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Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem världen över som 

belastar sjukvården. Överviktskirurgi är ett aktuellt hjälpmedel för personer som inte 

klarar av att gå ner i vikt på egen hand. Postoperativt kan personen uppleva stora 

förändringar i vardagen, det är då viktigt att sjuksköterskan känner till dessa för att 

kunna agera stöd.  

Syfte: Att beskriva personers upplevelser efter överviktskirurgi med fokus på de 

psykosociala upplevelserna. Även att beskriva urvalsgrupperna i de valda artiklarna.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie uppbyggd av nio artiklar med kvalitativ ansats.  

Huvudresultat: Studien visar på både positiva och negativa psykosociala upplevelser 

relaterat till genomförd överviktkirurgi. Deltagarna beskrev en känsla av att de nu kände 

sig normala och accepterade i sociala sammanhang samt att de kunde bryta sig ur den 

sociala isoleringen de tidigare känt. Det framkommer även att stödet från 

sjuksköterskan, familj och andra personer i samma sits spelade en central roll för att 

personerna skulle uppnå ett önskvärt resultat av överviktskirurgin.  

Slutsatser: Att genomföra en överviktskirurgi innebär en stor livsomställning med stora 

psykosociala mot- och medgångar. Genom större kunskap och förståelse kan 

sjuksköterskan på ett bättre sätt förbereda och stötta personer som genomgått, eller ska 

genomgå, en överviktskirurgi.  
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Abstract 

Background: Obesity and overweight is a public health problem on the increase wich 

are a burden to the healthcare. Bariatric surgery is a current tool to help people who has 

a difficulty losing weight on their own. Postoperatively people may experience major 

changes in their everyday life, it is important that the nurse is aware of these to be able 

to be supportive.  

Aim: The purpose was to describe person’s experiences following a bariatric surgery, 

focusing on the psychosocial point of view. Also to describe the study groups in the 

selected articles.  

Method: A descriptive literature review of nine studies with a qualitative approach.  

Main Results: The study shows both positive and negative psychosocial experiences 

following bariatric surgery. The participants described the sense of being normal and 

accepted i social contexts and that they now could break out of social isolation. It also 

appears that the support from the nurse, family and others who has experienced bariatric 

surgery was important for the persons to achieve a desireble result from it.  

Conclusion: Undergoing bariatric surgery involves great life adjustment that affects the 

psychosocial situation both positive and negative. Through greater knowledge and 

understanding, the nurse can better prepare  and support people who has, or will, 

undergo bariatric surgery.  
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Introduktion 

Bakgrund till övervikt och fetma 

Övervikt och fetma definieras enligt WHO (2018) som en onormal ansamling 

överflödigt fett som utgör en hälsorisk. År 2016 beräknas 39% av den vuxna 

befolkningen världen över lida av övervikt, något som skördar fler liv i den moderna 

världen än vad undervikt gör (ibid). Enligt folkhälsomyndighetens (2018) rapportering 

har andelen personer som lider av övervikt och fetma ökat det senaste decenniet och 

varierar sig mellan olika grupper som kön, ålder och utbildningsnivå. Övervikt och 

fetma definieras via BMI, se definition nedan. Personer med övervikt och fetma löper 

högre risk för sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, 

depression och olika cancertyper (Ericson & Ericson, 2013; Owen-Smith, Coast & 

Donovan, 2018). Rappange, Brouwer, Hoogenveen & Van Baal (2009) menar dessutom 

att överviktiga personer utgör högre sjukvård- och medicinkostnader än personer med 

nermalvikt. Övervikt kan orsaka färre friska levnadsår samtidigt som dödligheten är 

dubbelt så stor hos personer som lider av svår till sjuklig fetma än personer med normalt 

BMI (Folkhälsomyndigheten, 2018; Owen-Smith, Coast & Donovan, 2018). Orsaken 

till övervikt och fetma kan bero på störd aptitreglering, oregelbundna måltider, ökad 

aptit, sömnbrist, störd nattrytm, nattätande och stress. Även minskad fysisk aktivitet i 

följd av det utvecklade samhället beskrivs också som ett hälsoproblem som genererar i 

ökad överviktsproblematik (Ericson & Ericson, 2013; Westergren, 2009). 

 

BMI och midjeomfång 
Fetma och övervikt kan kategoriseras via BMI (Body Mass Index) som beräknar 

samband mellan vikt och längd på en person och anger kvoten mellan dessa i meter i 

kvadrat (kg/m²). 

Definition av fetma enl. BMI 

Normalvikt 18,5-24,9 

Övervikt 25-29,9 

Fetma 30-34,9 

Svår fetma 35-39,9 

Extrem fetma 40- 
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Ericson & Ericson (2013) menar dock att denna metod inte alltid är pålitlig då en person 

som ligger inom de normala ramarna kan ha fetmarelaterade problem samtidigt som en 

person som är välbyggd kan ha ett förhöjt BMI utan att lida av någon typ av 

överviktsproblematik. Här kan exempelvis ett midjeomfång istället vara hjälpsamt. 

 

Bakgrund till överviktskirurgi 
För att lyckas med viktnedgång krävs ofta stora livsstilsförändringar vilket kan vara en 

lång och svår väg, speciellt för en överviktig person. Överviktskirurgi kan då vara en 

lämplig åtgärd för personer som på egen hand inte lyckas reducera och/eller bibehålla 

sin reducerade vikt. För att genomföra en överviktskirurgi ska fördelarna konkurrera 

riskerna, något som gör att det främst är personer som lider av svår fetma och BMI >35 

som erbjuds operationerna. Detta då det finns evidens som visar att överviktskirurgi 

minskar mortalitetsrisken som en svår fetma kan innebära (Ericson & Ericson, 2013). I 

Sverige utfördes runt 5400 överviktsoperationer år 2017 vilket är en ökning med cirka 

3000 operationer jämfört med tio år tidigare. (SOReg, 2018). Innan en patienten 

genomgår kirurgi kan patienten tilldelas ett viktnedgångsprogram där lågkalorikost 

ingår. Viktnedgång innan kirurgi har genom studier bevisats ha en positiv effekt på den 

postoperativa viktnedgången och minskar riskerna för postoperativa komplikationer 

som tarmläckage, djupa infektioner, abscesser och sår. Lyckad viktnedgång är dock 

inget måste för att få genomgå kirurgi (Dagan, Goldenshluger, Globus, Schweiger, 

Kessler, Sandbank, Kowen Sandbank, 2017).  

 

Olika metoder av överviktskirurgi 

Överviktskirurgi är ett övergripande begrepp för olika metoder av kirurgiska 

tillvägagångssätt vid fetmaoperationer. Det finns främst tre olika metoder som används i 

dagsläget; gastrisk bypass, gastrisk sleeve och duodenal switch. I Sverige är gastrisk 

bypass den dominerande operationsmetoden men gastrisk sleeve har blivit en allt mer 

vanligare metod de senaste åren (SOReg, 2018). Gastrisk bypass är ett ingrepp där 

magsäcken avgränsas, delas och förminskas kraftigt. Tunntarmen sys i sin tur ihop med 

den kvarvarande delen av magsäcken. Metoden är effektiv då en mindre mängd föda 

kan intas. (Ericson & Ericson, 2013; SOReg, 2018). 
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Tidiga och sena postoperativa komplikationer 

Oavsett vilken kirurgisk metod en patient genomgår finns det några vanliga 

komplikationer som kan uppstå efter operationen, exempelvis blödningar, läckage från 

magsäcken, illamående, kräkningar och dumpningsyndrom. Dumpningsyndrom innebär 

magbesvär efter måltid som till exempel kramper, diarré och yrsel. Senare 

komplikationer som kan uppstå är underskott av vitaminer och nutrition, diet 

justeringar, psykologiska förändringar och överskottshud (Grindel & Grindel, 2006).  
 

Förändringar och begränsningar i samband med kost 
I den tidiga postoperativa fasen bör patienten börja med klara vätskor och enbart en halv 

mugg vid servering. Målet är att långsamt öka intaget och komma upp i två liter klar 

vätska per dag. Det viktiga är att ta det långsamt för att känna av hur mycket patienterna 

tolererar. Några dagar efter operationen kan patienterna börja lägga till flytande föda 

som yoghurt och mjölk. Ett par veckor efter operationen är patienterna rekommenderade 

att äta mat som är mosad eller passerad och långsamt introducera mat som är mindre 

mosad. Det är även rekommenderat att inte inta vätska 15-30 min innan matintag. Två 

månader efter kirurgi ska patienten kunna äta fast och balanserad kost regelbundet som 

frukt, baljväxter, färska grönsaker och bröd. Det är viktigt att patienterna får i sig fast 

föda då det leder till större mättnad och förbättrad näring komposition (Dagan et al., 

2017).  Det är dessutom av vikt, särskilt i den tidiga postoperativa fasen då de enbart får 

i sig klara drycker, att patienten får vitamintillskott (Grindel & Grindel, 2006).  

 
Definition av begreppet psykosocialt  

Enligt nationalencyklopedin (2018) definieras det psykosociala som ett synsätt där 

individens upplevelser, handlingar och sociala situationer är aktuella och kan knytas till 

varandra. Det kan även hänvisa till en persons psykiska mående vid krissituationer och 

hur detta kan påverka det sociala. 

