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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Övervikt är en folksjukdom som ökar globalt, vilket ökar risken för andra 

sjukdomar. Det finns flera olika operationsmetoder som genomförs för att hjälpa 

patienter att gå ner i vikt när det inte klarar av detta på egen hand. Efter operationen kan 

det uppstå konsekvenser som patienterna inte har räknat med. Det är därför viktigt som 

sjuksköterska att känna till dessa för att förbereda patienten. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva den vuxna personens psykosociala 

upplevelser efter en överviktskirurgi, samt vilka datainsamlingsmetoder som användes i 

de valda artiklarna.   

Metod: Studien utformades efter en deskriptiv design och sammanställdes från 13 

vetenskapliga artiklar, med åtta kvantitativa och fem kvalitativa artiklar som hämtades 

från databasen PubMed. Artiklarna granskades av båda författarna och sedan 

sammanställdes. 

Huvudresultat: Studien visade att personer erfarar positiva upplevelser efter 

överviktskirurgin men även många negativa, som de inte hade räknat med. Deltagarna 

upplevde ett bättre psykiskt välbefinnande, de kände sig attraktiv och mer socialt 

accepterad i samhället, men de upplevde även negativa förändringar med kroppen som 

påverkade dem psykosocialt. 

Slutsats: Viktnedgången efter överviktskirurgin upplevdes både positivt och negativt. 

Personerna i studien visade ett beroende av omgivningens åsikter om deras utseende. 

Detta upplevdes som ett problem och skapade en sämre psykisk hälsa och hämmade 

personerna psykosocialt. 

 

Nyckelord: Coping, Mental hälsa, Psykosociala upplevelse, Överviktskirurgi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Obesity is an endemic disease that increases globally, and it brings risk 

for other diseases. There are differently surgical methods implement to help patients to 

lose weight when they can't handle it by themselves. There are some complications that 

can arise after the surgery that the patients have not seen before surgery, that's why it is 

important for the nurse to give the patients information before they decide to go through 

with the surgery. 

Aim:  The aim of the study was to describe adult’s psychosocial experiences after 

gastric bypass and find the data collection methods that was used in the selected articles. 

Method: The study was formed after a descriptive design and compiled by 13 scientific 

articles, eight quantitative and five qualitative articles retrieved from the database 

PubMed. The articles have been reviewed by the two authors and then compiled. 

Main Results: The study showed that people felt positive experience after the obesity 

surgery but many had negative experience, that they did not expect. The participants 

experienced improved mental wellbeing and felt attractive again and they felt more 

socially accepted in the society. They also felt negative changes with the new body that 

affects them psychosocial. 

Conclusion: Weight loss after an obesity surgery experienced in both positive and 

negative ways. People in this study was dependent of what other people thought about 

their body image. These experiences was a problem and it creates an even worse mental 

health and it inhibits people psychosocially.  

 

Keywords: Bariatric surgery, Coping, Mental health, Psychosocial experience.



 

 

 

Innehållsförteckning 

INTRODUKTION ............................................................................................................ 2 

Övervikt ........................................................................................................................ 2 

Kirurgisk behandling av övervikt ................................................................................. 2 

Följder och livsstilsförändringar efter överviktskirurgi................................................ 3 

Sjuksköterskans funktion .............................................................................................. 3 

Begreppet hälsa............................................................................................................. 4 

Begreppsdefinition psykosocialt................................................................................... 4 

Teoretisk referensram - Coping .................................................................................... 4 

Problemformulering...................................................................................................... 5 

Syfte .............................................................................................................................. 6 

Frågeställningar ............................................................................................................ 6 

METOD ............................................................................................................................ 6 

Design ........................................................................................................................... 6 

Sökstrategi .................................................................................................................... 6 

Utfall av databassökning .............................................................................................. 7 

Urvalskriterier ............................................................................................................... 7 

Urvalsprocess................................................................................................................ 8 

Dataanalys .................................................................................................................... 8 

Forskningsetiska överväganden .................................................................................... 9 

RESULTAT ...................................................................................................................... 9 

Känslor efter överviktskirurgi ...................................................................................... 9 

Depression efter överviktskirurgi ............................................................................... 10 

Förändrad kropp ......................................................................................................... 11 

Personernas upplevelser av omgivningens åsikter ..................................................... 12 

Sociala aktiviteter ....................................................................................................... 12 

Förändrade matvanor .................................................................................................. 13 

Den intima relationen ................................................................................................. 13 

Plastikkirurgi efter överviktskirurgi ........................................................................... 14 

Metodologisk aspekt - Valda artiklars datainsamlingsmetoder .................................. 14 

DISKUSSION ................................................................................................................ 15 

Huvudresultat.............................................................................................................. 15 

Resultatdiskussion ...................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ......................................................................................................... 19 

Kliniska implikationer för omvårdnad ....................................................................... 21 

Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................... 21 

Slutsats ........................................................................................................................ 22 

REFERENSLISTA ......................................................................................................... 23 

   Bilaga 1 ……………………………………………………………………………… 

   Bilaga 2………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 



 

2 

 

INTRODUKTION 
 

Övervikt 

Övervikt definieras som en onormal ansamling av fett som försämrar hälsa, fett som är 

placerat över buken är främst ogynnsamt. Övervikt räknas till en av våra folksjukdomar 

och bidrar med stora hälsoproblem (Ericson & Ericson, 2012). Från år 1980 till 2014 

har den globala förekomsten av fetma fördubblats. År 2014 beräknades 39 % av den 

vuxna befolkningen lida av övervikt (World Health Organization [WHO] 2016). 

Övervikt förekommer i samma utsträckning mellan båda könen medans fetma är något 

vanligare hos män. För att dela in fetma och övervikt används BMI (body mass index), 

det anger kvoten mellan vikt och längd i meter i kvadrat (kg/m2). Ett BMI < 25 räknas 

som normalvikt, ett BMI mellan 25-30 klassas som övervikt och BMI > 30 räknas till 

fetma. Det som främst styr kroppstillväxten är ärftliga faktorer och i Hypotalamus som 

en del av hjärnan finns hunger- och mättnadscentrum som styr känslan av hunger, detta 

har kommit i obalans hos många överviktiga. Utvecklingen i samhället minskar den 

fysiska aktiviteten och energiförbrukningen minskar hos varje person, detta är också en 

bidragande orsak till att övervikt ökar (Ericson & Ericson 2012). Oregelbundna 

måltidsvanor, nattätande, sömnbrist, störd dygnsrytm med ökad aptit och stress ger en 

ökad risk för övervikt (Westergren 2009). Ericson och Ericson (2012) skriver att 

övervikt leder till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom samt inflammation i matstrupen, 

sömnapnésyndrom, försämrad lungfunktion och en ökad risk för vissa cancersjukdomar. 

 

Kirurgisk behandling av övervikt 

Det finns flera kirurgiska åtgärder vid övervikt, den vanligaste metoden benämns gastric 

bypass. Innebörden med denna operarationsmetod är att ventrikeln (magsäcken) 

avgränsas och delas, den förminskas kraftigt. Tunntarmen sys sedan på den fungerande 

delen av ventrikeln. Den kvarstående nedre delen av ventrikeln och den anslutande 

tolvfingertarmen lämnas kvar och ansluts mot tunntarmen. Metoden har en effektiv 

viktminskning eftersom en betydligt mindre mängd föda kan intas (Ericson & Ericson 

2012). För att genomgå en överviktskirurgi finns en tradtionell gräns för personens BMI 

om den är > 40 eller vid vissa fall där BMI överskrider 35 och det finns andra 

riskfaktorer eller annan sjukdom (SBU 2014) Ökad fysisk aktivitet före operationen 

förbättrar den fysiska och mentala livskvaliteten för överviktspatienter (Bond et al. 

2015). 
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Följder och livsstilsförändringar efter överviktskirurgi 

Efter en överviktskirurgi är det nödvändigt att göra uppföljningar av allmäntillstånd och 

olika blodprover för att tidigt kunna upptäcka eventuella tecken på näringsbrist (Ericson 

& Ericson 2012). Enligt Weng, Chang, Dong, Chang & Chuang (2015) framkommer 

det att patienter med anemibrist ökade en tid efter en överviktsoperation (12-24 mån 

efter operationen). Andra bister som kunde uppstå efter operationen var 

hemoglobinvärden, hematokritnivå, ferritin och vitamin B-12. Søvik et al. (2011) 

skriver att magsäcksreduktion minskar blodfetter (total och LDL-kolesterol) och därmed 

reduceras risken för hjärt- & kärlsjukdomar. Det skiljer sig även i hur mycket patienten 

går ner i vikt beroende på operationsmetod.  

     Vartanian och Fardouly’s (2014) studie tyder på att personer som går ner i vikt med 

hjälp av överviktskirurgi utvärderas mer negativt av andra personer i jämförelse med de 

som använder sig av kost och motion som verktyg. Enligt Green et al. (2015) tyder 

studien på att personer som använder antipsykotiska läkemedel kan förlora stor mängd 

vikt och förbättra fasteglukosnivåerna vid en individuell viktminskning och 

livsstilsförändringsprogram. Forskning tyder på att ett större användande av mat- och 

sömndagböcker samt ett högre deltagande i livsstilsförändringar kan öka 

viktnedgången. Diskutera titel ed handledare! 

