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Sammanfattning 

Bakgrund: Fetma och övervikt är ett globalt växande problem och kan medföra 

välfärdssjukdomar, till exempel diabetes typ II. Gastric Bypass (GBP) är den mest 

utförda överviktsoperationen för behandling av fetma och övervikt. Det saknas 

forskning om patienters kostvanor efter GBP och det är kunskap som behövs för att 

sjuksköterskan ska kunna bidra med råd och motivation till dessa patienter efter deras 

GBP-operation.  

Syfte: Att beskriva GBP-patienters erfarenheter av sina kostvanor efter operation, samt 

beskriva vilka urvalsmetoder som använts i de valda studierna.  

Metod: En deskriptiv litteraturstudie med elva vetenskapliga studier.  

Huvudresultat: Många av patienterna beskrev att deras kostvanor hade förändrats efter 

GBP-operationen. Framförallt kolhydratrik mat hade exkluderats ur deras kost. Det 

enda som inte hade exkluderats ur kosten var vegetabilier. De beskrev även att de hade 

utvecklat låg tolerans mot främst kött- och mejeriprodukter. Antalet måltider under 

dagen hade ökat och storleken på portionerna hade blivit mindre, vilket beror på den 

minskade volymen i magsäcken.  

Slutsats: De allra flesta GBP-patienternas kostvanor hade förändrats. Energiintaget var 

som lägst under den första tiden efter operationen, men med tiden lärde patienterna sig 

hur och vad de kunde äta, vilket ledde till ett successivt ökat energiintag. Få patienter 

uppgav att de fått professionell hjälp angående kost och kostvanor. Sjuksköterskan ska 

kunna undervisa och bidra med svar på frågor om förändringar i kostvanor för att 

patienten ska kunna uppnå god hälsa efter GBP-operationen.  

 

Nyckelord: erfarenheter, fetma, Gastric Bypass, kostvanor, postoperativt 
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Abstract 

Background: Obesity and being overweight is a globally increasing problem and can 

cause other health related diseases, such as diabetes type II. Gastric bypass (GBP) is the 

most performed kind of bariatric surgery in treatment for obesity and overweight. There 

are not enough studies on, and knowledge about, patients’ postoperative food habits for 

the nurse to be able to provide with the help and aid the patients will need after the 

GBP-operation. 

Aim: To describe GBP-patients’ experiences of postoperative food habits and which 

methods of sampling that have been used in the studies on which we base our results. 

Method: A descriptive literature study including eleven scientific studies. 

Results: Many of the participating patients described that their food habits had changed 

after their GBP-operation. Foods that consisted mainly of carbohydrates were excluded 

and vegetables were the only type of food that had not been excluded. The GBP-patients 

described that they had developed a low tolerance mainly towards meat and milk based 

products. The daily number of meals had increased and the servings of food were 

smaller than before the surgery. This mainly depends on the decreased volume in the 

gastric pouch. 

Conclusion: Almost every participating GBP-patient’s food habit had changed.  The 

daily energy intake was at its lowest during the first time after the operation, but the 

patients learned how and what to eat in the course of time which would gradually lead 

to an increased energy intake. Few GBP-patients described that they had undergone 

professional counseling regarding food and food habits. The nurse must be able to teach 

the patients about food habits and give adequate answers to questions regarding changes 

in food habits so that the patients may achieve good health after the GBP-operation. 

 

Keywords: bariatric surgery, experience, food habits, Gastric bypass, postoperative
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1. Introduktion  

 

1.1 Definition av fetma och övervikt 

Fetma och övervikt definieras som onormal eller överdriven fettansamling som kan ha en 

negativ påverkan på hälsan (World Health Organization (WHO) 2016). För att mäta fetma 

och övervikt så används BMI, som är en förkortning på Body Mass Index, och är ett 

mätinstrument som mäter en persons nutritionsstatus baserat på dess längd i förhållande till 

dess vikt (WHO 2017). Hos vuxna människor över arton år definieras övervikt då BMI 

överstiger eller är lika med 25, och fetma då BMI överstiger eller är lika med 30 (WHO 

2016).  

 

1.2 Fetma och övervikt i Sverige och världen 

I Sverige år 2015 var övervikt bland män mycket vanligare med 42 procent medan det endast 

låg på 29 procent bland kvinnor, och 14 procent av befolkningen hade fetma oberoende av 

kön (Folkhälsomyndigheten 2015). I en rapport gjord av Folkhälsomyndigheten så visar de att 

ungefär 22 procent av den svenska populationen med enbart förgymnasiala utbildningar hade 

fetma medan 11 procent av populationen med eftergymnasiala utbildningar hade fetma 

(Folkhälsomyndigheten 2016). Globalt så har fetma mer än fördubblats sedan början på 

åttiotalet. Enligt WHO (2016) så beräknades närmare två miljarder vuxna människor på 

jorden vara överviktiga år 2014, medan 600 miljoner av dessa hade fetma. De uppger att 

majoriteten av världens befolkning lever i länder där fetma och övervikt är vanligare 

dödsorsaker än undervikt och att det ansågs vara ett problem särskilt i länder där hög inkomst 

var normen, men att det har märkts en expansion av fetma och övervikt även i låg- och 

medelinkomstländer.  

 

1.3 Orsaker till fetma och övervikt 

En orsak till fetma och övervikt kan ofta vara att det är obalans mellan intagna kalorier och 

förbrukade kalorier. Konsumtionen av mat som innehåller mycket kalorier och fett har ökat, 

samtidigt som fysisk inaktivitet till följd av en stillasittande livsstil i arbetet och vardagslivet 

har lett till en ökning av fetma och övervikt (WHO 2016; Folkhälsomyndigheten 2016). 
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1.4 Risker med fetma och övervikt 

Övervikt är en riskfaktor för metabolt syndrom som innebär en förhöjd risk att drabbas av 

välfärdssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes typ II. Riskfaktorer för 

metabolt syndrom innefattar även insulinresistens, högt blodtryck samt höga blodfetter 

(Ericsson & Ericsson 2012; Chakravartty, Tassinari, Salerno, Giorgakis & Rubino 2015; 

WHO 2016). Övervikt i unga år riskerar att leda till en för tidig död och 

funktionsnedsättningar (WHO 2016). Enligt Socialstyrelsen (2009) så beräknas människor 

med fetma, BMI över eller lika med 30, leva 6–7 år kortare tid än människor som är 

normalviktiga.  

 

1.5 Åtgärder och behandling mot fetma och övervikt 

Grunden för behandling av en patient med fetma i Storbritannien, Europa och USA, samt flera 

andra länder består främst av en eller flera omfattande livsstilsförändringar. Det innebär ett 

genomförande av tre strategier som är livsstilsförändring eller beteendeträning, kostförändring 

för att minska energiintaget, samt en ökning av fysisk aktivitet. För att gå ner i vikt krävs det 

att energiintaget är mindre än det dagliga energibehovet med ungefär fem hundra kilokalorier 

per dag. Tidigare forskning om olika kostvanor för att gå ner i vikt visar att ingen specifik 

kostvana är bättre än någon annan, snarare att de nya kostvanorna ska tillämpas efter hur 

troligt det är att den specifika patienten kommer att kunna hålla den på längre sikt (Bray, 

Frühbeck, Ryan & Wilding 2016). Tidigare forskning har visat att överviktiga människor som 

hade typ II diabetes har sett förbättringar i sitt tillstånd två år efter sin överviktsoperation och 

att överviktsoperation bör tillämpas förr snarare än senare och inte bara som en sista utväg 

(Kennedy, Alberti & Roux 2012). 

 

1.6 Gastric bypass (GBP)  

GBP är den vanligaste och mest utförda överviktsoperationen och står idag för ungefär hälften 

av alla överviktsoperationer i världen. Vid en GBP-operation görs magsäcken om till en liten 

påse som sedan kopplas förbi tolvfingertarmen och in i tunntarmen. Vanligen tas 50–250 

centimeter av tunntarmen bort för att ytterligare minska energiupptaget (Chakravartty et al. 