 

Begreppet hälsa 

Begreppet hälsa är ett av de bärande begreppen inom omvårdnad och kan i litteraturen 

ses ur olika perspektiv. Tidigare har hälsa främst utgått från det medicinska perspektivet 

men har nu vidgats och inkluderar även det psykologiska perspektivet som utgår från 

det holistiska synsättet där människan ses som unik och ska bemötas individuellt.  
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Inom detta perspektiv lyfts begreppet i relation till känsla av sammanhang och 

upplevelse av mening som centralt för att personen ska inneha en god hälsa. Hälsa 

upplevs i det dagliga livet och ses som en process människor själva skapar. Hälsan kan 

bland annat påverkas av sjukdom, skador, smärta och lidande, avsaknad av sociala 

relationer, fattigdom med mera (Willman, 2014). 

  

Sjuksköterskans roll  
Sjuksköterskan har enligt ICN (2017) fyra ansvarsområden, dessa innefattar att lindra 

lidande, förebygga sjukdom, återställa- och främja hälsan. Sjuksköterskan ska kunna 

urskilja hälsorisker i patienters levnadsvanor och därmed informera och ge stöd till både 

patient och närstående om vilka förebyggande åtgärder som krävs för att minska 

hälsoriskerna. När det krävs av patienten att göra livsstilsförändringar för att uppnå 

hälsa ska sjuksköterskan kunna motivera och ge stöd (Willman, 2014). Här har 

sjuksköterskan, enligt ICN (2017), ett ansvar för att ge korrekt och tillräcklig 

information som är väl anpassad till individen. Patienter som ska genomgå kirurgi 

upplever att ångest och rädsla för operationen lindras om sjuksköterskan tar sig tid att 

informera om vad som kommer ske preoperativt, under själva operationen och 

postoperativt (Pozza Morales, Garcez Alexandre, Prim, & Amante, 2014). 

Sjuksköterskan har överlag en betydande roll i mötet med överviktiga patienter då 

denne i vårdmötet genomför bland annat viktkontroller, provtagningar och 

blodtrycksmätningar. Genom detta möte ges möjlighet till att lyssna, ge stöd och 

uppmuntra patienter (Ericson & Ericson, 2013). I Nymberg & Drevenhorns (2016) 

artikel framkommer det att patienter uppskattar när sjuksköterskan är rak på sak i samtal 

angående livsstilsförändringar då det skapar en tydligare förståelse för hur deras dåliga 

vanor påverkar deras hälsa. Sjuksköterskan har även ansvaret för att utforma vårdplaner 

för livsstilsförändringar som berör exempelvis viktreducering. Här krävs att 

sjuksköterskan är lyhörd för bland annat patientens psykosociala faktorer (Wang, 

Sereika, Styn & Burke, 2013).  

 

Teoretisk referensram - coping 
Coping kan ses som en typ av verktyg människor kan använda sig av för att reducera 

och tolerera inre och yttre påfrestningar som kan påverka välbefinnandet negativt. 

Coping kan även ses som en metod för att bevara självbilden och den kroppsliga 

integriteten.  
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Att lära sig använda coping som verktyg kan personer på ett mer effektivt vis klara av 

olika känslomässiga eller känslofyllda situationer. Inom vården används coping 

kontinuerligt för att hjälpa personer till att finna mening och upprätthålla personlig 

kontroll över olika problem eller stressfyllda situationer. Det finns huvudsakligen tre 

olika typer av copingstrategier; problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping 

och meningsskapande coping. Den emotionsfokuserade copingen handlar om det inre 

och hur individen bearbetar dennes egna känslor. Den problemfokuserade copingen 

handlar mer om att inrikta sig på de yttre faktorerna och lösa de problem som står i 

vägen. Den meningsskapande copingen riktar sig på att individen ska kunna söka det 

positiva och de möjligheter som olika situationer kan medföra (Harris Kalfoss, 2011). 

Personer som lider av sjuklig fetma och ska genomgå överviktskirurgi har bättre fysiska 

och mentala förutsättningar om de redan preoperativt blir informerad om passande 

copingstrategier (Aarts et al. 2014). 

 

Problemformulering 
Övervikt och fetma är ett ökande fenomen världen över som skördar fler liv än 

undervikt gör. Överviktskirurgi är ett hjälpmedel som kan vara effektivt då en person ej 

uppnår tillfredsställande viktreduktion enbart genom kost och motion. Då en person 

genomgått överviktskirurgi är det tydligt att kroppen förändras rent fysiskt, men det är 

av stor vikt att sjuksköterskan även kan identifiera de psykosociala förändringarna. 

Genom att inneha god kunskap kring människan som helhet har sjuksköterskan en 

större chans att tillgodose alla behov i vårdmötet och på så vis främja hälsan. Genom 

kunskap kring det postoperativa förloppet kan sjuksköterskan förbereda och följa upp 

patienten i olika typer av förändringar och utmaningar som kan tillstöta efter 

överviktskirurgin. Vid uppbyggandet av denna studie upplevde författarna att den 

aktuella forskningen som berör överviktskirurgi postoperativt främst berör biomedicin 

snarare än de psykosociala upplevelser som likväl har påverkan på utgången av 

behandlingen. Om större kunskap skulle finnas kring detta område kan vårdpersonal få 

djupare förståelse för dessa personer och därmed göra det möjligt att anpassa vården 

före och efter ingreppet ytterligare för att på så vis uppnå ett långvarigare resultat.  

 

Syfte 

Att beskriva personers upplevelser efter överviktskirurgi med psykosocialt fokus samt 

att granska vilka undersökningsgrupperna är i de inkluderade vetenskapliga artiklarna. 
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Frågeställningar 
·   Vilka upplevelser har personer efter överviktskirurgi, med psykosocialt fokus? 

·   Vilken data kan redovisas angående antalet deltagare, ålder, kön och tidsspann sedan 

genomförd överviktskirurgi i de valda artiklarnas undersökningsgrupper?  
 

Metod 

Design 

Designen på denna litteraturstudie är deskriptiv (Polit & Beck, 2017). 

  

Sökstrategi 

Författarna använde sig av databasen PubMed via Medline för insamling av data. Polit 

& Beck (2016) anser PubMed relevant för sjuksköterskor då ämnen kring medicin och 

omvårdnad publiceras. Begränsningar som gjordes i samband med sökningarna var att 

artiklarna skulle vara på engelska, skrivna under de senaste tio åren och tillgängliga i 

fulltext för Högskolan i Gävle. För att kunna precisera sökningen utformades sökord. 

För att få en mer precis sökning utformades både MesH-termer samt MeSH Major 

topics som identifierar nyckelord i artiklar. Detta rekommenderas då det genererar 

sökträffar som har samma ämnesinnehåll utan att nödvändigtvis behöva innehålla det 

specifikt skrivna ordet (Polit & Beck, 2017). Bariatric Surgery användes i samtliga 

sökningar som MeSH Major Topic för att artiklarna i huvudsak skulle beröra 

överviktskirurgi. Övriga MeSH-Termer var Life Change Events och Post Operative 

Period. Psychosocial, Experience och Patient Experience användes som fritextsökning. 

Sökningar utfördes där de olika termerna kombinerades genom att använda den 

booleska söktermen “AND”, se tabell 1. Detta används för att kombinera olika sökord 

och är enligt Polit och Beck (2017) ett verktyg för att få ytterligare begränsning och 

inriktning på sökningen. Artiklarna hämtades via Högskolan i Gävle 2018-08-30. 
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Tabell 1. Utfall av databassökning 

Databas Begränsningar + 
sökdatum 

Söktermer Antal 
träffar 

Möjliga 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

Medline via 
PubMed 

Högskolan i 
Gävle, 10 år, 
engelska. 
2018-08-30 

Bariatric surgery 
(MeSH Major Topic) 
AND Life Change 
Event (MeSH) 

4 1 1 

Medline via 
PubMed 

Högskolan i 
Gävle, 10 år, 
engelska. 
2018-08-30 

Bariatric surgery 
(MeSH Major Topic) 
AND Psychosocial 
(fritext) AND 
Experience (fritext) 

17 5 2 

Medline via 
PubMed 

Högskolan i 
Gävle, 10 år, 
engelska. 
2018-08-30 

Bariatric surgery 
(MeSH Major Topic) 
AND Postoperative 
period (MeSH) AND 
Psychososial (fritext) 

12 3 0 

Medline via 
PubMed 

Högskolan i 
Gävle, 10 år, 
engelska. 
2018-08-30 

Bariatric surgery 
(MeSH Major Topic) 
AND Postoperative 
period (MeSH) AND 
Patient experience 
(fritext) 

23 2 1 

Medline via 
PubMed 

Högskolan i 
Gävle, 10 år, 
engelska. 
2018-08-30 

Bariatric surgery 
(MeSH Major Topic) 
AND Psychosocial 
(fritext) 

108 7 3 

Manuell 
sökning via 
artikel-
referens 

    2 

Totalt   164 18 9 
 

Urvalskriterier 

För att systematiskt kunna välja ut vilka artiklar som var relevanta till studien 

utformades inklusions- och exklusionskriterier. Dessa påverkar, enligt Polit & Beck 

(2008), studiens resultat till stor del varför eftertanke användes vid utformandet av 

dessa. Inklusionskriterier vid artikelgranskning var att artiklarna skulle vara relevanta 

till studiens syfte och frågeställningar, empiriskt utformade, syfta till personers 

upplevelser efter de genomgått överviktskirurgi, samt vara ur den opererade personens 

synvinkel. Då arbetet utgår från personens psykosociala upplevelser valde författarna att 

enbart inkludera artiklar med kvalitativ ansats då dessa på ett fördelaktigt sätt kan 

beskriva människors upplevda erfarenheter i jämförelse till kvantitativa artiklar (Polit & 

Beck 2008). 
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Urvalsprocessen och utfall av möjliga artiklar 

Sökningarna utfördes i olika kombinationer enligt valda ord och resulterade i en smal 

sökning med 164 sökträffar. Samtliga titlar lästes in och 33 artiklar exkluderades direkt 

då titeln inte upplevdes relevant mot syftet, 47 var av kvantitativ ansats, 35 var reviews 

och 4 var ej tillgängliga i fulltext. I de 45 kvarvarande artiklarna lästes abstrakt och efter 

detta kunde ytterligare 18 artiklar exkluderas då abstraktet inte mötte upp studiens syfte. 