 

Sjuksköterskans funktion 

Sjuksköterskans ansvarsområde är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Omvårdnad skall ges med respekt för människan, med lyhördhet, 

trovärdighet och medkänsla. Sjuksköterskan ansvarar för att patienten får en tillräcklig 

och korrekt information som är anpassad till individen (International council of nurses 

2014). Sjuksköterskan har en viktig uppgift att ta tillvara på det friska hos människan, 

identifiera och förebygga hälsorisker och om det behövs motivera till en 

livsstilsförändring. Det är också viktigt att bedöma personens egna resurser och förmåga 

till egenvård (Socialstyrelsen 2005). Det är viktigt att sjuksköterskan har en ständig 

dialog med patienten och på så vis skapas en hälsofrämjande omvårdnad (Hedelin, 

Jormfeldt & Svedberg 2009). Detta stärker och uppmuntrar personens delaktighet. För 

den sjuka människan som vill förändras är det viktigt att skapa tro och förståelse samt 

att skapa en kontroll hos personen själv (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Ett 

hälsofrämjande förhållningssätt fokuserar på patientens upplevelser av sin situation i 



 

4 

 

relation till hälsa, sjukdom och lidande. Sjuksköterskan måste förmå att förmedla 

information och ge en utbildning till patienten, för att omvårdnaden skall kunna erhålla 

en hälsofrämjande funktion. Detta måste ges med respekt för individuella olikheter för 

att patienten skall bli erbjuden en möjlighet till att värdera den informationen som ges 

(Hedelin, Jormfeldt & Svedberg 2009). Sjuksköterskan har en viktig roll i behandlingen 

hos överviktiga patienter, då han eller hon sköter patientens öppenvård och genomför 

viktkontroll, provtagning och blodtrycksmätningar. Sjuksköterskan är den som har 

störst kontakt med patienten och har då möjlighet till att uppmuntra och ge stöd vid 

svårigheter (Ericson & Ericson 2012). 

 

Begreppet hälsa 

Hälsa är ett av de centrala begreppen inom omvårdnad som personer själv skapar och 

upplever i det dagliga livet. Personens upplevelser av hopp är en nödvändig 

förutsättning för att människan ska kunna uppleva hälsa. För att detta ska kunna 

uppfyllas är det därför viktigt att en omvårdnadshandling förmedla hopp. Begreppet 

hälsa har vidgats från enbart ett medicinsk till ett mer psykologiskt perspektiv som 

inkluderar det mänskliga beteendet. Vetenskapen inom omvårdnad beskriver människan 

på personnivå, i ett holistiskt perspektiv och att människan lyfts fram som unik och 

därför ska bemötas individuellt (Willman 2012). 

 

Begreppsdefinition psykosocialt  
Enligt nationalencyklopedin (2016) definieras psykosocialt synsätt. Vilket beskrivs som 

individens upplevande, handlande och omgivande sociala förhållanden. Författarna 

definierar psykosocialt som psykiska påfrestningar som påverkar personen socialt.  

 

Teoretisk referensram - Coping 

Begreppet coping, som även kallas bemästring är ett verktyg som används av patienter i 

sjukvården som en hjälp för att klara av svåra situationer (Brattberg 2008). Enligt 

Lazarus och Folkman (1984) definieras coping som kognitiva (tankemässiga) och 

beteendemässiga ansträngningar för att hantera yttre och inre krav som överstiger 

individens förmåga. Brattberg (2008) skriver att coping handlar även om att patienterna 

ska kunna hantera psykologisk stress, de patienter som har en bra copingförmåga kan 

bemästra situationen så som den är. Om personen har en lyckad copingprocess ökar 

deras självtillit, som i sig leder till ökad förmåga att motstå eller lösa framtida kriser. 
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Syftet med copingprocessen är att minska den emotionella, fysiska och psykologiska 

stressen i samband med de påfrestningarna på livshändelser eller dagliga 

irritationsmoment. Personers coping är det som avgör om den påfrestande händelsen 

kommer att leda till ångest, depression och/eller psykosomatiska symptom eller om de 

leder till en mänsklig mognad och växt. Personer som har en dålig copingförmåga 

upplever ofta att de inte duger. Copigresurser indelas i två olika grupper, där de inre 

innefattar självkänsla och problemlösningsförmåga och de yttre resurserna inkluderar 

sociala nätverk och ekonomi. Enligt Lazaruz & Folkman (1984) finns det olika 

copingstrategier, som patienter kan ta hjälp av för att klara av en stressfylld situation, 

dessa strategier är problemfokuserad coping, känslofokuserad (emotionsfokuserad) 

coping och undvikandestrategier. Beroende på situationer som uppstår i patienternas liv 

kan någon av dessa strategier vara till hjälp. Aarts, Hinner, Gerdes, Acherman och 

Brandjes (2014) skriver att det har påvisats ett samband mellan den mentala hälsan och 

den fysiska funktionen. Studien har kommit fram till att det går att påverka den mentala 

hälsan och den fysiska funktionen genom att använda olika copingstilar för de patienter 

som lider av sjuklig fetma och söker vård för att genomgå en överviktsoperation.  

 

Problemformulering  

Övervikt är en folksjukdom som ökar världen över, den försämrar människans hälsa och 

leder i sin tur till fler sjukdomar. Övervikt leder också till en kortare livslängd samt en 

påverkan på hjärt- och kärlsystemet. I och med samhällets effektivisering har 

energiförbrukningen och aktiviteten minskat för människan, detta är även en stor 

bidragande faktor till att övervikt ökar. Överviktskirurgi är ett hjälpmedel som kan 

användas för att öka viktnedgången när inte enbart kost och motion räcker till för 

patienten. Det har visat sig att kroppen förändras fysiskt efter en överviktkirurgi men 

det kan vara bra för sjukvårdspersonal att även känna till det psykiska måendet efter en 

överviktskirurgi. Om sjuksköterskan har kunskap om personers psykosociala 

upplevelser efter överviktskirurgi kan de ge bättre förutsättningar till att främja hälsan 

hos patienten, vilket är en av sjuksköterskans uppgift. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap så han eller hon kan informera om följder efter operationen 

för att minska oro och klargöra eventuella frågor innan ingreppet. 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva den vuxna personens psykosociala 

upplevelse efter en överviktigtskirurgi. Syftet var även att undersöka vilka 

datainsamlingsmetoder som användes i de valda artiklarna. 

 

Frågeställningar 

Vilka psykosociala upplevelser har vuxna personer efter en överviktskirurgi? 

Vilka var datainsamlingsmetoderna i de valda artiklarna?  

 

METOD 

Design 

Studiens design var en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012). En 

litteraturstudie innebär att resultatet utgår ifrån vetenskapliga artiklar (Olsson & 

Sörensen 2001). 

 

Sökstrategi 

Sökningen började med att undersöka ämnet och se hur många artiklar det fanns genom 

att söka med fritext i databasen Pubmed. Författarna har använt databasen Pubmed, där 

artiklar inom medicin och omvårdnad publiceras (Polit & Beck 2012). Författarna 

utformde sökord med hjälp av MeSH-termer samt i fritext för att hitta artiklar som 

svarade på syftet för litteraturstudien. Karolinska institutets databas för MeSH-termer 

har använts för att hitta korrekta MeSH-termer. Ämnesorden hämtades genom 

databasens thesaur för att sökningen skulle bli korrekt (Willman, Stoltz, & Bahtsevani 

2011). De MeSH-termer som användes var bariatric surgery, mental health och life 

style. Även sökningar i fritext utfördes för att komplettera sökningen och därmed 

skapades sökordskombinationer, dessa var psychosocial, social och life changes. 

Sökningen utfördes i olika kombinationer, se tabell 1 nedan. Sökorden kombinerades 

med den booleska sökoperatorn “AND” för att inrikta sökningarnas resultat så att dessa 

blev relevanta för arbetets syfte. Enligt Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2011) innebär 

det att genom användandet av den booleska sökoperatorn “AND” resulterar det att 

artiklarna innefattar ett mer avgränsat område. I arbetet har begränsningar använts vid 

sökningen, dessa var att medverkande personer i studierna var vuxna, att artiklarna var 

skrivna på engelska, samt att de var max 10 år gamla Även ett aktivt val som gjordes i 
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databassökningen var att endast artiklar som högskolan i Gävle hade tillgång till lades 

till i sökningen. Artikelsökningen gjordes via högskolan i Gävles hemsida inom 

tidsintervallen 05.09.16 till 08.09.16.  

