas i studien. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) är den första perioden av en intervju viktig då 

intervjupersonen formar sin uppfattning om intervjuaren. Beroende på detta kan de tillåta 

sig själva att tala om eventuellt privata ämnen. Genom att följa deras råd om hur en 

intervju skall startas med orientering av studien och dess syfte, presentation av 

intervjumaterialet samt fråga om ytterligare funderingar så lyckades en avslappnad 

stämning skapas. Intervjuns första fråga berörde ett påtagligt ämne vilket skapade en bra 

samtalsmiljö. Kvale och Brinkmann (2009) anser att den inledande frågan kan gälla en 

konkret situation eller händelse då detta kan ge rika och naturliga svar.  

 

Att fråga om ytterligare funderingar finns vid avslutandet av intervjuerna var en fördel för 

studien då mycket användbar information uppkom och informanterna gav tillåtelse att 

använda detta i studiens resultat. Kvale och Brinkmann (2009) anser att intervjuer bör 

avslutas på detta sätt så ingen värdefull information går förlorad samt bör tillåtelse 

inhämtas om informationen skall användas då informanterna kan tycka att den är privat. 

 

Intervjuguiden bestod av korta frågor som var ett bra stöd vid de tillfällen där 

informanterna kom bort från ämnet samt då följdfrågor uppstod och frågornas turordning 

kastades om. Att båda författarna var med under intervjuerna gjorde att fokus kunde läggas 

på intervjupersonens skildring vilket skapade förutsättningar för ett naturligt samtal och 

utforskande följdfrågor. För att möjliggöra ett aktivt lyssnande anser Kvale och Brinkmann 

(2009) att intervjuguiden skall användas som just en guide och då ge en överblick utav 

ämnet samt dess frågeställningar. Intervjuaren får bedöma hur stramt intervjuguiden skall 

följas eller ifall intervjupersonens svar hellre skall följas upp av följdfrågor.  

 

Studiens analys försvårades då ingreppet medför en stor förändring i de medverkandes liv 

och detta resulterade i en stor mängd data. Mycket intressanta ämnen dök upp under 

intervjuerna och det krävdes ett stort arbete för att skapa kategorier och teman för att 

spegla resultatet. För att förenkla arbetet kunde studiens syfte specificerats ytterligare och 

stöd efter gastric bypass operation kunde ha upptagit en egen studie. Transkribering av 

inhämtat material skedde ordagrant direkt efter intervjutillfällena. Detta förenklade 

processen då samtalet fortfarande dröjde sig kvar i sinnet. Detta skapade även en bra 

utvecklingsmiljö där intervjuförfarandet kunde analyseras och förbättringar diskuteras. 

Den ordagranna utskriften manifesterade känslorna som ägt rum under samtalet och 

förenklade studiens analys. Kvale och Brinkmann (2009) menar att transkribering efter 

intervjuerna är att föredra då omständigheterna för intervjuerna fortfarande är färskt i 

minnet och att en analys förmodligen redan börjat ta form. De menar att utskrifterna ska 

behandlas som levande samtal. 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar hur vikten av ett friskt och hälsosamt liv beskrivs som en central och 

betydelsefull roll hos informanterna. Genom viktminskning sågs förutsättningar till ett 

hälsosammare liv då risken för exempelvis kardiovaskulära sjukdomar och smärta i rygg 
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och knän minskar. Vest et al. (2012) samt Wilson et al. (2002) redogör över kopplingen 

mellan fetma och kardiovaskulära sjukdomar samt hur risken för hjärtinfarkt och andra 

sjukdomar ökar med ett stigande BMI. Författarna upplever att deltagarna i studien är väl 

medvetna om risken att drabbas av hjärtsjukdom relaterat till övervikt och fetma och att 

detta är en faktor som ger vilja och motivation inför en viktminskning. 