9 dubbletter plockades till sist bort och kvar fanns 18 artiklar som upplevdes svara på 

syfte och frågeställningar. Dessa artiklar lästes i sin helhet och resulterade i att 11 

artiklar exkluderades då resultatet inte upplevdes svara på syfte och frågeställning. 7 

relevanta artiklar kvarstod och inkluderades i resultatet varav en artikel var av mixad 

design där enbart den kvalitativa delen inkluderades i resultatet. Ytterligare 2 artiklar 

inkluderades till sist manuellt genom sökning i, för denna studie relevanta, artiklars 

referenslistor. Totalt innefattar föreliggande studie 9 vetenskapliga artiklar. 

Urvalsprocessen beskrivs nedan i flödesschema, se figur 1. 

 

 

Figur 1. Flödesschema av urvalsprocessen 
 

Dataanalys 
För att bearbeta artiklarna i föreliggande studie lästes valda artiklar enskilt i utskrivet 

format av båda författarna för att sedan diskuteras gemensamt. För att besvara den första 

frågeställning lästes resultatdelen i artiklarna med fokus på personens psykosociala 

upplevelse efter överviktskirurgi, relevant data markerades. En kort sammanfattning av 

samtliga artiklars författare, titel, syfte och resultat utfördes, se resultatmatris, bilaga 1. 

Totalt	  antal	  träffar:	  
164	  artiklar

33	  artiklar	  exkluderades	  
då	  titeln	  inte	  svarade	  på	  

studiens	  syfte

35	  reviews,	  4	  
otillängliga	  i	  fulltext	  
samt	  47	  kvantitativa	  
artiklar	  exkluderades

45	  abstrakt	  lästes

18	  artiklar	  exkluderades	  
då	  abstraktet	  inte	  
svarade	  på	  studiens	  

syfte	  

9	  dubletter	  
exkluderades

18	  artiklar	  lästes	  i	  sin	  
helhet

11	  artiklar	  exkluderades	  
då	  resultatet	  inte	  
upplevdes	  svara	  på	  

syfte	  och	  frågeställning

Totalt	  inkluderades	  7	  
artiklar	  från	  

artikelgranskning	  samt	  
2	  artiklar	  från	  manuell	  

sökning
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Då resultaten hade granskats sammanställde författarna de psykosociala upplevelserna 

som påvisats och började sedan färgkoda dessa kopplat till olika teman som sedan 

utformades till kategorier. De teman som framställs ska direkt kunna återspeglas till 

litteraturstudiens frågeställning, författarna ska även kunna motivera sina teman och den 

inkluderade datan som samlats från valda artiklar (Aveyard, 2014). Kategorierna 

utformade sedan relevanta rubriker till studiens resultat. Genom att dela upp resultatet i 

rubriker skapas struktur, något som är nödvändigt i ett arbete (Polit & Beck 2017). 

 

För att besvara den andra frågeställningen granskade författarna gemensamt artiklarnas 

metod med fokus på antal deltagare, könsfördelning, ålder och tidsspann sedan 

genomförd överviktskirurgi. Färgkodning användes för att markera relevant data. (Polit 

& Beck, 2017) En sammanställning av dessa gjordes i en metodologisk tabell, se bilaga 

2. Tabellen innehar kolumnerna; författare, titel, design och ansats, 

datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp samt dataanalysmetod.  

 

Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som ingår i arbetet är opartiskt utvalda och lästa av båda författarna för att 

undvika tolkningsfel och för att uppnå en mer rättvis bedömning. Artiklarna granskades 

objektivt och ingen del av det framkomna resultatet utlämnas eller vinklas till följd av 

egna åsikter eller värderingar. Detta anses vara en styrka enligt Polit och Beck (2017). 

Författarna använder sig ej av plagiering eller fabricering. Åtta av de utvalda artiklarna 

till resultatet i föreliggande studie hade etiskt godkännande, i den resterande framkom 

ingen information angående etiken.  

 

Resultat 

De data som framkom från de insamlade vetenskapliga artiklarna delades in i sex 

övergripande teman som redovisas i rubrikerna; Behov av stöd, Sociala sammanhang, 

Omgivningens åsikter och stigmatisering, Den förändrade kroppen, Det fortsatta 

psykologiska begäret efter mat och Känslor kring sig själv som person. Resultatet 

avslutas med en sjunde rubrik, Metodologisk aspekt.  

 



 

10 
 

Behovet av stöd 

Tidigt i det postoperativa förloppet upplevde deltagarna att det var lätt att hamna i en 

emotionell kris, därför var sjuksköterskans stöd av stor betydelse för att kunna hjälpa 

dem ur krisen och även förebygga krissituationer. Genom fortsatt kontakt och 

regelbundna uppföljningsmöten beskrev deltagarna att sjuksköterskan kunde fånga upp 

om någon deltagare föll ur radarn eller var på väg in i en kris. Deltagarna uppskattade 

sjuksköterskans engagemang, deras förmåga att lyssna och att de fanns där för både de 

fysiska och emotionella bitarna. Ett starkt förtroende byggdes upp och dessa möten var 

avgörande för deltagarna att uppnå resultat (Pfiel, 2013; Willcox, Warren, O’Brien, 

Brown, Nottre, Winnett, Aly & Brennan., 2016). I två artiklar hade deltagarna beskrivit 

sin upplevelse av stödgrupper där de träffade andra som också genomgått 

överviktskirurgi. Utbytet av information och upplevelser med andra som gått igenom en 

liknande process hade positiv inverkan på deltagarna och fick dem att känna sig 

förstådda (Pfeil, 2013; Taube-Schiff, Yufe, Kastanias, Weiland & Sockalingam., 2017). 

I artiklarna där deltagarna var unga vuxna var föräldrarnas stöd en nyckelfaktor till ett 

lyckat resultat. Föräldrarna bidrog med stöd genom att följa med på uppföljningssamtal, 

förklara information från sjukvården, motivera till att träna och välja mer hälsosam kost 

samt ge råd och vägledning. Deltagarna som fick detta stöd kände tacksamhet till sina 

föräldrar och att deras delaktighet bidrog till en gemenskap. De med sämre stöd från 

sina föräldrar fick sämre självkänsla och på så vis en negativ inverkan på deras 

viktminskning (Taube-Schiff et al., 2017; Willcox et al., 2016). 

 

Sociala sammanhang 

Flertalet studier menar på att överviktskirurgin och viktminskningen resulterade i att 

deltagare bröt sig ur den sociala isoleringen och återupptog det sociala livet. Sociala 

möjligheter som inte funnits tidigare öppnade sig och en känsla av att nu få tillhöra, och 

passa in i, en värld de tidigare varit uteslutna ur infann sig. Beskrivningar av hur 

nyfunnen självsäkerhet ledde till ett mer aktivt liv där deltagare vågade släppa in 

personer kan påvisas. Deltagare upplevde att det var enklare att etablera och 

upprätthålla vänskapliga relationer då de gått ner i vikt. Fler ville vara vänner och var 

snällare och trevligare, något som ledde till att deltagarna hade enklare att vara sig 

själva och interagera på lika villkor (Faccio, Nardin & Cipolletta., 2016; Jensen, 

Petersen, Larsen, Jørgensen, Grønbæk, Midtgaard., 2013; Magdaleno, Chaim & Turato., 

2010; Natvik, Gjengedal & Råheim., 2013; Willcox et al. 2016).  
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I både Faccio et al. (2016) och Willcox et al. (2016) studier tar deltagare upp att de efter 

kirurgin fann glädje i att gå ut och shoppa, och ha på sig fina kläder bland folk. 

Deltagare beskrev även att det var lättare att ta sig hemifrån och genomföra sysslor 

offentligt som till exempel att handla på affären (Natvik et al., 2013). I Faccio et al. 

(2016) studie menade flera deltagare att de värdesatte sociala relationer och arbete högre 

postoperativt. 

 

Flera studier visar på att deltagare kände sig begränsade i sociala sammanhang där mat 

och dryck är inkluderat. De beskriver en vilja att kunna inta samma typ av mat som 

andra och upplevde det svårt att, i dessa situationer, följa de direktiv som förespråkas. 