 

Utfall av databassökning 

 

Tabell 1. Redovisning av artiklar vid sökning i databas 

Databas Begränsningar Sökterm Antal 

träffar 

Valda artiklar 

(exkl. 

dubletter) 

Pubmed 10 år, engelska, 

Adult: 19+years 

Bariatric Surgery 

[MeSH] AND Mental 

health [MeSH] 

14 1 

Pubmed 10 år, engelska, 

Adult: 19+years 

Bariatric Surgery 

[MeSH] AND Social 

(Fritext) 

150 3 

Pubmed 10 år, engelska, 

Adult: 19+years 

Bariatric Surgery 

[MeSH] AND 

Psychosocial (Fritext) 

72 5 

Pubmed 10 år, engelska, 

Adult: 19+years 

Bariatric Surgery 

[MeSH] AND Life 

changes (Fritext) 

131 3 

Pubmed 10 år, engelska, 

Adult: 19+years 

Bariatric Surgery 

[MeSH] AND life style 

[MeSH] 

80 1 

    
Totalt: 13 

 

Urvalskriterier 

De inklusionskriterier som författarna har utformat för att begränsa arbetet var att 

artiklarna skall innefatta vuxna personers upplevelse. Samt att de skulle inkludera 

upplevelser från olika operationsmetoder. Litteraturstudien skulle innefatta upplevelser 

upp till fem år efter operation. De artiklar som inte var skrivna på engelska exkluderas 

från denna studie och även artiklar som inte fanns tillgängliga via högskolan 

exkluderades från arbetet. Arbetet utgår ifrån patienters upplevelser efter 

överviktskirurgi och artiklarna har därför valts utifrån detta. 
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Urvalsprocess 

Av de artiklar som framkom vid en avsmalnad sökning (< 200) framkom 447 titlar som 

författarna läste. De som upplevdes som relevanta för arbetet gick författarna vidare 

med genom att de läste abstract på de 105 titlarna som stämde överens med syftet. 

Artiklar där abstract ansågs vara relevanta för studiens syfte lästes mer ingående och 

diskuterades mellan författarna. 82 artiklar valdes bort av författarna då de inte stämde 

in på inklusionskriterierna. Till exempel artiklar som beskrev upplevelser för mer än 

fem år efter operationen. De artiklar som inkluderade både vuxna och ungdomar valdes 

bort samt artiklar som följde sjukdomsförloppet (Tex. typ-2 diabetes) efter en 

överviktskirurgi. Samt artiklar som endast skrev om fysiska upplevelser, artiklar innan 

operation och reviewartiklar valdes bort. Slutligen fick författarna fram 13 artiklar. I 

flödesschemat (figur 1.) nedan kan urvalsprocessen visas kortfattat.  

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 

 

Dataanalys 

Artiklarna analyserades utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Författarna 

läste metoddelen, resultat och diskussion ingående för att finna svar på de två 

frågeställningarna. För att skapa en överblick av frågeställning ett se bilaga 1, tabell 2 

där författare, syfte samt resultat redovisas kortfattat från artiklar som återfinns i 

resultatet. För att svara på den metodologiska frågeställningen, frågeställning två lästes 

metodavsnittet i artiklarna för att sedan utforma en tabell, se bilaga 2, tabell 3. 

Författarna analyserade artiklarna utifrån personers positiva och negativa upplevelser 

efter en överviktskirurgi med fokus på det psykosociala perspektivet. Artiklarna som 

återfinns i arbetet granskades av båda författarna för att sedan gemensamt urskilja de 

positiva och negativa upplevelserna som personerna beskriver i artiklarna. Författarna 

sammanställde artiklar och därigenom kom de fram till olika underrubriker för att skapa 

struktur i arbetet. Vilket Polit och Beck (2012) beskriver att efter diskussionen angående 
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artiklarnas likheter i innehållet sammanställs olika underrubriker till resultatet. 

Författarna valde att översätta artiklarna för att skapa en bättre förståelse över 

artiklarnas innehåll. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver att det bästa sättet 

för att kritiskt granska insamlade studier är det viktigt att gå systematiskt tillväga. 

Genom detta kan tolkningen underlättas och sammanställningen av resultat på ett 

konsekvent och opartiskt sätt. Granskningen är mer trovärdig om artikeln granskades av 

två oberoende personer för att sedan sammanställa sina tolkningar. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Polit och Beck (2012) beskriver etiska överväganden som har utformats för att ligga till 

grund för forskning, dessa är välgörenhet, respekt för människans värdighet och 

rättvisa. Nio stycken av artiklarna som återfinns i resultatet har genomgått ett etiskt 

övervägande. Författarna har varit opartiska vid val av artiklar och det som användes i 

arbetet, för att inte rikta arbetet eller att hänga ut patientgruppen. Författarna använder 

inte plagiering. 

 

 

RESULTAT 

I resultatet framkommer det att personers upplevelser efter en överviktskirurgi kan 

utspelas både positivt och negativt. Underrubriker som presenteras i resultatet är, 

känslor efter överviktskirurgi, depression efter överviktskirurgi, förändrad kropp, 

omgivningens åsikter, sociala aktiviteter, förändrade matvanor, den intima relationen 

och plastikoperation efter överviktskirurgi. 

 

Känslor efter överviktskirurgi 

Personer beskriver att under det första året efter överviktskirurgin förändrades livet 

fullständigt, de upplevde osäkerhet, sårbarhet och förtvivlan om framtiden (Warolm, 

Øien & Råheim 2014). Men samtidigt en ökad frihetskänsla, ökat självförtroende, 

glädje och hopp om livet (Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén 2009; Shiri, Gurevich, 

Feintuch & Beglabiter 2007; Warolm, Øien & Råheim 2014). De beskriver både vinster 

och förluster med den nya kroppen (Warolm, Øien & Råheim 2014). Viktnedgång 

under det första året har ett starkt samband med tillfredställelsen psykosocialt. Personer 

som gick ner mer i vikt den första tiden efter operationen upplevde en större 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bien%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480033
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bien%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480033
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bi%C3%B6rserud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Olbers%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Fagevik%20Ols%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bien%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480033
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bien%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480033
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tillfredställelse (Zijlstra, Larsen, De Ridder, Ramshort & Geenen 2008). Majoriteten av 

personerna var nöjda med överviktskirurgin trotts bieffekterna (Biörserud et al. 2009; 

Groven, Galdas & Solbrække 2015). Groven, Galdas & Solbrække (2015) skriver att 

personerna beskrev att självkänslan upplevdes bättre när de förlorade mer vikt. Enligt 

Groven, Galdas & Solbrække (2015) upplevde personer känslor av skam över att inte 

kunna gå ner i vikt den normala vägen, de menar då att ändra sin kost och träna för att 

gå ner i vikt. En del personer beskriver att de en tid efter överviktskirurgin tappade 

motivationen och gick upp i vikt igen, detta upplevdes jobbigt både fysiskt och mentalt. 

 

Depression efter överviktskirurgi 

Det har påvisats att depressiva symptom sjunker efter en överviktskirurgi (Ivezaj & 

Grilo 2014; Thonney, Pataky, Badel, Bobbioni- Harsch & Golay 2010; White et al. 

2015). White et al. (2015) har även kommit fram till att vid två års uppföljning är de 

depressiva symptomen (17.5 %) mer än vid sex månader efter operationen (11.5 %) 

men det är en märkbar skillnad från innan operationen var utförd (45 %). Depressiva 

symptom före operationen var kopplat till personens BMI före operationen samt 

depressiva symptom efter operationen var kopplat till procentuell minskning av BMI. 

Depressiva symptom var associerade med psykosociala sammanhang (psykologiska 

ätstörningar och livskvalitet) både innan operation och efter. 

   Det psykiska välbefinnandet blev bättre det första året efter operation, förutom en 

grupp individer (13 % vit etnicitet) som visade en urskiljbar försämring i deras 

välmående mellan 6 till 12 månader efter operationen (Ivezaj & Grilo, 2014). Enligt 

Gilmartin (2013) har flera personer upplevt depressionsanfall efter överviktskirurgin, 

majoriteten av dessa har behandlats med antidepressiva läkemedel. Rosenberger, 

Henderson, White, Masheb och Grilo (2010) skriver att aktivitet med både ökad 

frekvens och intensitet resulterade i en bättre viktminskning och var märkbart positivt 

associerat med depression, psykisk och fysiskt välbefinnande efter 12 månaders 

uppföljning. Den fysiska aktiviteten ökade för deltagarna, både frekvensen och 

intensiteten 12 månader efter överviktskirurgin. Ivezaj och Grilos (2014) skriver att 

majoriteten av personerna i deras studie inte visade en ökning av självmordstankar, 

bortsätt från ett fåtal personer som rapporterade nytillkomna passiva självmordstankar 

efter överviktskirurgin. 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bi%C3%B6rserud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Solbr%26%23x000e6%3Bkke%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26641203
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Solbr%26%23x000e6%3Bkke%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26641203
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Solbr%26%23x000e6%3Bkke%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26641203
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Rosenberger%20PH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890771
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Henderson%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890771
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Henderson%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890771
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=White%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890771
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Masheb%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890771
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Grilo%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890771
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Förändrad kropp 

En bieffekt som personerna inte hade räknat med i samma utsträckning var den 

överflödiga huden (Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén, 2009; Warolm, Øien & 

Råheim, 2014). De var glada över att de blev smalare men deras yttre utseende hade 

också förändrats till de sämre (Warolm, Øien & Råheim, 2014). Det var fler kvinnor än 

män som upplevde dessa problem då det kvinnliga idealet i stora delar av världen är att 

vara en smal kvinna (Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén, 2009). Personerna beskrev 

hur det kände sig fula, oattraktiva och de skämdes över den överblivna huden som de 

fick efter sin överviktskirurgi, vilket resulterade i psykosociala problem (Biörserud, 

Olbers & Fagevik Olsén 2009; Gilmartin 2013). Liknande skriver Lier, Aastrom & 

Rørtveit (2015) att personerna upplever att deras kropp har blivit mer attraktiv när de 

fortfarande har kläder på sig, men att visa sig naken var genant. Gillmartin (2013) 

beskriver att personernas dåliga kroppsuppfattning har även påverkat deras självkänsla 

och det förekommer att de får följder som humörsvägningar och hat mot den egna 

kroppen. En deltagare i studien beskriver hur han ville se ut som en ung man, med en 

muskulös kropp men framför allt ville han känna sig attraktiv igen. Biörserud, Olbers 

och Fagevik Olsén (2009) skriver att flera personer upplever att den överblivna huden 

gör det svårare att hitta kläder som passar, det upplevs som ett problem då de önskade 

att dölja den överblivna huden. Personer i studien undvek att använda lättklädda och 

tighta kläder, detta för att de tyckte det var jobbigt att bli uttittade och att de kände sig 

återhållsam på grund av den överblivna huden.  