2015). Överviktsoperation kan vara ett snabbt sätt att gå ner i vikt och uppnå ett 

hälsosammare liv genom att på kirurgisk väg göra magsäcken mindre och i vissa fall även 

minska näringsupptaget från tarmen (Johnson et al. 2012). Det är vanligt att patienter som 

genomgått någon form av överviktsoperation får problem med näringsbrist, främst vid GBP 
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då brister på vitaminer och mineraler är vanliga (Benaiges et al. 2015; Gagnon & Karwacki 

Sheff 2012). En vanlig komplikation efter GBP-operation är dumpingsyndrom. Det inträffar 

oftast när patienten intar för mycket kaloritäta kolhydrater på kort tid och magen snabbt 

tömmer ut allt i tunntarmen. Det kan leda till att patienten drabbas av illamående, kräkningar, 

yrsel, svettningar, magkramper, diarré och/eller en känsla av att vara uppblåst som kan 

kvarstå i upp till två timmar (Gagnon & Karwacki Sheff 2012). De flesta svenska landsting 

har likadana kriterier för att en person ska få genomgå en GBP-operation. Dessa är att 

personen ska ha ett BMI lika med eller över 35, hen ska vara över arton år, ska ha genomgått 

tidigare seriösa bantningsförsök, ha en stabil psykosocial situation, ha förståelse för eventuella 

konsekvenser och begränsningar, och ha god motivation till att genomgå operationen samt 

delta i uppföljningsmöten. Målet med en GBP-operation är att patienten ska minska sin vikt, 

BMI och risken för välfärdssjukdomar genom att ändra sina kostvanor med mindre portioner 

och kunna minska sitt energiintag (Wirén 2016). 

 

1.7 Begreppsdefinitioner 

Erfarenhet är bland annat det en lär sig under en regelmässig verksamhet och som ger ökad 

kunskap (Haglund 2017). Tiden och behandlingen efter en operation kallas i medicinska 

termer för postoperativ tid och behandling (Nationalencyklopedin (NE) 2017). Kost definieras 

som de livsmedel som en äter för att uppnå sitt dagliga energibehov. Störningar i kosten kan 

leda till malnutrition (Bringéus 2017). Vana eller vanor är sätt att bete sig på, eller hur en 

förhåller sig till någonting, som skapas genom kontinuerlig upprepning (NE 2017).  

 

1.8 Teoretisk referensram 

De fyra bärande begreppen för omvårdnad omnämns av Fawcett och Cody (1996) som 

omvårdnadens metaparadigmer, vilka är människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Människa 

definierar den eller de som är mottagare av omvårdnaden. Det kan vara individer, familjer, 

samhällen eller andra grupper. Hälsa är personens tillstånd i sitt välmående som kan variera 

mellan mycket frisk till dödligt sjuk. Miljö relaterar till personens närstående och fysiska 

miljö och även vart omvårdnaden sker, vilket kan vara i hemmet, på vårdinstanser som 

sjukhus och hospice, eller i samhället. Omvårdnad definierar de handlingar sjuksköterskan 

gör och beslut som sjuksköterskan tar i förmån för patientens hälsa, samt framsteg och 

konsekvenser av sjuksköterskans handlingar.  

 



  Sara Nordström och Anna Berglund 

4 

 

1.9 Sjuksköterskans roll 

Som sjuksköterska är det viktigt att ta med hela människan i omvårdnaden, både psykiskt och 

fysiskt, samt att låta patienten vara delaktig i sin vård och fatta egna beslut gällande sin hälsa 

med stöd av sjuksköterskan. Det är sjuksköterskans uppgift att ge tillräcklig information om 

samtycke för att patienten ska kunna fatta sina egna beslut kring sin vård (Socialstyrelsen 

2005). Enligt International Alliance of Patients’ Organization (IAPO) så har patienten rätten 

att kräva delaktighet i besluttagandet om sin vård, i den mån de är kapabla att kunna ta beslut, 

och att det då krävs information från vårdgivaren. Detta krävs för att kunna sträva efter en så 

god livskvalitet hos patienten som möjligt (IAPO 2016; Socialstyrelsen 2005).  

 

1.10 Problemformulering 

Övervikt är ett globalt växande problem, mycket på grund av våra ändrade livsvanor då 

arbetslivet och fritiden har blivit mindre fysiskt krävande. Det finns en stor risk att övervikt 

och fetma kan leda till välfärdssjukdomar, exempelvis diabetes och stroke (WHO 2016). 

Tidigare forskning visar att det finns skillnader i kunskaper om kost och näring samt 

kostvanor mellan normal- och överviktiga (Dressler & Smith 2013). GBP-operation är ett 

snabbt sätt att gå ner i vikt och tidigare forskning visar att det ger positiva effekter på 

välfärdssjukdomar. Då övervikt och fetma är ett växande problem så ökar även antalet utförda 

överviktsoperationer (Chakravartty et al. 2015). Det saknas samlad kunskap om hur GBP-

opererade patienter beskriver sina kostvanor. Denna kunskap behövs för att sjuksköterskan 

ska kunna bistå med råd och motivation till GBP-patienterna för att främja deras hälsa. Det är 

av betydelse att en sådan studie genomförs då övervikt är ett växande problem, och en GBP-

operation innebär stora omställningar gällande livsvanor, som bland annat kost, för 

patienterna. Att skaffa sig nya kostvanor är en process som tar lång tid och som inte enbart 

ändras efter en GBP-operation då magsäcken blir mindre. 

 

1.11 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva GBP-patienters erfarenheter av sina kostvanor efter sin 

operation, samt beskriva vilka urvalsmetoder som använts i de valda studierna. 

 

1.12 Frågeställningar 

Hur beskriver patienterna sina erfarenheter av sina kostvanor efter sin GBP-operation? 

Hur beskrivs de olika urvalsmetoder i de valda studierna? 
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2. Metod 

 

2.1 Design 

Denna studie är en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2016). 

 

2.2 Sökstrategi 

Artikelsökningarna inleddes med att göra breda systematiska sökningar med MeSH-, 

CINAHL Headings-termer och fritextord för att få en överblick i antalet studier inom 

områdena. De sökord som använts för att söka fram studier i PubMed var ”Food Habits”, 

”Diet”, “Patients experience”, “Gastric Bypass”, “Experience”, “Food”, ”Bariatric Surgery”, ” 

Follow-Up Studies” och "Quality of Life”. I CINAHL användes sökorden ”Gastric bypass”, 

”Prospective Studie” och ”Food habits”. I vissa sökningar i CINAHL användes Major 

Headings och Major Subjects för att förfina sökningarna. I både MEDLINE via PubMed och 

CINAHL användes den booleanska söktermern AND i kombination med sökorden. CINAHL 

är enligt Polit och Beck (2016) en känd databas för vetenskapliga studier inriktade på 

omvårdnad. Varför vissa presenterade sökord i tabellen under PubMed och CINAHL inte är 

likadana var för att de inte gav några utfall i ena databasen men flera i den andra. 

Systematiska sökningar med samma ord har dock genomförts i både PubMed och CINAHL. 

Studierna söktes med begränsningarna från år 2006–2017, skrivna på engelska och endast de 

som Högskolan i Gävle hade full tillgång till. I CINAHL användes även begränsningarna 

”linked full text” och ”peer reviewed”. De studier som valts ut till resultatet presenteras i 

tabell 1. 

 

Tabell 1. Sökstrategi  

Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Valda studier 

(exkl. dubbletter)  

MEDLINE 

via PubMed 

År 2006–2017, 

engelska, 2016-12-19 

Gastric bypass [Mesh] AND 

experience (fritext) 

245 1 1 

MEDLINE 

via PubMed 

År 2006–2017, 

engelska, 2016-12-19 

Quality of Life [Mesh] AND 

Gastric bypass AND food 

(fritext) 

20 20 4 

 

MEDLINE 

via PubMed 

År 2006–2017, 

engelska, 2017-02-03 

Follow-Up Studies[Mesh] 

AND Diet (fritext) AND 

Gastric Bypass (fritext)  

12 12 3 
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2.3 Urvalskriterier 

De valda inklusionskriterierna var att deltagare i studierna ska ha genomgått en GBP-

operation,  svara på studiens syfte och spegla kostvanor hos denna patientgrupp efter 

operationen. De valda exklusionskriterierna är studier som handlar primärt om andra sorters 

operationer, exempelvis gastric sleeve, gastric banding och duodenal switch, om omvårdnad 

inför GBP-operation och studier som ansågs vara ur ett medicinskt perspektiv eller ett 

sjuksköterskeperspektiv.  