Detta ledde till att vissa undvek att delta i såna typer av sammanhang medan andra 

deltog och åt mat de egentligen inte mådde fysiskt bra av (Janse Van Vuuren, Strodl, 

White & Lockie., 2015; Jensen et al., 2013; Willcox et al. 2016). I Janse Van Vuuren et 

al. (2015) studie beskriver deltagarna specifikt att det enda möjliga alternativet till 

umgänge vid måltidsrelaterade sammanhang som att sitta med utan att äta, något som 

gjorde att de tackade nej till denna typ av inbjudningar. Detta ledde i sin tur till en 

känsla av utanförskap och att kontakten med närstående minskade. Deltagarna i Natvik 

et al. (2013) upplevde vissa offentliga sammanhang som jobbiga då de var tvungna att 

vara försiktiga med vad de stoppade i sig för att undvika gaser och diarré med mera. 

Många ville använda sin egna toalett. I två studier tar deltagare upp att de undvek 

offentliga platser och sociala sammanhang där de tvingades visa hud, exempelvis att 

sola på stranden, simma på badhus och basta med andra. Detta då de inte trivdes med 

överskottshuden som tillkommit i och med viktnedgången (Biörserud, Olbers & 

Fagevik Olsén., 2011; Natvik et al. 2013). I Willcox et al. (2016) studie menar 

deltagarna att de hade svårt att befinna sig i offentliga sammanhang för att träna under 

den första tiden efter operationen medan de ännu var överviktiga då de inte ville sticka 

ut ur mängden.  

 

Omgivningens åsikter och stigmatisering 

En känsla av att passa in bland andra, bli accepterade och att ha lika värde beskrivs i 

flertalet studier. Många upplevde inte längre känslan av att bli kategoriserad i samma 

grad och kände sig sedda som individer snarare än som överviktiga personer. Detta 

resulterade i en känsla av att vara normal (Faccio et al., 2016; Jensen et al,. 2013; 

Magdaleno et al., 2010; Natvik et al. 2013).  
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Känslan av att ha samma status som alla andra ledde till att deltagarna i Jensen et al. 

(2013) studie såg möjligheter de aldrig haft förut, fick ny energi och en känsla av att de 

kunde lägga tidigare fördomar från omgivningen bakom sig. I tre studier beskriver 

deltagarna att andra människor började visa mer intresse och uppmärksamhet gentemot 

dem, något de uppskattade men aldrig hade upplevt förut (Magdaleno et al., 2010; 

Natvik et al., 2013; Willcox et al. 2016). Samtidigt var det sårande att inse hur pass stor 

roll det yttre spelade i hur de blev bemötta av omgivningen, även i relationer (Natvik et 

al., 2013; Willcox et al., 2016). Andra personer såg dem nu ur ett mer sexuellt 

perspektiv. Att få blickar riktade mot sig och bli ”offer” för avundsjuka, svartsjuka, 

avund och misstro var något som tillkom i och med viktnedgången (Magdaleno et al., 

2010; Natvik et al., 2013; Willcox et al. 2016). 

 

I två studier beskrev deltagarna omgivningen som fördomsfull och nedlåtande gentemot 

överviktskirurgi då de menade att det är den enkla vägen att gå, en slags genväg. Istället 

förespråkades självdisciplin, god kost och träning. Deltagarna hade fått höra att de var 

lata, inte försökte nog eller valde att ta genvägar. De menade på att omgivningen inte 

förstod hur stor ansträngning det krävdes för att uppnå viktnedgång och sedan behålla 

vikten (Taube-Schiff et al. 2017; Willcox et al. 2016). Rädsla och skam kring vad just 

omgivningen ska tycka och tänka framkommer i både Janse Van Vuuren et al. (2015) 

och Natvik et al. (2013) studier. Detta beskrivs av flera deltagare som undvikit kritik 

genom att inte berätta att de genomgått kirurgi och som inte pratade om ingreppet med 

andra som kunde ha tänkts dömt dem. De unga deltagarna i Willcox et al. (2016) studie 

upplevde att omgivningen såg deras fetma som ett bevis på bristande uppfostran från 

deras föräldrar. 

 

Den förändrade kroppen 

Det var deltagare som beskrev att den kroppsliga förändringen skedde väldigt snabbt 

vilket inte upplevdes som särskilt positivt. Bilden av dem själva och det mentala hängde 

inte med i den kroppsliga förändringens takt. I huvudet var de fortfarande överviktiga 

och upplevde att spegelbilden inte överensstämde med den inre bilden. Det tog tid att 

anpassa bilden av dem själva till den nya kroppen (Faccio et al., 2016; Taube-Schiff et 

al., 2017). Den snabba viktnedgången skapade en tillfällig känsla av att tappa kontrollen 

över sin kropp. Det tog tid att anpassa sig till den nya kroppen och de kroppsliga 

reaktionerna.  
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Deltagarna drabbades av diarré, gaser, smärta, illamående och kräkningar vilket ledde 

till att deltagarna kände sig hjälplösa och oroliga (Natvik et al., 2013). Vissa drabbades 

av överskottshud efter viktnedgången vilket orsakade psykologiska problem då de 

kände sig oattraktiva, fula, blev äcklade av sig själva, skämdes och kände sig obekväma 

i sin kropp. Tankar kring hur kroppen borde se ut cirkulerade och det var svårt uppleva 

både hälsa och skönhet (Björserud et al., 2009; Natvik et al., 2013). I studien av 

Biörserud et al. (2009) beskriver deltagare att de inte ville vara nakna inför sin egen 

familj eller partner, många vågade heller inte gå in i någon ny relation då de skämdes 

över överskottshuden som tillkommit efter viktnedgången. I Natvik et al. (2013) tar 

kvinnor istället upp att de för första gången kunde ha sex och känna sig bekväma i sin 

egen kropp.  

 

Det fortsatta psykologiska begäret efter mat 

Många deltagare upplevde ett fortsatt begär efter kaloririk mat efter deras 

överviktskirurgi. De upplevde det som ett psykologiskt begär då begäret ej stillades trots 

att de fysiskt kände sig mätta. Kombinationen av att vara mätt och tillfredsställd var inte 

längre samma sak. Vetskapen om att de inte längre kunde överkonsumera mat var svårt 

att hantera psykologiskt och det skapade känslor av förlust och tomhet men även en 

känsla av kontroll (Janse Van Vuuren et al., 2015; Jensen et al., 2013; Natvik et al., 

2013). Mat var fortsatt kopplat till tröst och belöning och i samband med vissa känslor 

som skam eller emotionell rastlöshet blev begäret efter mat starkare, deltagare beskrev 

det som att ätstörningen fortfarande fanns kvar då det inte är hjärnan som blivit opererad 

(Jensen et al., 2013; Natvik et al., 2013). 

  

Känslor kring sig själv som person 

Livet efter överviktskirurgin upplevdes generellt som mer glädjerikt och hoppfullt. 

Mycket grundade sig i att de upplevde ett ökat självförtroende och självsäkerhet. I och 

med viktnedgången fick de en chans att hitta sig själva igen och återuppbygga samt 

omstrukturera sin identitet vilket var tillfredsställande och roligt (Faccio et al., 2016; 

Magdaleno et al., 2008; Natvik et al., 2013; Taube-Schiff et al., 2017; Willcox et al., 

2016). Deltagare i Jensen et al. (2013) menade att drömmar kring framtida familj och 

barn nu var möjliga att uppfylla. Några deltagare menade att de nödvändigtvis inte hade 

förändrats som personer men att de nu mådde bättre i sig själva och att de tillät sin 

personlighet att komma fram (Taube-Schiff et al., 2017; Willcox et al., 2016).  
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Det var deltagare som trodde att överviktskirurgin skulle lösa alla deras tidigare 

problem men i stället blev problemen mer tydliga när övervikten försvann. Flera 

komplexa känslor uppstod i samband med insikten av att problemen kvarstod trots 

viktnedgång och detta ledde till ett oundvikligt inre arbete (Faccio et al., 2016; 

Magdaleno et al., 2008; Natvik et al., 2013).  

 

Metodologisk aspekt: undersökningsgrupperna 
I de vetenskapliga artiklar som inkluderades i föreliggande studie beskrevs 

undersökningsgrupperna olika ingående. Nedan beskrivs informationen som framkom 

angående antalet deltagare, åldersfördelning, könsfördelning samt vilket tidsspann det är 

sedan personerna i de olika studierna genomförde sin överviktskirurgi. En överskådlig 

metodologisk matris skapades också, se bilaga 2. 

Antalet deltagare 
Det totala antalet deltagare i samtliga studier var 211 personer där snittantalet är 23,4 

deltagare. Studien gjord av Biörserud et al. (2009) hade flest deltagare, hela 112 

personer. Studien av Jensen et al (2014) hade minst antal med sina fem deltagare. 

Ytterligare tre studier hade 8 eller färre deltagare i sina studier (Magdaleno et al., 2008; 

Natvik et al., 2013; Willcox et al., 2016). I de resterande fyra artiklarna varierade antalet 

deltagare mellan 13-23 personer (Faccio et al., 2016; Janse van Vuuren et al., 2015; 

Pfeil 2013; Taube Schiff et al., 2017). 