    Groven, Galdas & Solbrække (2015) kom fram till att personer upplevde att 

komplikationerna så som läckage och fula ärr från ingreppet oroade flera personer för 

kommande komplikationer och att ärren som blev efter operationer kunde för deltagarna 

upplevas som genant att visa under sommaren. I Groven, Galdas & Solbrække (2015) 

studie upplevdes en dramatisk viktminskning som skedde under de första två åren efter 

överviktskirurgin, de uppfattades som en positiv vändpunkt och början på ett mer 

"normalt" liv. Viktminskningen har givit personerna en möjlighet att övervinna tidigare 

begränsningar samt att kunna ändra sitt liv till det bättre på många sätt. Personerna 

beskriver hur det kunde vara aktiva, samt att kunna njuta av positiva kommentarer från 

andra med hänsyn till deras smalare och mer vältränade utseende. Personerna beskriver 

hur deras kroppar ständigt förändrades både på insidan och på ytan.  

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bi%C3%B6rserud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Olbers%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Fagevik%20Ols%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bien%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480033
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bien%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480033
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bi%C3%B6rserud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Olbers%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Fagevik%20Ols%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bi%C3%B6rserud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Olbers%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Olbers%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Fagevik%20Ols%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=R%C3%B8rtveit%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26621613
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bi%C3%B6rserud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Olbers%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Fagevik%20Ols%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Solbr%26%23x000e6%3Bkke%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26641203
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Solbr%26%23x000e6%3Bkke%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26641203
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Personernas upplevelser av omgivningens åsikter  

Personerna beskriver att de erfarade positiva förmåner efter överviktkirurgin, så som att 

de blev mer socialt accepterade då de var mer normalviktiga och att de inte blev 

uttittade i folksamlingar, de kände sig normala och vackra (Shiri et al. 2007; Groven, 

Galdas & Solbrække 2015; Thonney et al. 2010; Warolm, Øien & Råheim 2014; Zijlstra 

et al. 2008). De upplevde en frihet under sommarperioden då de inte längre behövde 

gömma sin gamla stora kropp under stora jackor för omgivningen (Warolm, Øien & 

Råheim 2014). Gilmartin (2013) skriver att personerna även kände sig övervakade och 

att de inte passar in i samhällets normer och regler, de upplever att de fick ständiga 

påminnelser om deras storlek och form genom den sociala miljön, de tolkades som en 

besvärande känsla. Liknande skriver Warolm, Øien och Råheim (2014) att personerna 

upplevde ett förändrat utseende, detta resulterade i en osäkerhet för deltagarna att vistas 

bland människor.  

   Att söka jobb var en utmaning efter operationen då tankarna kom tillbaka till när de 

var överviktiga, då de ofta blev dåligt bemötta och dömda efter utseendet istället för 

meriter. Men samtidigt som de dåliga erfarenheterna gjorde sig påminda försökte de 

intala sig om att nu när de var smala och normala skulle det urarta sig på ett annat sätt. 

Ett viktigt stöd i processen efter överviktskirurgin var familjen, deltagarna uttryckte att 

familjen inte dömde personen efter vikten och att de kunde vara sig själva inför familjen 

(Warolm, Øien & Råheim 2014). 

 

Sociala aktiviteter 

Personer berättar hur de undvek att gå och simma, gymma eller socialisera sig på grund 

av andra människors kommentarer (Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén, 2009; 

Gilmartin 2013; Warolm, Øien & Råheim, 2014). En person berättar att hon inte vill gå 

till badhuset eller stranden med sina barn och om hon gör de så döljer hon sin kropp och 

tycker det är jobbigt att se andra i bikini (Gilmartin 2013). Flera personer såg fram emot 

att kunna träna och simma igen efter viktnedgången men blev hämmad på grund av 

deras nya utseende (Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén, 2009; Warolm, Øien & 

Råheim 2014). Enligt Groven, Galdas & Solbrække (2015) berättar männen i studien 

om hur deras stora kroppar hade hindrat dem från att leva ett aktivt liv och de hade 

svårigheter att uppfylla det sociala livet de önskade. Personerna förlorade dramatiska 

mängder i vikt och de har ändrat deras livssituationer på många positiva sätt, vilket gör 

det möjligt för dem att leva och vara mer socialt aktiva och erhålla ett meningsfullt liv. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Solbr%26%23x000e6%3Bkke%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26641203
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bien%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480033
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bien%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480033
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bien%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480033
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bien%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480033
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bi%C3%B6rserud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Olbers%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Fagevik%20Ols%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bien%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480033
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bi%C3%B6rserud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Olbers%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Fagevik%20Ols%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bien%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480033
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Solbr%26%23x000e6%3Bkke%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26641203
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Gilmartin (2013) beskriver en person som blir uttittad på träningsanläggningen då hans 

överblivna hud ger ifrån sig ett uppmärksammande ljud när han tränar. Han berättar hur 

han upplevde en intensiv skam och att han plågades av sitt eget utseende. I artikeln 

skriven av Groven, Galdas och Solbrække (2015) beskriver de en person som berättade 

att han fick en förbättrad självkänsla av regelbunden motion. Färre praktiska och sociala 

hinder var nu märkbara då personernas kroppar blev mindre och de var inte längre 

oroliga för vad andra skulle tycka om dem i träningslokalen. 

 

Förändrade matvanor 

En daglig utmaning var att ta del av den nya kroppens matvanor, matsmältningen och 

motstå de gamla vanorna (Warolm, Øien & Råheim 2014). En del personer upplever att 

deras matvanor ändrats drastiskt, de fick äta mindre portioner och oftare samt att mer 

planering krävdes (Pories et al. 2015; Warolm, Øien & Råheim 2014). Pories et al. 

(2015) skriver att den största skillnaden var när de skulle äta på restaurang och att de 

mer sällan gick ut och åt efter överviktskirurgin. När de åt på restaurang kan de få lov 

att beställa från barnmenyn, vilket upplevdes genant. Warolm, Øien och Råheim (2014) 

beskriver att de nya matsmältningsvanorna resulterade i genanta problem så som 

illaluktande avföring och diarré som ledde till pinsamma och obehagliga situationer 

kring andra människor. Andra obehag som upplevdes besvärande i sociala sammanhang 

var illamående och kräkningar då matintaget blev för stort eller intogs för snabbt, men 

med tiden blev dessa kroppsliga besvär mindre då deltagarna jämförde vinsterna efter 

operationen. 

   

Den intima relationen 

Personer beskriver att det var pinsamt att klä av sig framför sin partner samt att visa sig 

naken inför familjen på grund av den överblivna huden (Biörserud, Olbers & Fagevik 

Olsén, 2009; Gilmartin, 2013). De sexuella problemen ledde till separationer, känsla av 

misslyckande, depression, ensamhet och en nedgång i sin livskvalitet (Gilmartin 2013). 

Några personer i studien vågade inte inleda någon ny kärleksrelation på grund av deras 

nya kropp (Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén 2009; Gilmartin 2013). Enligt Gilmartin 

(2013) rapporterade personerna att intimitet och sexuella relationer har minskat efter 

överviktskirurgin då personerna har en dålig kroppsuppfattning, de skämdes över sin 

kropp och de har en dålig självkänsla på grund av den överblivna huden. En kvinna i 

studien berätta att hon var rädd att hon skulle kväva sin man med sin överblivna hud. 
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Pories et al. (2015) beskriver positiva erfarenheter hur flera av personerna upplevde en 

större intimitet efter sin överviktskirurgi, de beskriver hur de tillsammans med sin 

partner blev mer flörtig med varandra, spenderar mer tid för att hålla om varandra och 

att deras sexuella relation har blivit bättre. En del personer upplevde att de lättare kunde 

kommunicera med sin partner, även ämnen som kan vara jobbigt att diskutera har efter 

överviktskirurgin blivit lättare. 