  

2.4 Urvalsprocess och utfallet av möjliga studier 

Under granskningen av träffarna så har författarna sökt efter relevans till erfarenheter om 

kostvanor hos patienter som genomgått GBP-operation, samt erfarenheter om livet efter 

operationen som relaterar till kostvanorna. Alla studier som kunde tänkas svara på syftet 

sparades för vidare granskning. Av sammanlagt 283 träffar så lästes alla titlar överskådligt, 

och av dem valdes 39 studier ut och abstrakt lästes igenom. Av dem valdes tolv studier ut för 

att läsas i sin helhet. Flera studier från sökningar i CINAHL exkluderades ur den föreliggande 

litteraturstudien på grund av att de utgick från ett sjuksköterskeperspektiv, de handlade om en 

annan form av överviktsoperation som inte var GBP, de var litteraturöversikter eller att de inte 

svarade på syftet. Under grundlig genomläsning av studierna så exkluderades en studie som 

inte svarade på syftet eller frågeställningarna. Slutligen var det elva studier kvar som svarade 

på syfte och frågeställning. Urvalsprocessen presenteras i ett flödesschema i figur 1. I 

studierna som presenteras kommer författarna att fokusera på det subjektiva som presenteras i 

resultaten (Polit & Beck 2016). Författarna har läst igenom titlar och abstrakt och sedan valt 

ut studier som svarar på den föreliggande studiens syfte och frågeställning. Endast empiriska 

studier har använts i resultatet. 

MEDLINE 

via PubMed 

År 2006–2017, 

engelska, 2016-12-16 

Bariatric Surgery [Mesh] AND 

Food Habits (fritext) 

2 2 1 

MEDLINE 

via PubMed 

År 2006–2017, 

engelska, 2016-12-16 

Bariatric Surgery [Mesh] AND 

Patients experience AND Diet 

[Mesh] 

2 2 1 

CINAHL År 2006–2017, 

engelska, ”peer 

reviewed”, ”linked full 

text”, 2017-02-03 

Gastric Bypass (Major subject) 

AND Prospective Studies 

(Major heading) AND Food 

Habits (Major heading) 

2 2 1 

Totalt   283 39 11 
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Figur 1. Urvalsprocessens flödesschema 

 

2.5 Dataanalys 

Bearbetningen av studiernas resultat har utgått ifrån ett patientperspektiv. De delar av 

resultatet som svarat på syftet har tagits med i litteraturstudien. Båda författarna har 

individuellt läst alla studier som valdes ut till resultatet i sin helhet och har sedan jämfört sina 

beskrivningar av respektive studie. Författarna har haft en jämn arbetsfördelning i arbetet med 

uppsatsen. Studiernas resultat har färgkodats efter relevans och återkommande teman och 

delats upp i olika ämnen som alla berör ämnet kostvanor. Enligt Polit och Beck (2016) kan 

kodning av studier vara till hjälp för att hitta passande rubriker. I analysen av studier är det 

viktigt att hitta återkommande teman. Resultatet redovisas i löpande text i två rubriker med 

tillhörande underrubriker, som presenteras i bilaga 1 tabell 2. En tredje rubrik för den 

metodologiska frågeställningen finns i resultatet och presenteras översiktligt i bilaga 2 tabell 

3. 
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2.6 Etiska överväganden 

Båda författarna har läst samtliga studier och haft ett objektivt förhållningssätt i granskningen 

och presentationen av resultatet, samt inte uteslutit någon studie som följd av egna åsikter 

eller fördomar, vilket anses vara en styrka enligt Polit och Beck (2016). Författarna har inte 

haft för avsikt att plagiera på någon annans arbete eller falsifiera resultatet.  

 

3. Resultat 

Resultatet består av elva vetenskapliga studier och presenteras nedan i löpande text under tre 

rubriker, Postoperativa kostvanor, Erfarenheter av matintolerans och Den metodologiska 

aspekten - urvalsmetod med tillhörande underrubriker. 

 

 

3.1 Postoperativa kostvanor 

Resultatet presenteras i tre underrubriker Förändrade kostvanor, Bevarade kostvanor och Det 

dagliga matintaget, storleken på portionerna och relationen till mat som beskriver 

patienternas förändringar i kostvanor som gjordes efter deras GBP-operationer. 

 

3.1.1 Förändrade kostvanor 

Många patienter beskrev att de hade exkluderat olika sorters mat från sina kostvanor under 

den första perioden efter GBP-operationen, som varierade mellan 6–12 månader. Mat som var 

energirik och innehöll mycket kolhydrater, fett och socker beskrevs vara de primära 

matsorterna som de hade minskat sitt intag av (Freire, Borges, Alvarez-Leite & Toulson 

Davisson Correia 2011; Kruseman, Leimgruber, Zumbach & Golay 2009; Leite Faria, de 

Oliveira Kelly, Pereira Faria & Kiyomi Ito 2008; Moizé et al. 2012; Silver, Torquati, Jensen 

& Richards 2006; Thomas, Gizis & Marcus 2009). Dessa förändringar beskrivs av patienterna 

i studien av Freire et al. (2011) som en följd av GBP-operationens komplikationer, som kan 

vara dumpingsyndrom, magknip och illamående, under den första tiden efter operationen och 

att förändringarna i kosten därmed inte är bestående. GBP-patienter i flera studier beskrev att 

de började förtära kolhydratrik mat igen efter ungefär tolv månader och att de sedan ökade 

intaget successivt med varje månad (Freire et al. 2011; Kruseman et al. 2013; Moizé et al. 

2012; Schweiger, Weiss & Keidar 2010). I en studie av Silver et al. (2006) beskrev en stor del 
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av GBP-patienterna att de har valt bort olika sorters mat från deras kostvanor efter 

operationen vilket främst var sötade drycker och söta desserter. De beskrev även att kost 

baserat på bröd, rött kött, fisk samt mejeriprodukter hade exkluderats från deras kostvanor.  

3.1.2 Bevarade kostvanor 

I studien av Thomas, Gizis och Marcus (2009) beskrev GBP-patienterna vilka olika 

matgrupper de ansåg vara viktigast i sin kost och samtliga patienter beskrev att kryddning och 

smaksättning av mat, framför all kost, är det viktigaste. En del av patienterna förklarade att de 

inte hade några problem med någon sorts mat och att det enda de inte exkluderade från sin 

kost var vegetabilier och frukter (Godoy et al. 2011; Silver et al. 2006). Även i studierna av 

Freeman, Overs, Zarshenas, Walton och Jorgensen (2013), Freire et al. (2011) Thomas, Gizis 

och Marcus (2009) framkommer det att GBP-patienterna inte exkluderade vegetabilier från 

sin kost. Endast i en studie beskrev patienterna att de åt mer av kött eller vegetariska alternativ 

till kött än de som inte genomgått en GBP-operation (Freeman et al. 2013). I en annan studie 

beskriver GBP-patienterna att de enda sorterna av kött som de inte hade exkluderat från sina 

kostvanor var kyckling och kalkon (Silver et al. 2006). I en studie av Leite Faria et al. (2008) 

så delades patienter upp i tre grupper beroende på vilka kostvanor de hade innan de 

genomgick sin GBP-operation. Dessa grupper var normal-, sötsaks-, och snacksätare. I den 

sötsaksätande gruppen så beskrev GBP-patienterna att de inkluderade kost som innehöll 

mycket socker, exempelvis bakverk, godis och sötade drycker i sina kostvanor. De som var i 

den snacksätande gruppen beskrev att de åt mycket chips, popcorn och andra sorters mat som 

innehöll hög halt av fett och kolhydrater. I den normalätande gruppen så uppgav de att de 

uteslöt dessa sorters mat helt ur sin kost. Endast i en av grupperna märktes en knapp 

förändring i kostvanorna efter GBP-operationen, vilket var i den snacksätande gruppen. De 

snacksätande GBP-patienterna uppgav att de fortsatte att förtära mycket snacks som chips och 

popcorn även efter deras ingrepp.  