Åldersfördelning 
Åldersspannet i samtliga artiklar sträcker sig från 14-69 år. Willcox et al. (2016) är den 

enda artikeln som riktar sig mot deltagare under 18 år, med en ålder mellan 14-18 år och 

en medelålder på 15,7 år. Ytterligare två artiklar riktar sig mot något yngre deltagare där 

medelåldern på bägge ligger på 22 år, dock är åldersspannet på den ena 18-28 år medan 

den andra är 20-25 år. (Jensen et al., 2014; Taube Schiff et al., 2017) Medelålder kan 

även utläsas i artikeln skriven av Faccio et al. (2016) där samtliga deltagare är över 18 

år med en medelålder på 35 år. I artikeln skriven av Pfeil (2013) är åldersspannet som 

bredast där deltagarna är mellan 29-65 år gamla, medelålder framkommer ej. I tre 

artiklar är åldersspannet mellan 28-57 år, någon medelålder framkommer ej. (Biörserud 

et al., 2009; Magdaleno et al., 2008; Natvik et al., 2013) I Janse Van Vuuren et al. 

(2015) artikel framkommer ingen data kring deltagarnas ålder. 
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Könsfördelning 

Antalet kvinnliga deltagare i studierna är 162 stycken och 49 manliga deltagare. I fyra 

av artiklarna var det enbart kvinnliga deltagare vilket sammanlagt var 33 stycken 

(Faccio et al., 2016; Jensen et al., 2013; Magdaleno et al., 2008; Willcox et al., 2016). I 

resterande fem artiklar var deltagarna både manliga och kvinnliga, 49 män och 129 

kvinnor (Björserud et al., 2009; Natvik et al., 2013; Pfeil 2013; Taube-Schiff et al., 

2017; Janse Van Vuuren et al., 2015). 

Tidsspann sedan genomförd överviktskirurgi 

I tre av artiklarna hade deltagarna genomgått överviktskirurgi ett år tidigare. (Faccio et 

al., 2016; Magdaleno et al., 2008; Pfeil 2013) I två artiklar hade deltagarna genomgått 

överviktskirurgi för två till fyra år sedan (Björserud et al., 2009; Janse Van Vuuren et 

al., 2015). I Jensen et al. (2013) hade deltagarna genomgått överviktskirurgi för cirka 

fem till sex månader sedan. Deltagarna i Natvik et al. (2013) hade genomgått 

överviktskirurgi för fem år sedan. I två artiklar framgick ej tidsspann efter 

överviktskirurgi (Taube-Schiff et al., 2017; Willcox et al., 2016). 

 

Diskussion 

Huvudresultat 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva personers upplevelser efter genomförd 

överviktskirurgi. Resultatet visade framför allt att deltagarna upplevde ingreppet som 

något positivt. Beskrivelser av ett glädjerikt och hoppfullt liv framkommer och en 

känsla av att nu vara en del av, och passa in i samhället infann sig. Ökat självförtroende 

och en bättre självkänsla ledde till att personerna kunde bryta sig ur den ofrivilliga 

sociala isoleringen och därmed kunna bygga upp ett socialt nätverk. Många beskrev att 

de tidigare blivit sedda som enbart överviktiga men att de numera blev sedda för vem de 

är som person. Stöd och närvaro från både familj, sjuksköterskan och andra som 

genomgått överviktskirurgi spelade en betydande roll för deltagarnas välmående, men 

även för hur väl de skulle lyckas med viktminskningen postoperativt. Det påvisades att 

vissa deltagare hade en föreställning kring att alla problem skulle lösas i samband med 

överviktskirurgin och viktminskningen. Istället blev många problem mer tydliga och 

behovet av inre arbete blev tydligt. Negativa upplevelser efter kirurgin, så som 

överskottshud, direé och begränsningar kring kost påverkade personerna psykosocialt. 
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Den metodologiska aspekten som studerades var urvalsgrupperna. De 9 inkluderade 

studierna innefattade sammanlagt 211 deltagare varav 162 var kvinnor. Åldersspannet 

var mellan 14-69 år och tiden sedan genomförd överviktskirurgi var mellan 6 månader - 

5 år.  

 

Resultatdiskussion 
Behovet av stöd i den postoperativa processen framgår som betydande för att personen 

ska uppnå ett lyckat resultat (Pfiel, 2013; Taube-Schiff et al., 2017; Willcox et al., 

2016). Familjens stöd beskrivs som en nyckelfaktor för att deltagarna ska uppnå lyckat 

resultat och de med erfarenhet av mindre stöd upplevde att det bidrog till sämre 

självkänsla och därmed sämre resultat (Taube-Schiff et al., 2017; Willcox et al., 2016). 

Författarna till föreliggande studie tänker att det därför är viktigt som sjuksköterska att 

fånga upp dessa patienter som inte har tillgång till stöd i form av familj eller vänner och 

erbjuda stöd som till exempel kurator eller stödgrupper, något även Wang et al. (2013) 

förespråkar. Detta styrks även genom en annan artikel om hur deltagare upplever 

sjukvården som det primära stödet, både pre- och postoperativt. De beskriver även 

vikten av sjukvårdens förmåga att erbjuda stöd och vilken typ av stöd som finns att 

tillgå. Vissa träffade en psykolog och andra fick stöd genom uppföljningssamtal med 

kirurgen som utfört ingreppet (Ogle, Park, Damhorst & Bradley, 2016). Deltagare har 

beskrivit vikten av sjuksköterskans stöd i form av information, samtal och den fysiska 

närvaron för både de fysiska och emotionella bitarna (Pfiel, 2013; Willcox et al., 2016).  

 

Stödgrupper erbjuder möjligheten att träffa andra som också genomgått överviktskirurgi 

vilket beskrivs som uppskattat och hjälpsamt för flera deltagare (Pfiel, 2013; Taube-

Schiff et al., 2017). Författarna till föreliggande studie tänker att stödgrupper inte passar 

alla människor men att behovet av att möta andra i samma sits ändå kan uppnås via 

internetbaserade tjänster såsom sociala medier. Detta styrks av en artikel skriven av 

Sharman, Hensher, Wilkinson, Williams, Palmer, Venn & Ezzy (2017) där deltagare 

beskriver hur sociala medier kan fungera som stöd. Genom sociala medier kan de delta i 

särskilda forum och möta andra som också genomgått överviktskirurgi och ta del av 

upplevelser och erfarenheter. Detta upplevdes som positivt men det beskrivs även att det 

krävs en styrka att hantera all den information som finns och plocka ut det som är 

hjälpsamt för en själv.  
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Flera studier visar på att personer hade jobbigt att befinna sig i sociala offentliga 

sammanhang som gymmet, badhuset, stranden med mera (Biörserud et al., 2011; Natvik 

et al. 2013 & Willcox et al., 2016) . Detta kunde hänvisas till en rädsla för att sticka ut 

och för vad andra ska tycka och tänka, något som styrks av deltagarna i Magdaleno et 

al. (2010) som menar på att den sociala strukturen är anpassad till normalviktiga 

personer och får överviktiga personer att skämmas. Författarna till föreliggande studie 

tänker att detta grundar sig i hur bilden av skönhet ser ut idag, något även Lindahl och 

Skyman (2015) tar upp då de menar att det moderna samhällets ideal syftar till en stark, 

smidig kropp utan skavanker. Deltagare i Natvik et al. (2013) & Willcox et al. (2016) 

studier beskrev hur det nya intresset och uppmärksamheten som kom i samband med 

viktnedgången och deras nya kroppsform. Det beskrevs som framförallt 

tillfredsställande men även som sårande när de insåg hur stor inverkan det yttre har för 

att bli accepterad och inkluderad av samhället.  

 

I Taube-Schiff et al. (2017) och Willcox et al. (2016) studier beskrev deltagarna att 

deras upplevelse av omgivningens åsikter om överviktskirurgi var nedlåtande och 

fördomsfull, som att kirurgi är en genväg till viktnedgång. Detta är något som 

sjuksköterskor beskriver i en studie där sjuksköterskors erfarenhet av patienter som 

genomgått överviktskirurgi beskrivs. Sjuksköterskor beskriver att de själva har en 

fördom till överviktskirurgi och själva beskriver det som en “snabb-fix”. Varför de är 

fördomsfulla till kirurgi är för att de har erfarenhet av patienter som hittat sätt att 

fortsätta inta kaloririk mat och i större mängder och att motivationen till att bidra själv 

till viktnedgång inte fanns. Men det var även sjuksköterskor som beskrev att de tidigare 

hade haft den synen på dessa patienter men efter att ha mött dem och fått höra deras 

historia fick de en annan förståelse för vilken kamp det är för dem att gå ner i vikt på 

egen hand (Jeffrey & Kitto, 2006). Detta vill författarna till föreliggande studie belysa 

för att uppmärksamma hur sjuksköterskor bör lägga egna åsikter åt sidan och inte döma. 

Det är viktigt att ha ett öppet sinne och göra en bedömning utifrån varje individ.  