 

Plastikkirurgi efter överviktskirurgi 

I och med viktnedgången resulterade personernas kropp i att bli mindre men även 

resultera i mer lös hud. Oroliga tankar om plastikkirurgi uppenbarade sig efter den stora 

viktnedgången när deras yttre utseende förändrades till de sämre. De berättade att 

överviktkirurgin utfördes inte enbart för att utvinna en smalare kropp utan även för att 

se normal ut. Personer upplevde en osäkerhet i och med den överblivna huden och var 

bekymrade över vilka olika plastikmöjligheter det fanns för dem att förbättra sitt 

utseende (Warolm, Øien & Råheim 2014). Stuerz, Piza, Niermann och Kinzl (2007) har 

jämfört personer som har genomgått plastikoperation efter överviktskirurgi med de som 

inte har det. Studien visar att plastikkirurgi efter en överviktskirurgi ökar självkänslan 

och känslan att känna sig attraktiv, men det visade ingen skillnad i tillfredställelse i 

livet, ångest och depression. Majoriteten av personerna i deras studie uppger att det var 

deras beslut om att göra en korrigering av den överflödiga huden och det huvudsakliga 

målet var att känna sig attraktiv. Mer än hälften av de som genomförde 

plastikoperationen genomgick den för att våga visa upp sin kropp för deras partner och 

efter plastikkirurgin ökade önskemålen om att göra en andra hudkorrigering för att 

förbättra resultatet. 

 

Metodologisk aspekt - Valda artiklars datainsamlingsmetoder 

Arbetet består av artiklar med kvalitativa och kvantitativa ansatser. I arbetet inkluderas 

åtta kvantitativa artiklar (Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén 2009; Ivezaj & Grilo 

2014; Rosenberger et al. 2010; Shiri et al. 2007; Stuerz et al. 2007; Thonney et al. 

2010;White et al. 2015; Zijlstra et al. 2008), samt fem kvalitativa artiklar (Gilmartin 

2012; Pories et al. 2015; Warholm, Øien & Råheim 2014; Groven, Galdas & Solbrække 

2015; Lier, Aastrom & Rørtveit 2015). I de kvantitativa artiklarna har deltagarna tagit 

del av olika enkäter och frågeformulär en tid efter överviktskirurgin, i några studier har 

även dessa utlämnats innan operation för att kunna gemföra resultaten. Ivezaj och Grilo 
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(2014), Rosenberger et al. (2010), Thonney et al. (2010) och White et al. (2015) har 

gemensamt använt enkäten BDI (Beck Depression Inventory) som utgår ifrån 21 

punkter där deltagarna uppskattar och självrapporterat deras mående utifrån frågor, detta 

används sedan för att bedöma pågående depressiva symtom. Ivezaj och Grilo (2014), 

Rosenberger et al. (2010), Shiri et al. (2007) och White, et al. (2015) har alla använd sig 

av instrumentet SF-36. Detta användes som ett redskap för att kunna bedöma den 

mentala, fyskiska och den allmäna hälsan hos deltagarna. Ivezaj och Grilo (2014) och 

White et al. (2015) har använt EDE-Q (Eating Disorder Examination-Questionnaire) 

som är ett självrapporterat frågeformulär. Stuerz et al. (2007) och Thonney et al. (2010) 

har tilltagit HADS (The Hospital Anxiety and Depression Scale) som hjälpmedel, detta 

är en självskattningsskala för att upptäcka tillstånd av depression och ångest. Biörserud, 

Olbers och Fagevik Olsén (2009) använde sig av en egen framställd enkät, med öppna 

och slutna frågor, samt olika skalor för att uppskatta problemen hos deltagarna. I de 

kvalitativa atiklarna har data samlats in via intervjuer med olika datainsamlingsmetoder, 

så som öppna frågor under intervjuerna (Gilmartin 2013), semi- strukturerade intervjuer 

(Groven, Galdas & Solbrække 2015; Lier, Aastrom & Rørtveit, 2015; Pories et al. 2015) 

och halv- strukturerade intevjuer (Warholm, Øien & Råheim, 2014). 

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Resultatet i studien visar att personer upplevde både vinster och förluster med deras nya 

kropp efter överviktskirurgin. Personer upplevde ett ökat självförtroende men samtidigt 

en sårbarhet. Vinsterna som personerna upplevde var att det psykiska välbefinnandet 

blev bättre, det kände sig mer attraktiva och upplevde en mer social acceptans i 

samhället. Samtidigt kunde de uppleva negativa förändringar så som obekvämlighet av 

den överblivna huden som tillkom efter överviktskirurgin. Personerna upplevde att det 

blev uttittade, de höll sig borta från folksamlingar och hade svårt att visa sig nakna inför 

sin partner, vilket påverkade personerna psykosocialt.  

 

Resultatdiskussion 

Förändrad vardag 

De främsta fynden som hittats är att personer upplever psykosociala förändringar med 

den förändrade kroppen (Warolm, Øien & Råheim, 2014). Många såg fram emot att 
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träna och simma efter viktnedgången, men de upplevde komplex på grund av den 

hängande huden  (Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén, 2009; Warolm, Øien & Råheim 

2014). De beskriver hur de undvek att gå till badhus och träningslokaler på grund av 

andra människors kommentarer och blickar (Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén, 2009; 

Gilmartin 2013; Warolm, Øien & Råheim, 2014). Likheter kan ses i tidigare studier att 

människor inte kunde vara lika aktiva som de hade förväntat och velat efter operationen 

på grund av deras utseende (Heddens 2004). Resultatet visar att personer upplevde att 

de inte passade in i samhällets normer och regler (Gilmartin 2013). Efter 

överviktskirurgin upplevdes ett positivt mottagande i samhället och att de blev mer 

socialt accepterade då det var mer normalviktiga (Shiri et al. 2007; Thonney et al. 2010; 

Warolm, Øien & Råheim 2014; Zijlstra et al. 2008). Tidigare studier har argumenterat 

om att överviktiga personer är en av de få grupper människor som det anses vara 

legitimt att stigmatisera (Puhl & Browell 2001). Murray (2005) har påvisat att 

samhällets syn på överviktiga människor är att de saknar självkontroll, att de är svaga 

och inte vill förända sig. Groven, Galdas & Solbrække (2015) skriver att personer kan 

känna en skam över att inte gått ner i vikt på egen hand utan tagit hjälp av 

överviktskirurgi. Vilket överenstämmer med tidigare forskning där Groven, Råheim och 

Engelsrud (2010) skriver att genom en viktuppgång efter överviktskirurgi resulterar i att 

skapa ett dubbelt misslyckande hos personen. Tidigare studier utförda på män om dieter 

och bantning tyder på att “riktiga män” använder sig inte av någon speciell diet eller 

bantar, på grund av att det betraktas som något feminint (Gough, 2007; Gough & 

Conner, 2006). Forskningen visar även att de flesta män ser motion som en mer 

maskulint för viktnedgång än vad begränsning av mat och kostförändringar är 

(Drummond 2010). I föreliggande studies resultatet kan författarna tolka att det är 

viktigt för sjuksköterskan att avleda patienternas negativa tankar efter en 

överviktkirurgi, stötta och informera om efterbehandling (diet och motion) och dess 

följder.  

 

 

Förändrad kropp 

Personer upplevde att den överblivna huden var ett stort problem både psykiskt och 

fysiskt (Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén, 2009; Warolm, Øien & Råheim, 2014). 

Vilket överenstämmer med tidigare studie som tyder på att personer med en stor 

viktminskning fick svårt med sin egen kroppsbild och de blev missnöjda med sig själva 
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(Song et al. 2006). De kände sig fula, oattraktiva och skämdes över sin kropp, de 

upplevde en daglig kamp av att behöva möta sin egen spegelbild (Gilmartin 2013). 

Deltagarna upplevde sig själva gladare över att de blev smalare men deras yttre 

utseende hade också förändrats till de sämre (Warolm, Øien & Råheim, 2014). Vilket 

går att jämföra med tidigare studier där det framkommer att överviktiga individer är mer 

missnöjda och är mer utseendefixerade än normalviktiga människor (Tiggemann & 

Rothblum 1988).  

   Resultatet visar att många upplever komplikationer efter överviktskirurgin så som 

överbliven hud. I och med en kraftig och snabb viktnedgång så hinner inte huden återta 

sin tidigare form utan blir hängandes. Biörserud, Olbers och Fagevik Olsén (2009) 

skriver att i framtiden måste denna metod med överviktoperation för att utvinna en 

viktnedgång jämföras med de negativa komplikationerna som kan uppstå. Istället för att 

erbjuda en operation till överviktiga, kan det vara bra att rekommendera patienterna till 

att träna och öka aktivitetsnivån i det vardagliga livet. Om patienten går ner i vikt med 

hjälp av kost och motion så kommer huden återta sin ursprungliga form och inte bli 

hängandes på samma vis, då kan kanske komplikationer som depression och 

psykosociala hämningar undvikas. 

 

Måendet efter överviktskirurgi 

Flera artiklar har kommit fram till att de depressiva symptomen sjunker efter en 

överviktskirurgi (Ivezaj & Grilo 2014; Thonney et al. 2010 & White et al. 2015). 