 

Många av informanterna beskrev hur viktminskningen resulterade i ökad livsglädje och 

god livsstil. Fysisk aktivitet, sundare matvanor, stärkt självkänsla samt förmågan att kunna 

leka med sina barn igen är några av faktorerna som bygger grunden för detta. Att kunna 

utföra fysisk aktivitet främjar hälsan genom att minska risken för exempelvis hjärt- 

kärlsjukdomar samt stärker skelett och leder, samtidigt som träning i sig leder till ett ökat 

välbefinnande (SBU, 2002). De informanter som är nöjda efter ingreppet angav att hela 

kroppen mår bättre samt att de känner en ny glädje vilket medfört att operationen för dem 

ses som en stor positiv livsstilsförändring. Författarna till föreliggande studie anser att 

denna livsglädje och positiva förändring kommer från en kombination av att de allvarliga 

hälsokonsekvenserna minskar samt att de nya vanorna ger en värdefull och stärkande bas 

till en godare livsstil. 

 

Komplikationer som kan uppkomma beskrivs både som fysiska (SOReg, 2012) och 

psykiska (Rutledge et al., 2011). Dessa kan visa sig i ett tidigt eller sent stadie efter 

operationen (SOReg, 2012). Läckage, blödningar, ileus samt bråck är några av de fysiska 

komplikationerna och kan komma att kräva ytterligare behandlingar samt sjukhusvistelser 

(Picot et al., 2009; SOReg, 2012). Näringsbrist vilket kan kräva vitamintillskott i olika 

grad samt dumpning är exempel på kända biverkningar som drabbar överviktsopererade 

(SBU, 2002; Banerjee et al., 2012). Informanterna i studien angav att just komplikationer 

och även biverkningar har en stor negativ inverkan på både kropp och själ. Biverkningarna, 

exempelvis dumpning, beskrevs hos alla informanterna som en pågående process där det 

efter hand blev lättare att hantera symtomen och känslorna i takt med bland annat ökad 

kunskap. 

 

Ett dåligt psykiskt mående uppvisades hos deltagarna som upplevt negativa konsekvenser 

av sin gastric bypass operation. Gemensamt i deras upplevelser har varit svåra, 

nytillkomna smärtor, djup depression, panikattacker och en hög frekvens av 

komplikationer. Detta har lett till att de utvecklat flertalet negativa psykiska symtom. De 

har även upplevt att sjukvården gett dem bristfällig information innan ingreppet samt ett 

dåligt stöd efter. Då det finns ett samband mellan psykisk ohälsa samt fetma (Lin et al., 

2013) och ett starkt samband mellan depression och fetma (Luppino et al., 2010) kan 

författarna dra paralleller utifrån studiens resultat till Rutledge, Groesz och Savu (2011) 

som visar att många av dessa personer har minst ett psykiatriskt tillstånd även efter 

ingreppet. Det nya komplikationsfyllda levnadssättet kan även vara en källa av stress hos 

dessa personer då de upplever en försämrad fysisk hälsa samt nya sjukdomssymtom. 

Muenning, Jua, Lee, och Lubetkin, (2008) förklarar att fysiska sjukdomar många gånger 

går hand i hand med psykisk ohälsa och hur dessa kan leda till kronisk stress. 

 

De med positiva konsekvenser av ingreppet uppgav ändrade beteenden där extrem fysisk 

träning, minus på vågen och ett behov av att jämföra sig med andra ger dem kickar. 

Matmissbruk och missbruk av droger har enligt Blom et al., (2010) liknande neurokemiska 

egenskaper och påverkar genom att höja dopaminnivåerna. Matmissbruk kan alltså enligt 

Berthoud, Zheng & Shin, (2012) vara ett försök att kompensera för redan låga 

dopaminnivåer. Innan ingreppet har deltagarna i denna studie kunnat äta större mängder 
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kalori- och fettrik mat men nu har den möjligheten försvunnit då magsäcken radikalt 

förminskats. Resultatet i denna studie pekar på en möjlighet att det tidigare matmissbruket 

kan, efter ingreppet, ha övergått till nya vanor vilka kan påverka dopaminnivåerna positivt 

och således ge ”kickar” i vardagen.   