 

Det var deltagare som hade en föreställning om att överviktskirurgin och viktnedgången 

skulle lösa alla deras problem (Faccio et al., 2016; Magdaleno et al., 2008: Natvik et al., 

2013). Men när det sedan har studerats kring hur personer upplever sitt liv och sin 

förändrade kropp efter operationen framkommer många negativa aspekter som 

författarna till föreliggande studie inte hade förväntat sig.  
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Deltagare beskriver hur den inre bilden av dem själva inte hänger med i samma takt som 

det yttre ändrar skepnad och att de tillfälligt upplevde att de tappade kontrollen över sin 

kropp (Faccio et al., 2016; Natvik et al., 2013; Taube-Schiff et al., 2017). Fysiologiska 

förändringar som tillkom efter operationen och viktnedgången orsakade fortsatt skam 

över sin kropp. Detta ledde till en fortsatt begränsning i deras liv då de undvek 

offentliga platser där de behövde visa sig avklädd inför andra men även hemma där de 

inte ville visa sig nakna inför sin partner (Björserud et al., 2009; Natvik et al., 

2013).  Det blir tydligt hur den mentala förändringen spelar en större roll i hur dessa 

personer upplever sig själva och hur det påverkar deras upplevelse av överviktskirurgin 

och viktnedgången. Det framkommer även hur den inre förändringen, som ökat 

självförtroende, självkänsla och självsäkerhet, påverkade dem positivt då de började 

tycka bättre om sig själva, vågade ta för sig mer i sociala sammanhang och etablera nya 

relationer (Faccio et al., 2016; Magdaleno et al., 2008; Natvik et al., 2013; Taube-Schiff 

et al., 2017; Willcox et al., 2016). 

 

I Janse Van Vuuren et al. 2015, Jensen et al. 2013 och Natvik et al. 2013 studier 

beskriver deltagarna hur den fysiska begränsningen som gör att de inte längre kan 

överkonsumera mat skapade både känslor av förlust och tomhet men även en känsla av 

kontroll. Kontrollen som deltagarna nämner styrks av deltagare i ytterligare två studier 

där personer som genomgått överviktskirurgi upplevde en nyfunnen kontroll över sin 

kropp både fysiskt och psykiskt (Coulman, MacKichan, Blazeby & Owen-Smith, 2017; 

van Hout & van Heck, 2009). Vidare beskrivs en uppskattning till att äntligen uppleva 

kontroll över vad de stoppade i sig och trygghetskänslor kring vetskapen om att kroppen 

fysiskt säger ifrån om de får i sig för mycket mat. I Natvik et al. 2013 studie beskriver 

deltagarna att de i samband med den snabba viktnedgången upplevde en kontrollförlust 

i en negativ bemärkelse, medan det i Coulman et al. (2017) framkommer positiva 

känslor kring den snabba viktnedgången. Här beskrivs den första fasen som en 

smekmånads-period vilken gjorde personerna exalterade och skapade en känsla av att 

vara oövervinnerlig. Författarna till föreliggande studie noterar att många upplevelser 

ofta benämns ur en negativ aspekt i de artiklar som inkluderats i studiens resultat, detta 

trots att det genom andra litteraturstudier kan påvisas positiva upplevelser i samband 

med liknande psykosociala förändringar och upplevelser efter överviktskirurgi. Detta 

skulle kunna vara ett resultat av att upplevelserna är högst individuella samt att livet 

efter överviktskirurgin påverkas mycket av personens grundinställning.  
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Exempelvis begränsade sig vissa deltagare i sociala aktiviteter genom att avstå 

middagar då det kändes tråkigt att inte kunna äta på samma vis som andra som inte 

genomgått överviktskirurgi. Detta tänker författarna till föreliggande studie är ett bra 

exempel på ett problem som kan lösas genom coping, något sjuksköterska i sin tur ska 

kunna bidra med stöd och information kring. 

 

Inom vården används coping kontinuerligt för att hjälpa personer (Harris Kalfoss, 

2011). I föreliggande studies resultat framkommer att deltagarna använde sig av egna 

copingstrategier för att klara av tiden efter överviktskirurgin. Här genom att exempelvis 

ta stöd från familjen, undvika olika platser, dölja sin kropp och använda sig av mat som 

stöd (Biörserud et al., 2011; Janse Van Vuuren et al., 2015; Jensen et al., 2013; Natvik 

et al., 2013; Taube-Schiff et al., 2017; Willcox et al., 2016). I både Jensen et al. (2013) 

och Natvik et al. (2013) studie uppger deltagarna ett fortsatt begär efter mat och 

beskriver det som en ätstörning som fortfarande finns kvar. Detta är enligt författarna 

till föreliggande studie ett tydligt exempel på en sämre copingstrategi som bör fångas 

upp av sjuksköterskan. Forskning som ger förslag på lämpliga copingstrategier i 

samband med överviktskirurgi kan författarna till föreliggande studie ej finna, men 

författarnas egna förslag är att till exempel använda sig av emotionsfokuserad coping. 

Genom emotionsfokuserad coping kan sjuksköterskan lyfta och belysa de 

känslomässiga bitarna hos patienten och ge förslag på hur de kan bearbetas. Förslag på 

hjälp kan vara genom samtalsterapi för att få bukt med varför de bedövar sina känslor 

med mat.  Det har visats i en annan studie att personer som har ett fortsatt osunt 

beteende kring mat har sämre resultat på sin viktminskning på lång sikt (Sheets, Peat, 

Berg, White, Bocchieri-Ricciardi, Chen, & Mitchell, 2015). Detta upplever författarna 

till föreliggande studie styrker teorin om att det är av stor vikt att tidigt fånga upp dessa 

personer och hjälpa dem utveckla nya copingstrategier. 

 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) ingår det i sjuksköterskans uppgifter att 

bedöma patientens behov, problem, egna resurser och förmåga till att utföra egenvård. 

Genom att göra denna bedömning kan sjuksköterskan få en uppfattning om vilken typ 

av copingstrategi som kan vara aktuell för den unika patienten. Genom att applicera 

exempelvis meningsfokuserad coping skulle sjuksköterskan kunna lyfta möjligheterna 

som skulle öppna sig om patienten klarar av att hålla sig till de angivna direktiven och 

på så vis gå ned i vikt (Harris Kalfoss, 2011).  
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Författarna till föreliggande studie tänker att detta skulle vara en relevant copingstrategi 

för exempelvis småbarnsföräldrar, då möjligheter kring att leva ett aktivt liv och kunna 

leka obehindrat med sitt barn skulle kunna medföra meningsfullhet. Det framgick att 

många deltagare hade lätt att hamna i emotionella kriser i det postoperativa förloppet 

och därför var sjuksköterskans stöd av stor vikt för att hjälpa dem ur dessa (Pfiel, 2013; 

Willcox et al., 2016). Ivezaj, Salues & Schuh (2014) studie tar upp vikten av 

uppföljning med personer som genomgått överviktskirurgi. Här kan uppföljningssamtal 

hjälpa till att hantera svåra situationer, vilket en kris kan vara, genom att utveckla en 

copingstrategi.  

 
Metodologisk diskussion 

Antalet deltagare 
Antalet deltagare var i alla studier relativt lågt med undantag för studien gjord av 

Biörserud et al. (2009) som hade ett deltagarantal på 112 personer. Att innefatta mindre 

antal deltagare är enligt Polit & Beck (2017) positivt då det kan vara enklare att dela 

känslor i en mindre grupp. Vidare menar författarna att fler källor och deltagare leder 

till större evidens, något gör att det kan ses som en svaghet om ett resultat endast 

baseras på kvalitativa artiklar (som ofta innehåller färre deltagare än kvantitativa 

studier). Genom att istället använda sig av flertalet studier styrks resultatet då det 

sammanlagda antalet deltagande ökar. Denna studie omfattar 211 deltagare från nio 

studier. Detta ökar evidensen i arbetet utan att frångå de studier som är kvalitativa och i 

största mån är beskrivande och kan besvara föreliggande studies syfte (ibid).  

Åldersfördelning 
I åtta av nio artiklar presenterades åldern, i dessa sträcker sig deltagarnas åldersspann 

från 14-69 år. (Björserud et al., 2009; Faccio et al., 2016; Jensen et al., 2013; 

Magdaleno et al., 2008; Natvik et al., 2013; Pfeil, 2013; Taube-Schiff et al., 2017; 

Willcox et al., 2016). Att det är en så pass stor åldersspridning anser författarna till 

föreliggande studie är en styrka då ett bredare perspektiv på fenomenet kan beskrivas, 

detta kopplat till att deltagare i olika åldrar kan erhålla olika erfarenheter, upplevelser 

och värderingar kring ämnet.   

Könsfördelning 
Samtliga artiklar presenterade fördelningen av kön, här påvisas skillnad i 

könsfördelningen där kvinnorna är kraftigt överrepresenterade.  
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Totalt var 162 av 211 deltagare kvinnor och i fyra av artiklarna inkluderades endast 

kvinnor. (Faccio et al., 2016; Jensen et al., 2013; Magdaleno et al., 2008; Willcox et al., 

2016) Författarna till föreliggande studie upplever att detta kan göra resultatet 

missvisande mot populationen då det inte är tillräckligt heterogent. Detta styrks även av 

Polit och Beck (2017) .  

Tidsspann sedan genomförd överviktskirurgi 
I totalt sju av nio artiklar presenteras tidsspannet sedan deltagarna genomgick sin 

överviktskirurgi. (Björserud et al., 2009; Faccio et al., 2016; Janse Van Vuuren et al., 

2015; Jensen et al., 2013; Magdaleno et al., 2008; Natvik et al., 2013; Pfiel, 2013). 