 

3.1.3 Det dagliga matintaget, storleken på portionerna och relationen till 

mat 

I en studie av Lier, Aastrom och Rørtveit (2015) så framkom det att GBP-patienterna hade lite 

olika relationer till sin kost efter operationen. Några av patienterna beskrev att de lät maten ta 

upp den större delen av vardagen då de planerade hur varje måltid skulle se ut, medan andra 

berättade att de tappade intresset helt för mat. I flera studier uppgav GBP-patienterna att de åt 
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flera mindre måltider om dagen för att kunna hålla sig mätta under dagarna, då de inte kunde 

äta för mycket på samma gång (Leite Faria et al. 2008; Lier, Aastrom & Rørtveit 2015; Silver 

et al. 2006). I en annan studie beskrev GBP-patienterna att de åt färre måltider om dagen än 

överviktiga personer som inte genomgått operationen. Det framkommer också att GBP-

patienterna dragit ner på det dagliga intaget av snacks och sötsaker mellan måltiderna 

(Freeman et al. 2013). I en studie av Freire et al. (2011) så var GBP-patienterna uppdelade i 

tre grupper beroende på hur lång tid som gått mellan deras operation till det tillfälle de deltog 

i studien. En signifikant skillnad beskrevs i det dagliga matintaget mellan den grupp av GBP-

patienter som nyligen genomgått operationen och den grupp av patienter som var längst 

gångna. De längst gångna patienterna uppgav att de åt mycket fet och kolhydratrik mat per 

dag, medan de nyligen opererade patienterna beskrev att de nästan inte åt något av varken fet 

eller kolhydratrik mat.  

3.2 Erfarenheter av matintolerans 

Resultatet presenteras i två underrubriker, Skapandet av nya kostvanor och Tidens betydelse, 

som beskriver patienternas erfarenheter av matintoleranser efter deras GBP-operationer och 

hur de med tiden har förändrat sina kostvanor utefter intoleransen på egen hand och med 

professionens hjälp. 

3.2.1 Skapandet av nya kostvanor 

I studien av Lier, Aastrom och Rørtveit (2015) berättade GBP-patienterna att de fick låg 

tolerans mot fet kost och drabbades av dumpingsyndrom när de råkade äta för mycket för 

snabbt. Patienter i flera studier beskrev att de drabbades av magknip och blev illamående om 

de åt för snabbt, och den erfarenheten gjorde att de lärde sig att behärska sig själva när de ville 

äta mer. På det sättet skapade de nya kostvanor som en följd av GBP-operationens 

komplikationer. (Lier, Aastrom & Rørtveit 2015; Prazeres de Assis et al. 2013). Andra 

åtgärder som GBP-patienterna nämnde för att de skulle tolerera maten bättre var att de 

började ägna mer tid till måltiderna och att de började tugga sin mat mycket längre, vilket 

även gjorde att de tidigare kände sig mätta och avslutade sin måltid innan de åt mer än de 

klarade av efter operationen. En del patienter som beskrev att de fått en lägre tolerans för stora 

volymer av mat och vätska efter operationen valde att sluta dricka samtidigt som de åt mat 

eftersom att vätskan snabbt tog plats i det lilla utrymme som fanns i magsäcken (Prazeres de 

Assis et al. 2013). I en studie av Freeman et al. (2013) så uppgav patienterna att de var mer 
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tillfredsställda med sin kost och sitt ätande efter GBP-operationen, trots att de hade sämre 

mattolerans jämfört med patienter som inte genomgått operationen. 

 

Patienterna i studien av Kruseman et al. (2009) beskrev att de behövde få hjälp med sina 

kostvanor efter GBP-operationen och fick därför träffa en dietist både före och efter 

operationen. De träffade en dietist som en förberedande introduktion innan operationen och 

fick sedan regelbunden uppföljning under fem år. De flesta av GBP-patienterna var nöjda med 

uppföljningen, men det fanns även de som önskade att de hade fått mer stöd och hjälp 

angående kostvanor. Mer än hälften av patienterna i studien av Freire et al. (2011) beskrev att 

de på egen hand tog hjälp av kostrådgivning under den första tiden efter GBP-operationen. 

Dock så var det fler och fler som allt efter som slutade gå hos rådgivningen med åren. 

 

3.2.2 Tidens betydelse 

Patienterna beskrev en nedsatt förmåga av att äta de första sex månaderna efter GBP-

operationen. De beskrev också att toleransen gentemot mat blev gradvis bättre ju längre tiden 

gick efter ingreppet. Patienterna uppgav att de hade svårigheter med sina nya kostvanor 

främst den första tiden efter GBP-operationen. Exempel på mat som var svårt för 

matspjälkningssystemet att bryta ner den första tiden var köttprodukter, mejeriprodukter och 

kolhydratrik kost (Schweiger, Weiss & Keidar 2010). I flera studier så framkom det att de 

som GBP-patienterna tolererade minst var rött och vitt kött, och kolhydratrik mat som bröd, 

ris och pasta (Godoy et al. 2011; Kruseman et al. 2009; Prazeres de Assis, Alves da Silva, 

Sousa Vieira de Melo & de Arruda Moreira 2013; Schweiger, Weiss & Keidar 2010). I 

studien av Freire et al. (2011) så beskrevs erfarenheter om det ökade matintaget ju längre 

tiden hade gått. En grupp av GBP- patienter som det hade gått i snitt sju år sedan deras 

operation beskrev att de hade väldigt lite till ingen intolerans gentemot någon sorts mat. Dessa 

hade i jämförelse med en grupp som nyligen hade genomgått GBP-operationen en mycket god 

tolerans mot mat. Allt eftersom toleransen mot mat blev bättre så ökade också det totala 

intaget av mat.  

 

3.3 Den metodologiska aspekten – urvalsmetod 

Åtta av elva studier hade ett bekvämlighetsurval (Freeman et al. 2013; Freire et al. 2011; 

Godoy et al. 2011; Leite Faria et al. 2008; Prazeres de Assis et al. 2013; Schweiger, Weiss & 

Keidar 2010; Silver et al. 2006; Thomas, Gizis & Marcus 2009). Två av studierna hade ett 
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konsekutivt urval (Moizé et al 2012; Kruseman et al. 2009) och endast en studie hade 

ändamålsenligt urval (Lier, Aastrom & Rørtveit 2015). Att använda ett bekvämlighetsurval 

betyder att rekrytera de som anses vara lämpliga och är tillgängliga. Ett konsekutivt urval 

innebär att forskare rekryterar alla tillgängliga som kan uppfylla kriterierna för att delta i 

studien, från samma målgrupp under ett bestämt tidsintervall eller efter ett specifikt antal 

platser. Ett ändamålsenligt urval betyder att forskarna väljer representanter för en viss 

målgrupp som passar bäst till temat i deras studie (Polit & Beck 2016). 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

En stor andel av patienterna som deltog i studierna beskrev att deras kostvanor ändrades efter 

GBP-operationen. Mat som innehöll mycket energi, exempelvis socker, fett och kolhydrater, 

hade i flera studier beskrivits som det som huvudsakligen har exkluderats ur patienters 

kostvanor. Även kött- och mejeriprodukter hade exkluderats på grund av den låga toleransen 

mot dem. Vegetabilier har beskrivits som den sortens kost som hade exkluderats minst ur 

patienternas kostvanor. I och med den minskade volymen i magsäcken så uppgav patienterna 

att de ätit mindre portioner flera gånger under dagen för att kunna hålla sig mätta. De 

förklarade även att dumpingsyndrom, magknip och illamående var konsekvenser av att äta för 

mycket mat för snabbt och att det lärde dem att behärska sig själva, att tugga maten längre och 

att ta längre tid på sig under måltiderna. Att välja bort dryck ur måltiden var vanligt 

förekommande då mycket vätska snabbt tog upp det lilla utrymmet som finns i magsäcken. 

 

4.2 Postoperativa kostvanor 

I denna litteraturstudie definierar författarna kostvanor som vad en patient förändrat i sin kost 

och hur mycket de äter, samt vad som minskats eller uteslutits ur deras kostvanor på grund av 

intolerans, komplikationer och för att uppnå hälsa. De definierar även hälsa hos GBP-

patienter som kostvanor som bibehåller eller sänker vikten, samt hur patientens välmående 

påverkas med avseende på komplikationer som en GBP-operation kan leda till, exempelvis 

dumpingsyndrom. 