Förenligt med tidigare studier sågs det en översiktilig reducering av depressionsymptom 

efter överviktskirurgin (Dixon, Dixon, & O’Brien, 2003; de Zwaan et al. 2011). 

Enligt White et. al (2015) sjunker depressionsnivåerna direkt efter en överviktskirurgi 

men sedan ökar de successivt med tiden. Zijlstra et al. (2008) visar att en större 

viktnedgång har ett samband med ökad tillfredställelse psykosocialt. Liknande skriver 

White et al. (2015) att depressiva symtom efter överviktskirurgin är kopplat till 

procentuell viktminskning av BMI. Enligt Ivezaj och Grilo (2014) var aktiva 

självmordstankar inte rapporterade i deras studie efter överviktskirurgi. Vilket skiljer sig 

till andra studier där det har framkommit att överviktspatienter kan besitta en ökad risk 

för självmord än övriga populationen (Tindle et al. 2010; Adams et al. 2007). Detta kan 

bero på att Ivezaj och Grilo (2014) studie är utförd sex och tolv månader efter utförd 

överviktskirurgin och självmordstankarna kan komma senare i processen. I Tindle et al. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%26%23x000d8%3Bien%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24480033
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bi%C3%B6rserud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Olbers%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Fagevik%20Ols%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374


 

18 

 

(2010) studie så har det framkommit att 30 % av självmordstankarna uppkommer under 

det första året och nästan 70 % uppkommer de första tre åren efter överviktskirurgin.  

  Personerna beskriver att den dramatiska viktminskningen som skedde de första två 

åren uppfattades som en positiv vändpunkt och en början på ett mer “normalt” liv 

(Groven, Galdas & Solbrække 2015). Den första tiden efter operationen rasar 

personerna mycket i vikt för att sedan efter en tid förlora vikt mer långsamt (Lynch 

2016). Den överblivna huden blir ett större problem ju längre tid efter operationen, 

vilket kan ligga till grund för varför det psykiska välmående blir sämre efter en tid. 

Samt att mer ansträngning behövs i det senare förloppet efter operationen då kost och 

träning blir än viktigare för att fortsätt gå ner i vikt. Träningen är en viktig del i 

eftervården då Rosenberger et al. (2010) har kommit fram till att en ökad fysisk aktivitet 

resulterar i psykiskt välbefinnande efter överviktskirurgi. Författarna anser att det är 

viktigt som sjuksköterska att framföra vikten av kost och motion efter operationen för 

att påverka det psykiska måendet.          

   Vid den kraftiga viktnedgången resulterade det att personerna fick en mindre kropp 

samt att mer lös hud tillkom. Denna förvandling resulterade i oroande tankar inför 

plastikkirurgi för att inte endas se smal ut, utan även för att se normal ut (Warolm, Øien 

& Råheim 2014). Stuerz et al. (2007) skriver att plastikkirurgi ökar självkänslan efter en 

överviktskirurgi och känslan av att få känna sig attraktiv. I likhet med tidigare forskning 

har det visat sig att personer har visat en förbättring i att våga visa upp sin kropp efter 

en plastikoperation för att ta bort överbliven hud. Vid sexuella sammanhang och 

aktiviteter så som sport och simning med andra människor (Bolton et al. 2003). 

   

Överviktskirurgi kopplat till coping 

Resultatet visar att personerna använder sig av copingstategier för att klara av sin 

situation så som att dölja sin kropp, undvika platser, träna och ta stöd av familjen. 

(Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén, 2009; Gilmartin 2013; Groven, Galdas och 

Solbrække 2015; Warolm, Øien & Råheim 2014). I tidigare forskning visade det sig att 

oavsett ursprung förekommer nedstämdhet bland svårt överviktiga som söker för 

överviktskirurgi och ett samband med en förekomst av stigmatiserande erfarenheter och 

tillhörande copingstrategier. Studien tyder på att arbetet med patienten måste fokusera 

på att minska stigmatisering samt att lära ut effektiva copingstrategier men de måste 

även ta hänsyn till patientens bakgrund (Fettich & Chen 2012). I sjuksköterskans arbete 

ingår det att bedöma personens egna resurser och förmåga till egenvård (Socialstyrelsen 
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2005). Brattberg (2008) skriver att patienter kan ta hjälp av copingstrategier för att klara 

av svåra situationer. Tidigare studier har även kommit fram till att viktnedgång under 

det första året var relaterat till fysisk aktivitet, medicins hälsa, god psykologisk hälsa 

och funktionellt ätbeteende. Under en senare period i processen tyder de på att 

färdigheter i copingstrategier har en stor inverkan på viktnedgången (Lanyon, Maxwell 

& Kraft 2008). 

     Personer beskriver att de var mer bekväma med olika miljöer och att de hade ett 

självförtroende i deras copingstrategier efter överviktsoperationen (Lier, Aastrom & 

Rørtveit, 2015). Enligt tidigare studier har det även visats att bättre uppföljning i vården 

behövs för personer efter en överviktskirurgi. Denna nydebuterade patientgrupp behöver 

en unik behandling, samt är det bra att utveckla en anpassningsbar copingstrategi för att 

patientgruppen ska kunna hantera deras nya situation på bästa sätt (Ivezaj, Saules & 

Schuh 2014).  

 

Diskussion - metodologisk aspekt - valda artiklars datainsamlingsmetod 

Materialet i de Kvalitativa artiklarna samlades in med hjälp av intervjuer. Kvalitativa 

artiklar används för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för vad människor 

upplever. Forskaren strävar då i sitt material att hitta mönster och kännetecken. Dessa 

studier är holistiska, att helheten studeras (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). Data i 

de kvantitativa artiklarna har samlats in genom att de använt sig av enkäter. Studien bör 

använda enkäter som är giltiga, vilket betyder att de är kontrollerade så att de beräknar 

det som den är avsedd att beräkna, för att det ska bli en pålitlig beskrivning och 

forskning (Polit & Beck 2012). Majoritet av artiklarna som återfinns i resultatet 

innehåller kvantitativa artiklar vilket är bra för att skapa ett bredare omfång och uttryck 

från fler personers upplevelser. Resultatet innehåller även kvalitativa artiklar vilket ger 

ett djupare resultat. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien innehåller 13 artiklar vilket är ett bra antal då författarna kunde hitta 

bra med artiklar och få ihop ett bra resultat. Fler artiklar hade blivit för många att 

bearbeta och om det varit färre artiklar skulle resultatet inte bli lika trovärdigt. 

Artiklarna som är inkluderade reflekterar syftet då det svarar på de vuxna personernas 

psykosociala upplevelser efter en överviktskirurgi. Med en litteraturstudie menas det att 

författarna sammanställer tidigare forskning som framställts på syftet som valts, detta 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=R%C3%B8rtveit%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26621613
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kan innebära att tolkningen som författarna gjort av materialet kan rikta resultatet 

oavsiktligt. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) skriver att alla studier måste 

genomföras med god metodologisk hygien oavsett metodologisk ansats. Detta betyder 

att det bör vara en hög kvalitet för att säkra slutsatser ska kunna utföras när det 

sammanställts till en systematisk litteraturstudie. 

   Till en början var avgränsningen upplevelser upp till två år efter överviktskirurgin, 

men författarna valde att utöka det inklusionskriteriet till upplevelser upp till fem år 

efter. Detta på grund av ett större utbud av artiklar som svarade på syftet tillkom och 

inkluderade författarnas begränsningar. Författarna upplevde att artiklar som 

inkluderade upplevelser upp till två år efter överviktskirurgin sammanställde främst 

kvinnors upplevelser. När författarna sedan utökade sökningen så tillkom de fler studier 

utförda på män. 

  Författarna har valt att använda artiklar som beskriver upplevelser efter alla typer av 

överviktskirugimetoder, detta på grund av ett bredare resultat och att studiens syfte inte 

inkluderade skillnader i upplevelser efter olika operationsmetoder. Författarna valde att 

endast inkludera studier utförda på vuxna människor och deras upplevelser. Detta för att 

denna metod främst utförs på vuxna men även att författarna syfte med studien var att 

undersöka patientens egna upplevelser. Vid intervjuer med minderåriga medverkar 

oftast deras föräldrar då de inte är myndiga. Detta kan kanske resultera i att föräldrarnas 

upplevelser kommer fram istället för personen i fråga och att de påverkas eller 

undanhåller information vid förälderns närvaro. Operationsmetoden är relativt ny och 

har ökat under de senaste åren, författarna valde att begränsa deras material till tio år för 

att få den senaste uppdateringen av forskningen. En svaghet i arbetet kan vara att 

författarna valde att endast använda artiklar som ingick i högskolans prenumeration. 

Detta kan resultera i att eventuell bra forskning kan utebli.    