Detta varierar från fem till sex månader i Jensen et al. (2013) studie till fem år i Natvik 

et al. (2013) studie. Att så pass olika tidsspann presenteras anser författarna till 

föreliggande studie både kan ses som både en styrka och en svaghet för resultatet. Detta 

då ett större perspektiv kan uppnås, däremot på bekostnad av att källorna möjligtvis inte 

styrker varandra i samma utsträckning.  

 

Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie är av deskriptiv design, vilken lämplig då en 

sammanställning av tidigare forskning görs, men som även är relevant mot studiens 

syfte som ämnar att beskriva upplevelser (Polit & Beck, 2017). Vidare är kvalitativa 

artiklar att föredra då det finns mycket givande information och en djupare beskrivning 

av fenomen framgår. Detta kan ses som en styrka i föreliggande studie, då den är 

uppbyggd på nio kvalitativa artiklar. Hade författarna valt att mixa ansatser i artiklarna 

hade de däremot kunnat komplettera varandra ytterligare (ibid).  

 

I sökningen efter vetenskapliga artiklar använde sig författarna av PubMed via Medline, 

detta är en av de största databaserna inom området, något som kan ses som en styrka 

(Polit & Beck, 2017). För styrka upp arbetet ytterligare skulle en eller flera databaser 

utöver PubMed kunnat användas för att på så vis täcka ett större antal sökträffar och få 

fler infallsvinklar (Polit & Beck, 2017; Willman et al. 2016). Sökord utformades för att 

till största möjliga mån generera i sökträffar som svarade till studiens syfte. För att finna 

de mest relevanta artiklarna användes MeSH-termer och för att begränsa och precisera 

utfallet av sökningen mot studiens syfte kombinerades dessa med hjälp av den booleska 

termen AND (Polit & Beck, 2017).  
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För att begränsa utfallet av sökningarna ytterligare skulle artiklarna vara skrivna på 

engelska, vara publicerade under de senaste tio åren samt vara tillgängliga i fulltext för 

Högskolan i Gävle. Polit och Beck (2017) menar att det är en svaghet att samtliga 

artiklar är på engelska då författarnas modersmål är svenska. Med detta i åtanke 

genomfördes noggranna granskningar av artiklarna både enskilt och ihop för att 

minimera risken för missförstånd. Vid osäkerhet användes översättningsverktyg. Att 

arbetet är begränsat till de artiklar som Högskolan i Gävle prenumererar på kan ses som 

en svaghet då relevanta artiklar kan ha fallit utanför ramarna för omfånget. Då artiklarna 

är publicerade inom de senaste 10 åren blir studien baserad på aktuell forskning och på 

så vis kan den spegla dagens samhälle i största möjliga mån, något som Polit och Beck 

(2017) förespråkar. Vidare är det av stor vikt att basera sin studie på primära källor, då 

dessa är skrivna av forskaren som utfört studien. Det kan då ses som en styrka att enbart 

primärkällor inkluderades (ibid).  

 

Totalt ledde sökningen till 164 träffar, något som kan ses som en smal sökning. 

Författarna ifrågasätter om det istället för att styrka arbetet kan vara en svaghet att 

begränsa sökningarna för mycket då det skulle kunna hända att relevanta artiklar kan 

falla utanför ramarna. Nio artiklar inkluderades till studiens resultatdel, dessa är utförda 

i åtta olika länder, något författarna ser som en styrka då det ger ett större 

världsperspektiv på det beskrivna fenomenet. Vidare anser studiens författare att den 

samstämmigheten som kan avläsas i artiklarna styrker föreliggande studies trovärdighet.  

 

Vid granskningen av artiklarna valde författarna att använda sig av markeringspennor 

och post-it lappar som verktyg för att färgkoda. Detta görs för att på ett tydligt sätt 

markera relevant data i olika teman och utifrån dessa kunna bygga rubriker, något som 

enligt Polit och Beck (2017) är viktigt för att skapa struktur i arbetet.  

Artiklarna som ligger grund till föreliggande studies resultat presenteras även 

överskådligt i två tabeller, resultatmatris samt metodologisk matris. Detta skapar 

tydlighet och struktur för läsaren, något som Polit och Beck (2017) förespråkar.  

 

Olsson och Sörensen (2011) lyfter handledarens roll som viktig för att vägleda 

studenten i utförandet av vetenskapliga studier. Genom arbetets gång har författarna 

mottagit muntlig och skriftlig respons från en handledare, något som varit värdefullt och 

som givit goda möjligheter till att föra arbetet framåt.  
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Kliniska implikationer för omvårdnad 

Föreliggande litteraturstudie har visat att personer som genomgått överviktskirurgi 

uppger både positiva och negativa psykosociala upplevelser efter genomförd 

överviktskirurgi. Då fetma är ett växande problem ökar också antalet opererade, dessa 

personer kan sjuksköterskan stöta på överallt inom vården. Det krävs då att 

sjuksköterskan har kompetens inom detta område för att på så vis kunna ge så god 

omvårdnad som möjligt. Genom att känna till och ha förståelse kring dessa psykosociala 

upplevelser kan sjuksköterskan hjälpa till att förbereda, informera och stötta upp 

personen mentalt både före och efter kirurgi.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande studie anser att fortsatt forskning kring de psykosociala 

upplevelserna efter överviktskirurgi är högst relevant. De psykosociala upplevelserna 

har en betydande påverkan av utgången efter genomförd överviktskirurgi och därför 

skulle ytterligare forskning kring detta kunna ge en bredare bild och en större kunskap. 

Genom ökad kunskap kan sjuksköterskan få bättre förståelse för patientens beteende 

och behov. Ett större fokus ligger på kvinnors upplevelser efter överviktskirurgi därför 

skulle forskningen behöva inrikta sig mer på män och deras upplevelse, både till 

sjukvårdens fördel men även för andra män som genomgått överviktskirurgi. Det är 

även av intresse att fortsätta forska på specifika tidsspann för att få en bild av hur 

upplevelserna utformar sig genom åren. Genom uppdaterad forskning kring ämnet kan 

tidsenlig information tas del av och därmed kan vården erbjuda förbättrad och anpassat 

stöd till personer som ska eller har genomgått överviktskirurgi.  
 

Slutsats 

Föreliggande studie tyder på att både positiva och negativa psykosociala upplevelser 

infinner sig hos personer som genomgått överviktskirurgi. Många trodde 

överviktskirurgin och viktnedgången skulle vara lösningen på alla problem de tampats 

med, vilket det delvis gjorde, men även nya problem tillkom som de inte hade räknat 

med. Det mentala spelar stor roll på utgången och resultatet vilket kräver ett inre arbete 

som de behöver stöd för att ta sig igenom, både från sjukvården och sin omgivning. 
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Bilaga 1. Resultatmatris 

 
Författare & titel Syfte Resultat 
Biörserud, Olbers & 
Olsén 
”Patients' experience 
of surplus skin after 
laparoscopic gastric 
bypass” 
 

Att undersöka hur mycket 
överskottshud överviktsopererade 
utvecklade samt var på kroppen 
den utvecklades. Även att 
undersöka om det fanns några 
demografiska skillnader samt om 
överskottshuden påverkade 
personerna i det vardagliga livet    

Det framkom i studien att fler kvinnor än män 
upplevde komplikationer till följd av 
överskottshuden. Personerna upplevde att 
överskottshuden påverkade dem i vardagen då de 
kände sig oattraktiva, ville avstå från 
folksamlingar samt undvek intima/nakna 
situationer såväl inför familj och i 
partnerrelationer.  
 

Faccio, Nardin & 
Cipolletta 
”Becoming ex-obese: 
narrations about 
identity changes 
before and after the 
experience of the 
bariatric surgery” 

Att identifiera förändringar i 
självkänsla, självbild i relation till 
den egna kroppen, i relationer och 
i livskvaliteten efter genomförd 
överviktskirurgi.  

De som hade genomgått överviktskirurgi 
upplevde familj och partnerrelationer som 
viktiga, men även tanken på jaget och hälsan. En 
medvetenhet kring problematiken övervikt för 
med sig kunde påvisas, även en ny vilja att ta sig 
an livet samt känslor av att vara accepterad. 
Personerna beskriver även en känsla av att 
förändringen gick för fort efter operationen, 
andra upplevde att förväntningen om att allt i 
livet skulle ordna upp sig inte stämde med 
verklighetsbilden. 

Janse Van Vuuren et 
al. 
”Psychosocial 
presentation of 
revisional LAGB 
patients: a qualitative 
study” 

Att undersöka de erfarenheter, 
förväntningar, uppfattningar och 
övertygelser som leder till att 
patienterna inte lyckas uppnå 
förväntad viktminskning och 
därför söker revidering av 
överviktskirurgi. 

Patienter upplevde att deras begränsade 
födointag påverkade deras sociala liv, de 
upplevde ett utanförskap och att kvalitén på 
deras umgänge minskade. Konsekvensen av 
detta blev att de fortsatte äta högkalori-livsmedel 
som tröst och för att uppnå en tillfällig 
tillfredsställelse. 
 