 

Det var flera patienter som uppgav att de under den första perioden efter GBP-operationen fått 

exkludera flera sorters livsmedel ur sin kost, framför allt de med mycket socker och fett, samt 
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kolhydratrik mat (Freire et al. 2011; Kruseman et al. 2009; Leite Faria et al. 2008; Moizé et al. 

2012; Silver et al. 2006; Thomas, Gizis & Marcus 2009). En av studierna visade att 

patienterna även valde bort rött kött och mejeriprodukter (Silver et al. 2006). Andra patienter 

förklarade att de i stället för att fokusera på att exkludera mat så beskrev de att smaksättning 

och kryddning var viktigare under den första tiden efter GBP-operationen (Thomas, Gizis & 

Marcus 2009). Flera studier visade att det enda som inte helt exkluderades från kosten var 

vegetabilier (Freeman et al. 2013; Godoy et al. 2011; Silver et al. 2006; Thomas, Gizis & 

Marcus 2009). Svårigheter med köttprodukter och mejeriprodukter under den första tiden 

efter en GBP-operation stärks av Johnson et al. (2012) där de som genomgick en GBP-

operation fick information om svårigheter med vissa livsmedel som en förberedelse på 

ändrade kostvanor som följer efter en GBP-operation. Detta styrks även i en annan studie där 

patienterna uppgav att de behövde exkludera olika livsmedel som en följd av GBP-

operationen (Lynch 2015). Det förekom dock i två studier att vissa av patienterna inte hade 

några större problem med att äta (Godoy et al. 2011; Silver et al. 2006). 

 

Många GBP-patienters energiintag hade minskades drastiskt under det första året efter GBP-

operationen. Energiintaget ökades sedan successivt då mattoleransen beskrevs bli bättre med 

tiden (Freire et al. 2011; Kruseman et al. 2013; Moizé et al. 2012; Schweiger, Weiss & Keidar 

2010). Hur patienterna beskrev de nya kostvanorna och restriktionerna efter GBP-operationen 

varierade. Några patienter förklarade att de planerade sina dagar efter sina nya kostvanor 

medan andra hade fått ett minskat intresse för mat efter GBP-operationen. De flesta beskrev 

även att de åt flera mindre måltider om dagen som en anpassning till den nyare mindre 

magsäcken (Leite Faria et al. 2008; Lier, Aastrom & Rørtveit 2015; Silver et al. 2006). Detta 

samstämmer med en annan studie där GBP-patienterna förklarade att de behövde planera sina 

dagar och äta flera mindre mål om dagen för att hålla sig mätta och undvika komplikationer 

som illamående och magknip då mattoleransen var låg (Lynch 2015). Det samstämmer dock 

inte med en studie där GBP-patienterna istället åt mindre måltider men inte flera gånger om 

dagen (Freeman et al 2013). Att ändra sina kostvanor för att uppnå en normalvikt är viktigt för 

hälsan och kräver livsstilsförändringar i form av ett minskat energiintag. GBP-operation kan 

vara ett sätt att hjälpa patienter med fetma och övervikt att gå ner i vikt och uppnå god hälsa 

(Bray et al. 2016). Det kan styrkas av resultatet i en studie av Odom et al. (2009) där de 

visade att patienter som kunde hålla sin vikt efter GBP-operationen hade kunnat ta kontroll 

över sitt begär efter mat, sitt energiintag och ändrat sina kostvanor genom att föra 

anteckningar över mat som de åt. 
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Några av kriterierna för att få genomgå en GBP-operation är att patienten ska ha gjort seriösa 

försök till att gå ner i vikt tidigare och att de ska ha en god motivation till att genomgå 

operationen och delta i uppföljningsmöten efter operationen (Wirén 2016). En del av 

patienterna beskrev att de förändrade kostvanorna berodde på operationens komplikationer 

men att dessa komplikationer minskar eller försvinner med tiden, vilket kunde leda till ett ökat 

energiintag (Freire et al. 2011). Författarna till den föreliggande studien anser det vara av stor 

vikt att sjuksköterskan informerar GBP-patienterna om att dessa komplikationer kan vara 

besvärliga, men att de inte alltid är bestående och att det finns en chans att de kan försvinna 

helt för att öka motivationen till att medverka i uppföljningsmöten och för att kunna känna sig 

delaktig i sin vård. Att få patienterna att känna sig välkomna att delta och ta beslut om sin 

vård stärks av Socialstyrelsen (2005) och IAPO (2016). 

 

4.3 Erfarenheter av matintolerans 

I studien gjord av Freeman et al. (2013) så beskrev patienterna att deras tillfredsställelse 

gentemot mat och ätandet hade förbättrats efter GBP-operationen, men att toleransen till mat 

försämrats. Detta framkommer även i en annan tidigare studie gjord av samma författare 

(Overs, Freeman, Zarshenas, Walton & Jorgensen 2011) med samma patienter. Skillnaden i 

denna studie var att patienterna fått svara på andra frågeformulär och har kommit fram till 

samma slutsats angående mattoleransen som i den senare studien. I båda studierna så var 

GBP-patienterna två till fyra år postoperativa. I studien gjord av Schweiger, Weiss och Keidar 

(2010) så fokuserade de på GBP-patienter som var mellan sex månader och ett år 

postoperativa, och över ett år postoperativa. Mattoleransen och tillfredsställelsen av att äta var 

båda låga i jämförelse med hur de längre gångna GBP-patienterna beskrev sina erfarenheter 

(Overs et al. 2011; Schweiger, Weiss och Keidar 2010). I studien av Overs et al. (2011) så 

uppgav GBP-patienterna en hög tillfredsställelse gentemot mat, medan toleransen fortfarande 

var låg. I en stor litteraturstudie så framkom det från många studiers resultat att tolerans mot 

mat är som lägst den första tiden efter en GBP-operation (Stumpf, Rodrigues, Kluthcovsky, 

Travalini och Milléo 2015). I flera studier (Freeman et al. 2013; Overs et al. 2011; Schweiger, 

Weiss & Keidar 2010) så jämfördes mattolerans och tillfredsställelse med att äta med 

överviktiga patienter som inte har genomgått GBP-operation. Samtliga patienter beskrev en 

högre mattolerans, men lägre tillfredsställelse gentemot mat. Detta överensstämmer inte med 
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resultatet i studien av Lynch (2015) där flera patienter berättade att de hade hög 

tillfredsställelse gentemot mat. 

 

Att testa sig fram till nya kostvanor har varit den metod som GBP-patienter beskriver att de 

använt sig av mest. De har genom detta fått erfara att stora mängder mat och att äta för snabbt 

för det mesta leder till illamående och magknip(Lier, Aastrom & Rørtveit 2015; Prazeres de 

Assis et al. 2013). Dessutom slutade en del av patienterna att dricka till måltiderna då de 

upptäckt att det gick lättare att äta om de uteslöt vätska under måltiderna (Prazeres de Assis et 

al. 2013). Att erfara restriktioner under måltider styrks i en studie av Lynch (2015) där GBP-

patienterna också berättade att de åt mindre måltider och att de inte kunde dricka till maten. I 

tidigare studier av Bray et al. (2016) så förklarade de att ingen kostvana egentligen är bättre 

än någon annan då det handlar om att patienten ska kunna klara av att hålla sig till den 

specifika kosten. Det framkommer i studier av Lier, Aastrom och Rørtveits (2015) och 

Prazeres de Assis et al. (2013) att GBP-patienterna har format sina nya kostvanor efter deras 

matintolerans, det framkommer dock inget om att de har fått någon information om 

mattolerans och komplikationer som kan uppstå efter en GBP-operation eller om de deltagit i 

uppföljningsmöten med vården. Enligt Fawcett och Cody (1996) så handlar omvårdnaden om 

vad sjuksköterskan ska kunna göra i fördel för patienternas hälsa. Under den första perioden 

efter GBP-operationen som patienten spenderar på avdelningen så ska sjuksköterskan kunna 

engagera patienten i en diskussion kring kostvanor, samt motivera patienten att ha en fortsatt 

kontakt med vården för att göra tiden efter GBP-operationen och relationen till mat optimal 

och hälsosam, samt bidra med information till andra vårdgivare. Sjuksköterskan har mycket 

ansvar kring nutritionen hos patienter, liksom läkare och dietister har (Rethenberg 2015; 

Westergren 2014). Författarna till föreliggande studie anser att patienterna lättare hade kunnat 

undvika dumpingsyndrom, illamående och magknip om de fått tillräckligt med information 

om hur de bör förhålla sig till mat samt om de olika konsekvenserna och hur de uppstår. De 

anser även att sjuksköterskan bör informera om att alla former av kostvanor inte passar alla, 

vilket stärks av Bray et al. (2016) då de förklarade att patientens diet bör passa hen så att 

patienten kan hålla sig till den under längre tid. 