 

Upplevelsen av nytillkommet missbruk bland deltagarna med negativa konsekvenser av 

ingreppet var märkbar. Dessa personer upplever stora smärtor i sitt dagliga liv som de 

medicineras för och misstankarna av missbruk var många gånger riktade mot dem från 

sjukvården. De kände även att sjukvården inte tog sitt ansvar gentemot dem som patienter, 

istället skickades de runt från läkare till läkare då ingen ville ta ansvar. Näslund (2011) 

samt SOReg (2012) beskriver komplikationer som kan uppkomma efter en gastric bypass 

operation. Vissa av komplikationerna kan vara livslånga och författarna till denna studie 

anser att det då även krävs ett livslångt åtagande från sjukvården till denna patientgrupp.  

 

Ett omfattande och innehållsrikt material frambringades från informanternas egna åsikter 

och tankar gällande bristande stöd samt en utökning av stöd. Det framkom att en stor del 

av deltagarna ansåg att stödet från sjukvården var otillräckligt och att större kunskap krävs 

i ämnet för vårdpersonalen. Verheijden et al. (2005) beskriver att sjukvården ska stötta 

personer med fetma och övervikt genom bland annat information, kunskap och socialt 

stöd. Även Ogden (2009) redogör för vikten av socialt stöd då nya vanor ska formas hos en 

individen. Några av informanterna i studien pekar på att de efter operationen kände sig 

ensamma och vilsna då en ny livsstil ska påbörjas. De saknade själva kunskap om det 

kommande förloppet och kände inte att de kunde få någon hjälp från sjukvården då de inte 

heller hade svar på deras frågor. Författarna till föreliggande studie anser att 

sjuksköterskan har ett stort ansvar för det hälsofrämjande och stödjande arbetet vid 

övervikt och fetma och menar därför att utökad kunskap och ansvar borde finnas. Behovet 

av stöd efter en överviktsoperation anses också återspegla sjuksköterskans roll enligt SSF 

(2008) är att hjälpa människor bevara hälsa genom att stötta, informera, rådgiva och 

motivera. 

 

Goldie et al. (2012) menar att en specialisering inom övervikt och fetma kan krävas för att 

kunna uppnå mer holistiska behandlingsformer samt större tillgång till stöd. Detta förslag 

stärks ytterligare enligt författarna då Imogene King beskriver att sjuksköterskan kan skapa 

en speciell kontakt med patienten och att de tillsammans ska identifiera och påverka 

individens världssyn, vanor och mål (George, 2010). 

 

Genom resultatet av denna studie anser författarna att det finns stora skillnader i bland 

annat miljö, tillgångar, bakgrund, motivation samt uppsatta mål och därför också olika 

förutsättningar till en god livsstil. Därför ses SSFs (2008) holistiska människosyn, som 

syftar till att se till hela människan och bortom ”ramarna”, av stor vikt i omvårdnaden då 

varje person är unik och omvårdnad ska ske på individnivå. Just denna avsaknad av 

helhetssyn var något som informanterna i studien beskrev som bristande hos sjukvården. 

De önskade att samhörighet övervägdes och användes mer för att stärka eftervården samt 

slippa bli skickade från ställe till ställe. George (2008) beskriver en ökad kontinuitet samt 

delaktighet tillsammans med vårdpersonal, där sjuksköterskan ses som en handledare i 

arbete med patienten. Detta tillsammans med en stärkt information anses relevant och 

viktigt för informanterna i föreliggande studie. George (2008)  menar att detta ger en större 

möjlighet till ansvar och utnyttjande av resurser vilket i längden ökar välbefinnandet. 
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Slutsats 

 

Enligt denna studie uppfyller gastric bypass sin viktreducerande funktion och kan föra med 

sig stora positiva hälsofrämjande effekter. Genomgående belyses vilken förändring 

ingreppet fört med sig både i nutid men även inför framtiden. Personer med fetma behöver 

enligt denna studie tvärvetenskapliga vårdinsatser då fetma och dess följdsjukdomar har en 

stor inverkan på personen både fysiskt och psykiskt. Föreliggande studie visar på att det 

finns en efterfrågan från informanterna gällande en kompetenshöjning rörande fetma och 

dess behandlingsformer. 

 

Stöd såg som en viktig del i livsstilsförändringen efter gastric bypass operation. Det 

nuvarande stödet ansågs som otillräckligt för de individer som upplever komplikationer 

och biverkningar efter ingreppet. Ett mer omfattat samt förbättrat stöd från sjukvården 

behöver därför utarbetas. 