   Fler kvinnor än män upplevde komplex av den förändrade kroppen efter kirurgin, så 

som överbliven hud (Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén, 2009). I de flesta artiklar som 

återfinns i resultatet är studierna utförda på majoriteten kvinnor, av detta kan eventuellt 

resultatet i artiklarna blivit påverkat. Resultatet innehåller en artikel där hälften av 

deltagarna har genomgått en plastikoperation för att avlägsna överbliven hud efter en 

överviktskirurgi. Endast en av 13 artiklar presenterar upplevelser efter överviktskirurgi i 

kombination med plastikkirurgi. Vilket kan leda till att arbetet blivit påverkat, resultatet 

kanske skulle se annorlunda ut om majoriteten av deltagarna i alla valda artiklar 

inkluderade upplevelser efter plastikkirurgi. Enligt denna artikel så påverkade endast 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bi%C3%B6rserud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Olbers%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Fagevik%20Ols%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
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självkänslan och känslan av att känna sig attraktiv efter plastikkirurgin, men det visade 

ingen skillnad i tillfredsställelse i livet, ångest och depression (Stuerz, Piza, Niermann 

& Kinzl 2007). Då det inte visade stora förändringar i depression eller ångest men det 

visade en påverkan på självkänslan, vilket påverkar människan psykosocialt. Denna 

artikel valde författarna att behålla. 

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Denna litteraturstudie har visat positiva upplevelser efter överviktskirurgi men även 

många negativa upplevelser. Sjuksköterskans uppgift är att påverka patienten till ett bra 

beslut i sin vårdsituation. Denna studie är bra för omvårdnadspersonal för att känna till 

konsekvenser efter operationen och för att kunna informera patienten och förbereda dem 

på dessa följder. Föreliggande litteraturstudie inkluderar patienternas upplevelser, detta 

kan sjuksköterskan inte påverka men hon kan vara där som ett stöd. Vården skall utföras 

individuellt och sjuksköterskans uppgift är att ta vara på patientens egna resurser till att 

skapa en bättre hälsa. Det är viktigt att vården inkluderar hälsosamtal med patienten 

innan beslutet om operation, fokuset skall ligga mer på att hjälpa patienten till att gå ner 

i vikt den naturliga vägen för att undvika de negativa konsekvenserna som kan uppstå 

efter en överviktskirurgi. Utifrån föreliggande studie är det viktigt vården arbetar för att 

ge bättre information och skapa en god kommunikation med patienten. Det är viktigt att 

patienten själv får upprepa informationen som ges för att säkerhetsställa att patienten 

förstår hur förloppet kommer att gå till och hur det kommer att se ut efter operationen. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

I artiklarna som återfinns i resultatet är majoriteten deltagare kvinnor, då 

uteseendekraven i vårat samhälle har varit högre i denna grupp. Fler studier behöver 

därför göras på män då samhället ändras och utseendefixering blir mer viktigt för 

männen, för att vården skall kunna förstå och hjälpa alla patienter med problem efter 

överviktskirurgi. För att skapa ett jämställt samhälle är det viktigt att se alla individer på 

samma sätt. Fortsatt forskning behövs för att studera skillnaden mellan män och kvinnor 

psykosocialt efter en överviktskirurgi. Många personer erfarar negativa upplevelser 

psykosocialt efter operationen. Det kan då även vara viktigt att undersöka hur personer 

mår innan och vilken information de fick för att jämföra med de patienter som mår bra 

efter operationen. Detta för att undersöka och utforma ett bättre vårdförlopp för att 

minska negativa erfarenheter efter en överviktskirurgi.  
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Slutsats 

Studien tyder på att patienter som genomgått en överviktskirurgi känner både positiva 

och negativa psykosociala upplevelser. Men de visar många negativa upplevelser som 

patienterna innan operationen inte räknat med. Såsom den överblivna huden, 

matsmältningsvanor och deras egna mående, detta påverkar personerna psykosocialt.  
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Tabell 2. Översikt av syfte och resultat av de artiklar som återfinns i arbetet. 

Författare Syfte Resultat 

Biörserud, Olbers och 

Fagevik Olsén (2009) 

Syftet var att undersöka hur mycket och var överviktspatienter 

utvecklade överbliven hud. Även se om det fanns någon koppling 

mellan överbiven hud och patientens kön, ålder, viktnedgång och 

aktivitetsnivå. Syftet var också att utvärdera skillnader i överbliven 

hud mellan män och kvinnor, hur det påverkade det dagliga livet. 

Överskottshuden var belägen främst på buken, överarmarna och insidan av 

låren. De framkom att det var märkbart fler kvinnor än män som 

rapporterade komplikationer med överskotts hud. Överskottshuden orsakade 

problem som svampinfektioner, klåda, fysiskt obehag och försvårad fysisk 

aktivitet. Det fanns ingen korrelation mellan graden av problem med 

överskotts hud och ålder, viktminskning eller aktivitetsnivå. Den överblivna 

huden påverkade det dagliga livet så som att personerna kände sig fula, de 

avstår från folksamlingar samt att de undvek att vara nakna inför sin familj 

och partner. 

Gilmartin (2012) Syftet var att undersöka patienternas upplevelser om deras 

kroppsbild efter en kraftig viktnedgång efter överviktskirurgi. 

Patienterna kände sig deprimerade, de hade svårt med intima relationer och 

de kände en skam över sin kropp på grund av den överblivna huden. Den 

dåliga kroppsuppfattningen ligger till grund för låg självkänsla, psykisk 

ohälsa och depression. 

Groven, Galdas och 

Solbrække (2015) 

Sytet är att utforska männens erfarenheter av kroppsliga 

förändringar efter överviktskirurgi. 

Huvudsakliga resultatet var att männen upplevde sina kroppsliga 

förändringar efter överviktkirurgi på ett tveksamt sätt. Även om de 

entusiastiskt hyllade operationen för att förbättra deras hälsa, självkänsla och 

social funktion, de betonade också sina ansträngningar för att hantera 

biverkningar och livshotande komplikationer efter operationen. 

Ivezaj och Grilo (2014) Att undersöka överviktspatienter som upplever en urskiljbar 

ökning i depressiva symptom efter överviktskirurgi samt att 

utforska deras ursprung. Även om symtomen skiljer sig på ett 

meningsfullt sätt.   

Resultatet kom fram till att en undergrupp av individer rapporterade 

märkbara ökningar av depressiva symptom efter operationen. För denna 

undergrupp fanns det ett samband mellan BMI, självkänsla och SF-36. 

Lier, Aastrom och 

Rørtveit (2015) 

Syftet var att utforska och beskriva personernas vardagliga 

erfarenheter fem år efter en gastric bypass operation. 

De som genomgår gastric bypass operation upplever stora förändringar i 

deras dagliga liv. Deras sociala liv, deras förhållande till sin kropp och sin 

självkänsla kan ändras av viktminskning. 
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Pories, Hodgson, Rose, 

John Pender, Sira, 

Swanson (2015) 

Syftet med denna fenomenologisk studien var att undersöka levda 

erfarenheter hos par, efter en medlem av paret genomgick en 

överviktskirurgi för viktminskning. 

Alla par kände en postoperativ framgång som berodde på en gemensam 

insats av båda parter. De deltagande paren beskrev följande fem nya 

erfarenheter: 

*Förändringar i den fysiska hälsan 

*Förändringar i den emotionella hälsan 

*Förändringar i matvanor 

*Större intimitet i relationen 

*Den gemensamma resan. 

Rosenberger, Henderson, 

White, Masheb och Grilo 

(2010) 

Att undersöka fysisk aktivitet före överviktskirurgi och återigen en 

12 månaders uppföljning. Samt att undersöka sambandet mellan 

fysisk aktivitet med viktminskning och psykosocial funktion efter 

överviktskirurgin. 

Hög fysisk aktivitet efter operationen resulterade i större viktnedgång samt 

att det påverkade det psykosociala välmående. 

Shiri, Gurevich,  Feintuch 

och Beglabiter (2007) 

Studiens syfte var att undersöka den positiva inverkan efter 

överviktskirurgi. 

Positiva effekter märktes i alla dimensioner, inklusive större uppskattning av 

livet, ökad känsla av personlig styrka och en förbättring i sociala 

sammanhang. 

Stuerz, Piza, Niermann 

och Kinzl (2007) 

Syftet var att undersöka konsekvenser av bukplastik efter en 

överviktskirurgi, när det gäller livskvalitet, kroppsuppfattning, 

ångest, och depression och jämföra de med personer som inte hade 

genomgått plastikkirurgi efter en överviktsoperation. 

De rapporterades att 75% överviktspatienter som genomgick en 

plastikkirurgi fick en betydlig ökning av självförtroende och känslan av att 

vara attraktiv. 

Thonney, Pataky, Badel, 

Bobbioni-Harsch och 

Golay (2010) 

Syftet var att utvärdera om den psykologiska bilden (depression 

och ångest) och ätstörningar före överviktskirurgi har en påverkan 

på viktnedgång eller tvärtom, om viktminskningen ändrar den 

psykologiska bilden av patienter och deras ätstörningar. 

Resultatet visar minskning i depression, ångest och ätstörning 2 år efter 

överviktskirurgin. Både viktminskning och förändringar av BMI var 

förknippade med förbättringar i alla psykologiska utfall 2 år efter 

överviktskirurgin. 

Warholm, Øien och 

Råheim (2014) 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse av att leva med 

kroppsliga och andra förändringar det första året efter en 

överviktskirurgi. 