 

Det framkommer enbart i två studier att patienterna fick kostrådgivning efter operationen, 

men det framkommer inte av vilken profession eller vart de mottagit rådgivningen (Freire et 

al. 2011; Kruseman et al. 2009). I studien av Kruseman et al. (2009) så beskrev patienterna att 

deras erfarenhet av uppföljningen efter GBP-operationen var god, men patienterna önskade att 
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de fått mer stöd och hjälp gällande bland annat kostvanor. Många av GBP-patienterna i 

studien av Freire et al. (2011) hade en kontinuerlig kontakt med vården efter GBP-

operationen, men de avslutade successivt kontakten ju längre tiden gick. I föreskriften av 

IAPO (2016) så har patienten rätten att vara delaktig i besluttagandet av sin vård och ska 

därmed få tillräcklig information från sin vårdgivare för att kunna fatta egna beslut, vilket 

även framkommer i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen 2005). Under en 

samordnad vård- och omsorgsplanering, som oftast sker på avdelningen där patienten är 

inlagd, så är syftet att överföra patienten till en annan vårdinstans, exempelvis öppenvården, 

på ett så genomförligt och säkert sätt som möjligt, om behovet finns för patienten att ha 

fortsatt kontakt med vården (Fridstedt 2016). Den ansvariga sjuksköterskan från avdelningen 

ska rapportera om bland annat näringstillstånd och näringsbehov, vilket innefattar bedömning 

av nutritionstillstånd, kroppsvikt och BMI, ätstödjande åtgärder och var patienten ska vända 

sig för uppföljning eller om hen upplever problem (Westergren 2014). Miljön beskrivs som 

den plats där patientens omvårdnad sker (Fawcett och Cody 1996), och i och med att GBP-

patienten slutligen kommer att skrivas ut från sjukhuset så anser författarna till den 

föreliggande studien att öppenvården kommer behövas som vårdgivare i samhället för att 

patienten ska kunna ha en kontinuerlig kontakt med vården. Detta relaterar också till 

människan som definieras av Fawcett och Cody (1996) som den som tar emot omvårdnaden. 

Människan här anser författarna är GBP-patienten och är den som sjuksköterskan ska stödja, 

undervisa och motivera för att kunna uppnå god hälsa och hälsosamma kostvanor.  

 

Hälsa, enligt Fawcett och Cody (1996), är en patients välmående som kan variera kraftigt 

mellan mycket frisk och dödligt sjuk. Hälsa för dessa patienter kan vara att med nya 

kostvanor uppnå en hälsosam vikt och ett normalt BMI, samt lära sig vad och hur de ska äta 

för att undvika komplikationer som illamående, magknip och dumpingsyndrom. 

Sjuksköterskans omvårdnad är de handlingar som görs för att patientens hälsa ska förbättras 

och omvårdnaden ska därför ges individuellt anpassat (Fawcett & Cody 1996; Socialstyrelsen 

2005). Författarna anser att sjuksköterskan ska sträva efter en god omvårdnad, arbeta 

hälsofrämjande och fungera som ett stöd för den individuella patienten, vilket kan styrkas av 

Socialstyrelsen (2005).  
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4.4 Den metodologiska aspekten – urvalsmetod 

Den valda metodologiska frågeställningen var vilka urvalsmetoder som har använts i 

studierna. Endast i fåtalet studier var urvalsmetoden beskriven ordagrant, medan flertalet 

studier subtilt beskrev i urvalsprocessen hur det hade gått till. Författarna kunde vid flera 

tillfällen inte skilja på om det var ett bekvämlighetsurval eller ett konsekutivt urval som 

använts i de kvantitativa studierna då beskrivningarna kunde relatera till båda sorterna. Efter 

diskussioner och grundlig genomläsning i Polit och Becks bok Nursing Research (2016) så 

kunde författarna slutligen fastslå vilken sorts urval som använts i studierna. Detta är dock en 

svaghet då det kan ske misstolkningar i översättningen av engelsk text till svenska. 

 

De urvalsmetoder som använts i de studier som inkluderats i den här litteraturstudien var 

konsekutivt, ändamålsenligt och bekvämlighetsurval. Konsekutivt urval är enligt Polit och 

Beck (2016) en säkrare form av urval än bekvämlighetsurval och att risken för tidsbunden 

påverkan och fluktuation är mindre då perioden för insamlandet kan ske under en lång tid. I 

ett bekvämlighetsurval finns det en risk för att rekryteringen kan ske utan att forskarna har 

kontroll över vilka som ställer upp, alltså att de som deltar skiljer sig från de som inte deltar 

och resulterar i ett icke-representativt urval. Det är den minst säkra formen av urval. 

Ändamålsenligt urval betyder att välja representanter för en viss målgrupp som passar bäst till 

studien. Det finns många variationer av ändamålsenligt urval och baseras på vad forskarna vill 

uppnå med sin studie, exempelvis bredspektrumsurval då forskarna väljer deltagare med stor 

variation, eller ett homogent urval som fokuserar mer på representanter för ett särskilt 

fenomen. Då de flesta av studierna som resultatet i föreliggande litteraturstudie använde sig 

av hade ett bekvämlighetsurval så skulle det kunna ses som en svaghet i arbetet. Dock så 

anser författarna, efter att ha läst och granskat artiklarna, att de inte på något sätt kan påverka 

resultatet negativt. Detta beror på att patienterna i studierna rekryterades av forskare som 

arbetade på de center där patienterna genomgick sin GBP-operation, och därför är 

urvalsgrupperna i studierna rätt för denna litteraturstudie. En av artiklarna hade använt sig av 

ändamålsenligt urval vilket är en styrka i de studierna då forskarna valde ut GBP-patienter 

från de center där de opererats, vilket var den målgruppen som de hade för avsikt att studera.  

 

4.5 Metoddiskussion 

Detta var en beskrivande litteraturstudie med mål att beskriva GBP-patienters kostvanor efter 

operationen. I denna form av studie så har författarna strävat efter att enbart använda sig av 
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primärkällor. Dessa är beskrivningar av de utförda studierna som forskarna själva har skrivit. 

En litteraturstudie bör vara genomtänkt, heltäckande och relevant. Författarna ska kunna vara 

kreativa i att hitta nya källor för att stärka sitt valda ämne, samt försöka uppnå mättnad på 

insamlad information för att studien ska kunna vara så pålitlig som möjligt (Polit & Beck 

2016). I denna studie har sammanlagt elva empiriska studier använts i resultatet, då alla har 

relaterat till syftet och frågeställningarna. Som mest så samstämmer fyra studier på ämnen 

som tas upp i resultatet, vilket kan bero på de få studier som inkluderades i litteraturstudien. 

Begränsningen inom Högskolan i Gävle kan ha utelämnat relevanta studier som kunnat 

användas till resultatet. CINAHL användes i denna litteraturstudie för att bredda sökningen då 

sökningar i MEDLINE via PubMed mest resulterade i medicinska studier. MEDLINE via 

PubMed är väldigt enkelt att använda och kan snabbt förfina sökningar genom att ge förslag 

på de ord som skrivs in i sökfälten och hänvisa till MeSH-termer istället. Sökordet ”Quality of 

Life” användes för att utöka sökresultatet eftersom att mat är en stor del av mångas vardag 

och sociala liv, och beskrivs som en viktig del i helheten av deras liv. 