 

 

Kliniska tillämpningar 

 

En specialistutbildning kan resultera i ett större förebyggande arbete samt åtgärder så att 

många följdsjukdomar av fetma undviks. Denna kompetenshöjning skulle ge sjukvården en 

möjlighet att behandla grundorsakerna till fetma och inte bara dess symtom. Med en 

specialistutbildning skulle möjligheten att knyta upp, utreda konsekvenser av olika 

behandlingsformer samt ge adekvat vård och stöd öka. Detta kan förhoppningsvis medföra 

att den framtida sjukvården kan avlastas samt förenklas. Sjuksköterskans kompetens och 

stödjande roll skulle då tas tillvara samt komma till nytta i ett omfattande och ständigt 

ökande område.  

 

 

Fortsatta studier 

 

Genomgående hos alla deltagare fanns det en framtidsoro, vilket även väckte ett nytt 

intresse hos författarna gällande vad som kommer att hända när man inte längre kan ta 

hand om sig själv fullt ut. Vad händer med den som börjar glömma, är ensam eller inte 

längre kan följa den nya kosthållningen? Denna oro kan även speglas i att individer som 

genomgått en gastric bypass i framtiden kan komma att bli mer vårdkrävande. Ingreppet 

kan resultera i många komplikationer vilket kan ge många nya symtom som kräver 

sjukvård samt kontinuerliga behandlingar. Detta kan vara värt att studera vidare kring.  
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 I 

 

      Bilaga I 

 

Vi heter Reza Moazeni samt Amanda Nilsson och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör tiden efter en gastric bypass operation, 

mer specifikt om den individuella upplevelsen av förändringar efter utförd operation. 

Utifrån din blogg tar vi nu kontakt med dig och hoppas att du vill deltaga för en intervju.  

 

Hör gärna av dig till oss 

 

//Reza Moazeni och Amanda Nilsson 

gastricbypassstudie@hotmail.com 

 

 

  

mailto:moazeni_reza@hotmail.com


   

 II 

Sophiahemmet Högskola  Bilaga II 

2013-02-29    

 

 

Deltagande i studie angående gastric bypass operation 

 

Vi heter Reza Moazeni samt Amanda Nilsson och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör tiden efter en gastric bypass operation, 

mer specifikt om den individuella upplevelsen av förändringar efter utförd operation. Vi 

kommer att intervjua sex personer, under 30 – 45 minuter, som har gjort en gastric bypass 

operation och utifrån din blogg tar vi nu kontakt med dig.  

För att öka förståelse och ge ett gott stöd krävs en fördjupad inblick i gastric bypass 

opererades vardag. Hur förändringar efter operation upplevs anser vi vara av vikt för det 

fortsatta levnadssättet. 

Insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt, ingen information som kan kopplas till 

dig som person kommer att lämnas ut för någon utanför arbetsgruppen, du kommer att vara 

anonym i det färdigställda arbetet. Arbetet kommer att publiceras vid Sophiahemmet 

högskola där personer med koppling till skolan har möjlighet att ta del utav det. 

Intervjuerna kommer att spelas in, dock kommer inspelningarna och all identifieringsdata 

att förstöras vid slutförandet av arbetet. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som 

helst, under arbetets gång, ta tillbaka ditt samtycke till att deltaga i studien samt när som 

helst avbryta intervjun. 

 

Med vänlig hälsning  

Reza Moazeni och Amanda Nilsson 

gastricbypassstudie@hotmail.com 

  

mailto:moazeni_reza@hotmail.com


   

 III 

     Bilaga III 

Intervjuguide 
 

1, Varför just gastric bypass? 

 

2, Kan du berätta om de konsekvenser du upplevt efter operationen? Vilka? Vad? Varför? 

- Positiva? 

- Negativa? 

- Fysiska? 

- Psykiska?  

 

3, Vilka konsekvenser har haft störst inverkan på ditt liv? 

- På vilket sätt? 

- Varför? 

 

4, Vilken förändring utav operationen har varit svårast att leva med? 

- Hur? 

- Varför? 

 

5, Har du behövt stöd efter operationen? 

- Hur har stödet sett ut? 

- Från vem? 

 