Jensen et al.  
”Young adult 
women's experiences 
of body image after 
bariatric surgery: a 
descriptive 
phenomenological 
study” 
 

Att ge en fenomenologisk 
beskrivning av de levande 
erfarenheterna av förändringar i 
kroppsbilden hos unga kvinnor 
som har genomgått 
överviktskirurgi 

Deltagarna upplevde ett fortsatt matbehov efter 
överviktskirurgin, en vilja att fortsätta äta och att 
ätstörningen fortfarande finns kvar. Den nya 
anpassningen till vilken typ av mat och mängd 
de kan äta påverkade deras sociala sammanhang 
negativt. En kort tid efter operationen upplevde 
deltagarna en känsla av hälsa, högre självkänsla 
och en känsla av lika värde tack vare 
viktminskningen 
 

Magdaleno, Chaim & 
Turato 
”Understanding the 
Life Experiences of 
Brazilian Women 
after Bariatric 
Surgery: a Qualitative 
Study” 
 

Att skaffa en förståelse för 
kvinnor som genomgår 
överviktskirurgi samt undersöka 
vad som bidrar till framgångar & 
misslyckanden 

Känslor av att bli pånyttfödd beskrivs och 
personerna kände sig lyckligare och mer 
tillfredsställda till livet efter operationen. 
Självkänslan ökade. Vissa beskrev hur de fick 
möta nya utmaningar i livet, exempelvis att deras 
män var oroliga att de gick ut för att visa upp sin 
nya kropp. 
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”Natvik, Gjengedal, 
Råheim 
Totally changed, yet 
still the same: 
patients' lived 
experiences 5 years 
beyond bariatric 
surgery” 

Att utforska betydelsen av 
överviktskirurgi och den 
långsiktiga viktnedgången hos 
patienter som genomgått 
överviktskirurgi för minst fem år 
sedan 
 

Livet efter överviktskirurgi upplevs av 
deltagarna som en livsförändring både fysiskt 
och mentalt. Kroppen förändras drastiskt men 
huvudet hänger inte med i processen. En känsla 
av att personen bakom övervikten kommer fram 
och blir sedd av omgivningen men personen som 
nu blir sedd är densamma som tidigare 

Pfeil 
”Patients' perception 
of the nursing 
contribution to gastric 
band surgery” 

Att betrakta sjuksköterskans roll i 
tillhandahållandet av 
laparoskopisk gastrisk bandning, 
vilket ses av deras patienter 
mellan 12 och 18 månader efter 
operationen 
 

Personerna påtalar vikten av sjuksköterskans 
stöd i det postoperativa förloppet. Vidare 
upplevde personerna att sjuksköterskorna fanns 
där både för de fysiska och de känslomässiga 
bitarna. De ger stöd genom information, att vara 
tillgängliga och ha regelbundna möten eller 
telefonsamtal där de kan fånga upp kriser och i 
så fall hjälpa patienterna ur krisen. Deltagarna 
uppskattade när sjuksköterskorna lyssnade och 
visade intresse för deltagarnas funderingar. 

Taube-Schiff et al. 
”A Qualitative Study 
of Young Adult 
Experiences in the 
Bariatric Healthcare 
System: Psychosocial 
Challenges and 
Developmental 
Difficulties” 

Att utforska psykosociala 
erfarenheter hos unga vuxna 
patienter som genomgått en 
överviktskirurgi när de sökt vård. 
Erfarenhet av den preoperativa 
överviktskirurgi-processen och 
den postoperativa erfarenheten. 

Patienterna hade generellt positiva erfarenheter 
av den postoperativa fasen. De reflekterade tidigt 
över utmaningen att anpassa sig till sin nya 
livsstil. Familj och närståendes stöd i den 
postoperativa fasen framkom som betydande för 
personerna. Brist på stöd ledde till bristande 
självkänsla och upplevelse av att vara en börda.  

Willcox et al.  
”Patient and Parent 
Perspectives of 
Adolescent 
Laparoscopic 
Adjustable Gastric 
Banding (LAGB)” 

Att undersöka hur ungdomar som 
genomgått överviktskirurgi, samt 
föräldrar till dessa ungdomar, 
upplever tiden efter ingreppet.   

Många personer upplevde såväl psykiska som 
fysiska fördelar efter ingreppet. Aspekter som tas 
upp var det aktiva livet, självförtroende & 
självkänsla, vikten av stöd efter ingreppet, 
stigmatisering, omgivningens reaktioner, sociala 
sammanhang med mera.   
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Bilaga 2. Metodologisk Matris 

Författare Titel Design och 
ansats 

Undersöknings-
grupp 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalys-
metod 

Biörserud, 
Olbers & 
Olsén 
2009  
Sverige  

Patients' 
experience of 
surplus skin after 
laparoscopic 
gastric bypass. 

Deskriptiv 
design, 
Mixad ansats 

77 kvinnor & 35 
män mellan 33-57 år 
som genomgått 
överviktskirurgi 19-
37 månader innan 
studien ägde rum 

Enkäter. Dessa 
var strukturerade 
med öppna frågor, 
ja/nej frågor, 
skattningar & 
skalor 

Mann-Whitney’s 
test, chi-squared 
test och 
spearman’s 
correlation 
coefficient 

Faccio, 
Nardin & 
Cipolletta 
2016 
Italien 

Becoming ex-
obese: narrations 
about identity 
changes before 
and after the 
experience of the 
bariatric surgery. 
 

Deskriptiv 
design, 
Kvalitativ 
ansats 

15 kvinnor, alla över 
18 år med en 
medelålder på 35 år, 
som genomgått 
överviktskirurgi ca 1 
år innan studien 
ägde rum  

Indivuduella 
semi-
strukturerade 
intervjuer 

Diskursanalys 

Janse Van 
Vuuren et 
al. 
2015 
Australien 

Psychosocial 
presentation of 
revisional LAGB 
patients: a 
qualitative study 

Deskriptiv 
design, 
Kvalitativ 
ansats 

18 kvinnor och 5 
män som hade 
genomgått 
överviktskirurgi, 
genomsnittligt 3.72 
år innan studien 
ägde rum, åldern 
framgår ej  

Individuella semi-
strukturerade 
intervjuer samt att 
personerna fick 
fylla i DASS 

Innehållsanalys, 
teoretiskt urval 

Jensen et al. 
2014 
Danmark 

 

Young adult 
women's 
experiences of 
body image after 
bariatric surgery: 
a descriptive 
phenomenologic
al study 
 

Deskriptiv 
fenomen-
ologisks 
design 
Kvalitativ 
ansats 
 

5 kvinnor mellan 
20-25 år, med en 
medelålder på 22,2, 
som genomgått 
överviktskirurgi 1-
12 månader innan 
studien ägde rum 
med en snittlängd på 
5,2 månader 

Individuella, 
djupgående, 
semistrukturerade 
intervjuer 

Innehållsanalys 

Magdaleno, 
Chaim & 
Turato 
2008 
Brasilien 

Understanding 
the Life 
Experiences of 
Brazilian 
Women after 
Bariatric 
Surgery: a 
Qualitative 
Study 

Kvalitativ 
ansats 

7 kvinnor mellan 
28-49 år som 
genomgått 
överviktskirurgi 3-
35 månader innan 
studien ägde rum 

Individuella semi-
strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor 
 

Innehållsanalys 

Natvik, 
Gjengedal 
& Råheim 
2013 
Norge 
 

Totally changed, 
yet still the 
same: patients' 
lived 
experiences 5 
years beyond 
bariatric surgery 

Kvalitativ 
ansats 

4 kvinnor och 4 män 
mellan 43-53 år som 
genomgått 
överviktskirurgi 5-7 
år innan studien 
ägde rum 
 

Individuella 
djupgående 
intervjuer med 
öppen dialog 

Innehållsanalys 
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Pfeil 
2013 
England 

Patients' 
perception of the 
nursing 
contribution to 
gastric band 
surgery 
 

Kvalitativ 
ansats 

18 kvinnor och 2 
män mellan 29-65 år 
som genomgått 
överviktskirurgi 12-
18 månader innan 
studien ägde rum 

Individuella semi-
strukturerade 
intervjuer 

Innehållsanalys 
 

Taube-
Schiff et al. 
2017 
Kanada 
 

A Qualitative 
Study of Young 
Adult 
Experiences in 
the Bariatric 
Healthcare 
System: 
PsychosocialCha
llenges and 
Developmental 
Difficulties 

Kvalitativ 
ansats 

12 kvinnor och 1 
man mellan 18-28 år 
med en medelålder 
på 22 år, som 
genomgått 
överviktskirurgi de 
senaste 5 åren 

Individuella 
djupgående semi-
strukturerade 
intervjuer 

Innehållsanalys 

Willcox et 
al. 2016 
Australien  

Patient and 
Parent 
Perspectives of 
Adolescent 
Laparoscopic 
Adjustable 
Gastric Banding 
(LAGB) 

Kvalitativ 
ansats 

6 flickor & 2 pojkar 
som genomgått 
överviktskirurgi 7-
11 år innan studien 
ägde rum och som 
vid 
operationstillfället 
var mellan 14-18 år 
med en medelålder 
på 15,7 år 

Individuella semi-
strukturerade 
intervjuer 

Tematisk 
analysstudie, 
innehållsanalys.  