 

En av de valda begränsningarna var att alla studier ska vara skrivna på engelska. Detta kan ha 

bidragit till misstolkningar av texter då båda författarnas modersmål är svenska. Specifika ord 

som författarna inte kunnat tolka har översatts och/eller slagits upp i synonymordböcker på 

internet för att kunna skapa djupare förståelse för texter. Författarna upptäckte ett mönster då 

några av studierna var utförda i spansktalande länder men som har skrivits på engelska. Det 

skulle möjligen finnas fler studier som är relevanta för arbetet men som är skrivna på spanska, 

eller andra språk, som författarna inte skulle förstå på grund av otillräckliga kunskaper i andra 

språk som inte är svenska eller engelska. 

 

Av de elva studier som använts i litteraturstudien så hade alla, förutom en, en kvantitativ 

ansats. En ofta använd form av undersökning i kvantitativa studier är enkäter som tilldelas 

deltagarna via bland annat e-post. Detta är kostnadseffektivt och inte särskilt tidskrävande för 

forskarna. Detta bidrar till att studien kan ha fler deltagare, vilket är en styrka då kvalitativa 

studier oftast fokuserar på att få mycket information från ett fåtal personer. En svaghet är 

dock att det kan ske misstolkningar av frågorna i enkäterna som skickas ut samt att deltagarna 

kan tolka dem på olika sätt (Polit & Beck 2016). 

 

Alla studier lästes igenom och färgkodades individuellt av författarna, vilket enligt Polit & 

Beck (2016) är en styrka då författarna kan behålla objektiviteten till studierna. Då kunde 
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författarna se samstämmighet i relevant resultat när det sedan diskuterades och författarna 

gick igenom dem tillsammans. Även detta anses som en styrka då studierna bearbetades med 

två perspektiv. 

 

4.6 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Författarna ville med denna litteraturstudie beskriva patienternas erfarenheter av kostvanor 

efter att ha genomgått GBP-operation. Målet med en GBP-operation är att patienten ska 

uppnå ett normalt BMI och tillsammans med livsstilsförändringar, bland annat med bättre 

kostvanor, uppnå och upprätthålla god hälsa. I det kliniska arbetet för den här patientgruppen 

så är nutritionen en stor del av sjuksköterskans ansvar. Förutom nutritionen för denna 

patientgrupp så är information och patientundervisning viktiga delar i sjuksköterskans arbete. 

Information bör ges till patienten både muntligt och skriftligt innan operationen för att 

förbereda hen på de stora förändringar GBP-operationen innebär. Genom att ha kunskap om 

detta kan sjuksköterskan stötta och bidra med god omvårdnad för att underlätta den 

livsstilsförändring som en GBP-operation innebär. Denna litteraturstudie har använt sig mest 

av kvantitativa studier för att beskriva erfarenheter av kostvanor efter GBP-operation hos 

patienterna. Förslag på vidare forskning är kvalitativa studier som fokuserar på patienters 

erfarenheter om kostvanor och om förändringarna de fått göra, samt deras erfarenheter av 

stödet från vården efter operationen. Författarna märkte att majoriteten av patienter som 

deltog var kvinnor och därför kan denna studie vara något partisk. Det kan behövas fler 

studier som fokuserar på GBP-opererade mäns erfarenheter. Många av studierna genomfördes 

i spansktalande länder och i USA. Hur den postoperativa omvårdnaden och kostvanorna ser ut 

där kanske inte överensstämmer med hur det ser ut i Sverige. För att gynna vården i Sverige 

så kan det behövas fler studier som genomförs här eller i länder med liknande förhållanden 

som Sverige. 

 

4.7 Slutsats 

Kostvanorna förändrades efter GBP-operationerna, mest märkbart var att patienterna dragit 

ner på kolhydratrik mat som bröd, ris och pasta, samt sötade livsmedel. Det patienterna hade 

lägst tolerans mot var kött- och mejeriprodukter, vilket också hade exkluderats av vissa 

patienter. De flesta uppgav att de åt flera måltider om dagen, fast mindre portioner än innan 

operationen. Energiintaget beskrevs minska mycket under den första tiden efter operation, då 

också toleransen beskrevs vara som lägst, men ökade sedan successivt igen då toleransen 



  Sara Nordström och Anna Berglund 

20 

 

beskrevs bli bättre en längre tid efter operationen. Med tiden lärde sig patienterna hur och vad 

de kunde äta, vilket ledde till ett ökat matintag. Endast ett fåtal patienter uppgav att de fått 

hjälp av professionen med stöd och kostrådgivning. Det är viktigt att patienten får vara 

delaktig i sin omvårdnad och får ett tillfredsställande stöd under den första tiden efter GBP-

operationen. Sjuksköterskan ska kunna undervisa patienten och bistå med svar på frågor 

gällande kost och kostvanor som spelar en stor roll i processen till att uppnå och upprätthålla 

en normalvikt och uppnå god hälsa.  
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Bilaga 1 

Tabell 2. Resultatöversikt 

Författare Syfte Resultat 

 

Freeman, Overs, 

Zarshenas, Walton & 

Jorgensen 

Att utvärdera mattolerans och dietkvalité hos GBP-patienter 

2–4 år efter operationen, samt att bedöma om det finns ett 

samband mellan mattolerans och kvalité av kosten hos dessa 

patienter. 

Överlägsen mattolerans rapporterades av GBP-gruppen. Det 

fanns flera signifikanta korrelationer mellan mattolerans och 

kostintag, inklusive bröd och spannmål och kött och vegetariska 

alternativ till kött. 

Freire, Borges, Alvarez-

Leite, & Toulson 

Davisson Correia 

 

Att fastställa livsstilsvanor och kostmönster hos GBP-

patienter, samt faktorer för viktökning och –minskning. 

En signifikant skillnad märktes i den grupp där det gått längst tid 

sedan operationen. De åt mer fett och olja jämfört med de andra. 

Den andra gruppen åt mer sötsaker. Viktuppgång märktes i alla 

grupper och berodde främst på dålig kostkvalité som mycket fet 

och söt mat samt mycket kolhydrater. 

Godoy, Caetano, Viana,  

Godoy,  Barbosa & Ferraz 

Att undersöka graden av matintolerans med ett validerat 

frågeformulär hos överviktiga patienter efter kirurgi för 

viktminskning. Samt att karaktärisera de viktigaste typerna av 

livsmedel som patienterna föredrog. 

Ungefär 85 % klassificerade deras grad av tillfredsställelse för 

mat som bra eller utmärkt. Patienterna hade lägst tolerans mot 

rött kött.  

Kruseman, 

Leimgruber, Zumbach & 

Golay 

Att dokumentera kost och mätbara förändringar minst 5 år 

efter GBP-operation, liksom patienternas ätbeteende, 

psykiska tillstånd och livskvalitet. 

Viktminskning >50% observerades för 47 patienter. 

Genomsnittligt energiintag var lägre vid sista besöket för båda 

grupper jämfört med den preoperativa mätningen. För den grupp 

som gått ner mindre var energiintagen relativt högt och över 

hälften hade gått upp i vikt igen.  

Leite Faria, de Oliveira 

Kelly, Pereira Faria & 

Kiyomi Ito 

Att fastställa kostvanor efter operation och relatera dem till 

viktminskning. 

Delades in i tre grupper, normal-, snacks- och sötsaksätare. 

Snacksätargruppen var de som förlorat minst vikt. De åt fler mål 

mat och det totala kilokaloriintaget per dag var högre än hos de 

andra grupperna. Det totala intaget hos snacksätargruppen var 

signifikant högre. Det enda som normal- och sötsaksätargruppen 

åt mer av var fett. Den mer lättuggade maten som snacksätare 

äter bidrar till viktökningen då lättuggad mat inte är lika 

mättande. 

Lier, Aastrom & Rørtveit Utforska och beskriva GBP-patienters vardagsliv 5 år efter 

operation. 

Deltagarna beskrev förändringar i relationen till mat och 

kostvanor, t.ex. att vissa inte fann att mat var intressant längre. 
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 De hade en mycket lägre tolerans till fet mat, samt att de bör äta 

flera mindre mål om dagen för att undvika magknip och 

illamående. 

Moizé, Andreu, Flores, 

Torres, Ibarzabal, 

Delgado, Lacy, Rodriguez  

& Vidal 

Att prospektivt jämföra koständringar hos GBP-patienter 

mellan 6 månader och 5 år efter operationen. 