Studien tog fram olika underrubriker som följder efter överviktskirurgi: 

*Osäkerheten av viktnedgång 

*Rörelse och aktivitet 

*Matvanor och matsmältning 

*Utseende 
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*Sociala relationer 

*Att vara sig själv. 

White, Karlarchian, 

Levine, Masheb, Marcus 

och Grilo (2015) 

Att undersöka prognosens betydelse av depressiva symtom på 

viktminskning och psykosociala utfall efter överviktkirurgi. 

Depressiva symptom bedömdes både innan och efter operationen. Innan 

operationen rapporterade 45% av patienterna depressiva symptom. De 

depressiva symptomen sjönk direkt efter operationen men gick sedan 

successivt uppåt efter operationen. Efter 24 månader var procenten 

depressiva symptom högre än direkt efter överviktskirurgin men fortfarande 

betydligt lägre än innan. 

Zijlstra, Larsen, De 

Ridder, Ramshort och 

Geenen (2008) 

Vårt syfte var att undersöka om mer gynnsamma förväntningar 

innan operation på psykosociala utfall kunde förutsäga 

viktminskning under det första året efter laparoscopic justerbar 

gastric banding. Även ta reda på tillfredsställelse efter operation 

om dessa resultat förutsäger en fortsatt viktnedgång under det 

andra året efter operationen. 

Patienterna visade hög tillfredsställelse i psykosociala utfall efter 

överviktsoperationen i alla sju domäner. Viktminskning ett år efter 

operationen var relaterad till belåtenhet med psykosociala utfall. 

Förväntningar innan operationen var inte relaterade till viktminskning under 

det första året efter kirurgin och tillfredsställelsen med resultaten var inte 

relaterade till fortsatt vikt nedgång under det andra året efter kirurgin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Sammanställning av artiklar som återfinns i resultatet 

Författare 

Land 

Titel Design och eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Biörserud, Olbers och 

Fagevik Olsén (2009) 

Sverige 

Patients' experience of 

surplus skin after 

laparoscopic gastric 

bypass 

Deskriptiv design. 

Kvantitativ ansats 

77 Kvinnor och 35 Män 

Ålder: 33-57 år 

Enkäter, med öppna frågor 

samt ja/nej och olika skalor 

som skattade problemen hos 

patienterna.   

Enkäterna lämnades ut 19-37 

månader efter operation. 

Mann-Whitney U test, chi-

squared test och 

spearman’s correlation 

coefficient. 

Gilmartin (2013) 

Storbritannien Body image concerns 

amongst massive weight 

loss patients 

Explorativ(utforskande) 

design. Kvalitativ ansats. 

18 kvinnor och 2 män i 

åldrar 29-63. 

20 personer intervjuades 

med öppna frågor. Intervjun 

varade i 1-2,5 timmar. 

Förtrogenhetsanalys, 

författaren har läst 

datainsamlingen om igen. 

Groven, Galdas och 

Solbrække (2015) 

Norge   

Becoming a normal 

guy: Men making sense 

of long-term bodily 

changes following 

bariatric surgery. 

En jämförande design. 

Kvalitativ studie. 

5 män i åldrar från 24-46 år 

var med i studien. 

Semi strukturerade 

intervjumetoder med öppna 

frågor användes. 

Tematisk analys 

Ivezaj och Grilo 

(2014) 

USA 

When mood worsens 

after gastric bypass 

surgery: Characterizan 

of Bariatric patients 

with increases in 

Jämförande design. 

Kvantitativ ansats 

94 Kvinnor och 13 Män 

Medelålder 43 år 

Frågeformulär: BDI, EDE-

Q, RSES, SF-36 

Innan operationen, 6 

månader och 12 månader 

efter operationen. 

ANCOVA 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bi%C3%B6rserud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19455374
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http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Gilmartin%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23574293
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depressive symptoms 

following surgery 

Lier, Aastrom och 

Rørtveit (2015) 

Norge 

Patients' daily life 

experiences five years 

after gastric bypass 

surgery--a qualitative 

study. 

Beskrivande design. 

Kvalitativ ansats 

7 Kvinnor och 3 Män 

Ålder: 39-57 

Semi-strukturerad intervju 

med open-endedfrågor. 

Intervjun varade 60-90 min. 

Innehållsanalys 

Pories, Hodgson, 

Rose, John Pender, 

Sira, Swanson (2015) 

New York 

Following bariatric 

surgery: an exploration 

of the couples 

experience. 

Fenomenologisk kvalitativ 

ansats användes med en 

jämförande design.   

10 par intervjuades (20 

personer). Men endast 10 

personer som genomgick 

överviktskirurgin. Paren 

varierade i ålder från 30-73 

år (medelvärde 53 år). 

Semi strukturerade 

intervjuer användes med 

öppna frågor. Intervjuerna 

varade i 1-1,5 timmar. De 

gjordes 3 till 10 månader 

efter kirurgin. 

Colazzi´s analys 

Rosenberger, 

Henderson, White, 

Masheb och Grilo 

(2010) 

USA 

Physical activity in 

gastric bypass patients: 

associations with weight 

loss and psychosocial 

functioning at 12-month 

follow-up 

Jämförande design. 

Kvantitativ ansats 

116 Kvinnor & 15 Män. 

medelålder 43 år 

Enkät/frågeformulär 

användes GLTQ, BDI & SF-

36 innan operationen samt 

12 månader efter 

operationen. 

Hierarkisk regressions 

analys 

Shiri, 

Gurevich,  Feintuch 

och Beglabiter (2007) 

Positive psychological 

impact of bariatric 

surgrey 

Före-exprimentell design. 

Kvantitativ ansats. 

46 Kvinnor 

11 Män 

24-60 år 

Ett frågeformulär var skickat 

via mail till deltagare som 

var med i studien. 

Författarna har använt sig av 

tre olika frågeformulär: 

* SF-36, * PTGI och          

* perceived social support 

scales - family. 

Framgår ej. 
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Israel 

 

1-3 år efter operationen. 

Stuerz, Piza, 

Niermann och Kinzl 

(2007) 

Österrike   

Psychosocial Impact of 

Abdominoplasty 

Jämförande design. 

Kvantitativ ansats 

30 Kvinnor och 4 män 

Medelålder för grupperna: 

37 och 40 år 

Jämförde mellan två 

grupper, icke plastik och 

plastikpatienter. 4 Enkäter: 

*Strauss and appelts’ 

questionnaire for assessing 

one’s own body. 

*Subscale “Emphasis on 

attractivness” of the body 

perception questionnaire by 

Paulus. 

*The life satisfaction 

questionnaire. 

*HADS.   

Samt ett frågeformulär som 

författarna utformat. 

Enkät och frågeformulär 

skickades ut 1 dag innan, 3 

och 12 mån efter.  

Mann-Whitney U test. 

Pearson chisquare test 

Thonney, Pataky, 

Badel, Bobbioni-

Harsch och Golay 

(2010) 

Schweiz. 

The relationship 

between weight loss and 

psychosocial 

functioning among 

bariatric surgery 

patients. 

Kvantitativ ansats användes. 

En semi-strukturerad 

intervju gjordes med en 

jämförande design. 

43 kvinnor, medelåldern var 

mellan 39-41 år 

1-2 år efter överviktskirurgin 

användes de 3 olika enkäter: 

* BDI 

* HADS 

* EDI-II 

Regressionsanalys 

användes.   

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Thonney%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19362287
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Warholm, Øien och 

Råheim (2014) 

Norge 

The ambivalence of 

losing weight after 

bariatric surgery 

Beskrivande & uppföljande 

design. Kvalitativ ansats. 

2 kvinnliga patienter, 30 - 50 

år. 

En halvstruktuderad 

intervjuguide användes. 

Intervju utfördes 3, 6, 9 & 

12 månader efter operation. 

Intervjun varade 60-80 min. 

Systematisk 

sammanfattning av 

intervjuerna användes, med 

hjälp av Malterud´s metod i 

fyra steg. Samt se 

förändringar i processen 

mellan intervjuerna. 

En gemförande analys 

användes i steg 4. 

White, Karlarchian, 

Levine, Masheb, 

Marcus och Grilo 

(2015) 

USA 

Prognostic 

significanceof 

depressive symptoms on 

weight loss and 

psychosocial outcomes 

following gastric bypass 

surgery: A prospective 

24- month follow-up 

study 

Jämförande design. 

Kvantitativ ansats. 

307 Kvinnor och 50 Män 

Medelålder 44 år 

Frågeformulär: BDI, SF-36, 

MCS & EDE-Q 

Före operation & 6, 12 & 24 

månader efter operation. 

Regressionsanalys och 

envägsanalys. 

Zijlstra, Larsen, De 

Ridder, Ramshort och 

Geenen (2008) 

Nederländerna 

Initation and 

maintenance of weight 

loss after laparoscopic 

adjustable gastric 

banding. The role of 

Outcome Expectation 

and Satisfaction with 

the Psychosocial 

Outcome 

Jämförande/utvärderande 

design?? 

Kvantitativ ansats 

77 kvinnor och 14 män. 

Medelålder 37-53 år 

Enkät - OPSQ 

6 månader innan och 12 

månader efter operation. 

Wilcoxon signed ranks test 

och Pearson´s 
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