Energiintaget minskades 6 månader efter operation och var lika 

balanserat upp till 5 år.  

Prazeres de Assis, Alves 

da Silva, Sousa Vieira de 

Melo & de Arruda 

Moreira 

Att kategorisera kostvanor, nutritionsstatus och livskvalitet 

hos GBP-patienter efter operation. 

Majoriteten av deltagarna uppgav att de tog längre tid på sig att 

avsluta en måltid. Många exkluderade dryck från sina måltider, 

som följd av den mindre volymen i magsäcken. De uppgav 

mattoleransen för kött var sämst, sedan kom kyckling och ris. 

Schweiger, Weiss & 

Keidar 

Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av GBP-

operation vid baslinjen och uppföljning av mätbara 

egenskaper, och effekten av tidsgången efter operationen på 

mattolerans och kvalitén av att äta. 

Nedsatt kvalité av att äta och matintolerans är vanligt efter 

viktminskningsoperationer. Svårigheterna minskar med tiden då 

en ökad tolerans för mat syns tydligt hos GBP-opererade då 

nyopererade (3-6 månader efter) hade en lägre tolerans mot rött-, 

vitt kött, bröd, ris, pasta än de grupper där längst tid gått efter 

operation. 

Silver, Torquati, Jensen & 

Richards 

 

Att fastställa kostbeteende, vad GBP-patienter undviker och 

hur mycket de äter 1-4 år efter operationen. 

Personerna exkluderar mest sötad mat och dryck, samt mat som 

innehåller mjölk, rött kött, mycket fett och kolhydrater. De äter 

ca 3 mål, samt 2,5 mellanmål om dagen. 

Thomas, Gizis & Marcus Att få en översikt av livsmedelsval under perioden från det att 

fast föda återinförs efter 3 månader till 2,5 år efter GBP-

operationen. 

Smaksättning och kryddor är det som flest patienter anser vara 

viktigast, sedan kommer grönsaker och frukter i olika former. 

Spannmålsprodukter, sötade drycker och sötsaker är det som 

exkluderas mest från kosten. 
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Bilaga 2 

Tabell 3, metodologisk översikt 

Författare 

År 

Land 

Titel Ansats 

Design 

 

Urvalsmetod 

Undersöknings-

grupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Freeman, Overs, 

Zarshenas, Walton & 

Jorgensen 

2013 

Australien 

Food tolerance and diet 

quality following adjustable 

gastric banding, sleeve 

gastrectomy and Roux-en-Y 

gastric bypass. 

Kvantitativ ansats 

Delstudie 

Bekvämlighetsurval. 

GBP-opererade 

 2-4år efter 

operation. 

 

Enkätundersökning 

Quality of Alimentation 

questionnaire 

Kruskal-Wallis 

Mann-Whitney 

Bonferroni korrigering  

Spearman’s Rho 

Freire, Borges, 

Alvarez-Leite, & 

Toulson Davisson 

Correia 

2011  

Brasilien 

Food quality, physical 

activity, and nutritional 

follow-up as determinant of 

weight regain after Roux-en-

Y gastric bypass. 

Kvantitativ ansats 

Tvärsnittsstudie 

Bekvämlighetsurval. 

GBP-opererade 

5–92 månader efter 

operation. 

Enkätundersökning, ”24 h 

dietary recall” och ”The 

Food Frequency 

Questionnaire” 

Shapiro-Wilk test 

ANOVA 

Kruskal-Wallis 

Fisher’s exact test 

Pearson’s test 

Godoy, Caetano, 

Viana, 

Godoy, 

Barbosa & Ferraz 

2011 

Brasilien 

Food tolerance in patients 

submitted to gastric bypass: 

the importance of using an 

integrated and 

interdisciplinary approach. 

Kvantitativ ansats 

Observationsstudie 

Bekvämlighetsurval. 

GBP-opererade. 

 

Enkätundersökning Beskrivande och 

inferentiala statistiska 

analyser 

Pearson’s test 

Spearman’s Rho 

Student t-test 

Mann-Whitney 

Kruskal-Wallis 

Kruseman, 

Leimgruber, Zumbach 

& Golay 

2009 

Schweiz 

Dietary, weight, and 

psychological changes 

among patients with obesity, 

8 years after gastric bypass. 

Kvantitativ ansats 

Kohortstudie 

Konsekutivt urval. 

GBP-opererade. 

 

 

Självrapporterad 4-dagars 

matdagbok innan operation 

och 1 år efter operation. 

Semistrukturerad intervju 8år 

efter operation. 

Beskrivande statistik 

Parat t-test 

Student t-test 

Pearson’s test 

Leite Faria, de 

Oliveira Kelly, Pereira 

Faria & Kiyomi Ito 

Snack-eating patients 

experience lesser weight loss 

after Roux-en-Y gastric 

Kvantitativ ansats 

analytisk och 

deskriptiv studie 

Bekvämlighetsurval. 

GBP-opererade 

minst 1 år efter 

Mät- och enkätundersökning. 

BMI, EWL, 4-dagars 

matintags-dokumentation, 

Tukey’s multiple 

comparisons test 
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2008 

Brasilien 

bypass surgery. operation. 

 

”Nutrisurvey”. 

 

Lier, Aastrom & 

Rørtveit  

2015 

Norge 

Patients' daily life 

experiences five years after 

gastric bypass surgery--a 

qualitative study. 

Kvalitativ ansats 

Delstudie 

Ändamålsenligt 

urval. GBP-

opererade minst 5 år 

efter operation. 

Mät- och semi-strukturerad 

djupintervju-undersökning. 

BMI 

Text-transkribering 

Innehållsanalys 

Moizé, Andreu, 

Flores, Torres, 

Ibarzabal, Delgado, 

Lacy, Rodriguez  & 

Vidal 

 2012 

 Spanien 

Long-term dietary intake and 

nutritional deficiencies 

following sleeve gastrectomy 

or Roux-En-Y gastric bypass 

in a mediterranean 

population. 

Kvantitativ ansats 

prospektiv 

observationsstudie 

Konsekutivt urval. 

GBP-opererade 

6 månader till 5 år 

efter operation. 

Mät- och enkätundersökning, 

BMI, EWL (excessive 

weight loss), ”24 h dietary 

recall” 

Fisher’s exact test 

 

Prazeres de Assis, 

Alves da Silva, Sousa 

Vieira de Melo & de 

Arruda Moreira 

 2013 

Brasilien 

Eating habits, nutritional 

status and quality of life of 

patients in late postoperative 

gastric bypass Roux-Y. 

Kvantitativ ansats 

Analytisk 

Tvärsnittsstudie 

Bekvämlighetsurval. 

GBP-opererade 

>6 månader efter 

operation. 

Mät- och intervju-

undersökning. BMI, PP 

(percentage of weight loss), 

PEP (loss of excess weight). 

Kolmogorov Smirnov 

test 

Student t-test 

chi-square test 

Fisher’s exact test 

Schweiger, Weiss & 

Keidar 

2010 

Israel 

Effect of different bariatric 

operations on food tolerance 

and quality of eating. 

Kvantitativ ansats 

Kohortstudie 

Bekvämlighetsurval. 

GBP-opererade. 

Enkätundersökning 

 

Jämförande analys 

Parat t-test 

Bonferroni korrigering 

Silver, Torquati, 

Jensen & Richards 

2006 

USA 

Weight, dietary and physical 

activity behaviors two years 

after gastric bypass. 

 

Kvantitativ ansats 

Tvärsnittsstudie 

Bekvämlighetsurval. 

GBP-opererade, 1–4 

år efter operation. 

Enkätundersökning, 

specialdesignad med 

inkluderade frågor från ”The 

Behavioral Risk Factor 

Surveillance System 

Questionnaires”. 

Student t-test 

Spearman’s Rho 

Thomas, 

Gizis & Marcus 

2009 

USA 

Food selections of Roux-en-

Y gastric bypass patients up 

to 2.5 years postsurgery. 

Kvantitativ ansats 

Tvärsnittsstudie 

Bekvämlighetsurval. 

GBP-opererade 

3-29 mån efter 

operation. 

Enkätundersökning Oparade student t-test 


