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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Fetma är en sjukdom och ett växande folkhälsoproblem. Bariatrisk kirurgi 

är ett samlingsnamn för kirurgiskt ingrepp i mag-tarmkanalen avseende viktminskning 

och en behandlingsmetod för fetma.  

Syfte: Att beskriva personers upplevelser efter bariatrisk kirurgi.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie med elva vetenskapliga artiklar varav åtta hade 

kvalitativ ansats, två hade mixad metod och en hade kvantitativ ansats.  

Huvudresultat: Resultatet av studien visade att personerna upplevde att bariatrisk 

kirurgi förändrade dem psykiskt, fysiskt och socialt. De upplevde att operationen bidrog 

till en bättre hälsa och ett ökat självförtroende. Den hastiga viktnedgången gjorde det 

svårt för personerna att identifiera sig med den nya kroppen, men de kände sig mer 

bekväma i kroppen. Matsituationen förändrades, matvanorna blev bättre men 

utmaningar upplevdes då de var tvungna att lära känna den lilla magsäcken. Kroppen 

blev rörligare och livet mer aktivt. Överflödig hud var problem på det fysiska och 

psykiska planet. De upplevde sig själva ha blivit mer sociala.  

Slutsats: Bariatrisk kirurgi utförs med inriktning på viktnedgång, men studien visade att 

den förändrar människorna mer än att de får en lättare kropp. Eftersom fetma ökar i 

förekomst och åtskilliga bariatrisk kirurgier genomförs årligen bör sjuksköterskan ha en 

god insikt i personers upplevelse efter bariatrisk kirurgi för att kunna ge en 

personcentrerad omvårdnad, men för att kunna tillämpa en holistisk vård krävs mer 

forskning på det existentiella planet. 

 

Nyckelord: 

Bariatrisk kirurgi, hälsa, omvårdnad och upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

Background: Obesity is a disease and an increasing problem towards public health. 

Bariatric surgery is a name for surgical procedures in the gastrointestinal tract intended 

to help with weight loss and as a way to treat obesity. 

Aim: To describe peoples experiences after bariatric surgery. 

Method: A descriptive literaturestudy using eleven scientific articles, which eight are 

qualitative in approach, two which used a mixed method and one which is quantitative 

in approach. 

Main result: Results showed that people experienced bariatric surgery to be physically, 

psychologically and socially changing. They felt the surgery provided a way to better 

health and increased self-confidence. The fast weight loss made it difficult for them to 

identify themselves with their body, but they felt comfortable in it. Their food situation 

changed, food habits got better but the challenges included having to get to know their 

tiny stomach. Their bodies got more mobile and their lives more active. Superfluous 

skin was a physical and psychological issue. They thought themselves as being more 

social. 

Conclusion: Bariatric surgery is being used as tool to help with weight loss, but the 

literaturestudy showed that it does more to people than changing their body. Because 

obesity is increasing and a multitude of bariatric surgeries is being performed annually 

the nurse should have good insight in peoples experiences after bariatric surgery to be 

able to give person-centered nursing, but in order to give holistic care, more research is 

needed on the existential plane. 
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1 Introduktion 

1.1 Övervikt och fetma 

Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem som växer i Sverige. År 2016 uppgav 51 

procent av befolkningen att de hade övervikt eller fetma och en skillnad mellan kön, 

ålder och utbildning kan ses. Övervikt var vanligare hos män, äldre och lågutbildade 

(Folkhälsomyndigheten 2018). Även globalt förekommer övervikt och fetma, år 2016 

var 39 procent av befolkningen överviktiga. Utöver dessa hade elva procent av männen 

och 15 procent av kvinnorna fetma, detta innebär att nära två miljarder av världens 

befolkning har övervikt eller fetma (World Health Organization (WHO) 2018). 

  

För att beräkna fetma, övervikt, normal vikt eller undervikt på vuxna och barn över två 

år används Body Mass Index (BMI). Formeln för att räkna ut BMI är kroppsvikt i kg 

dividerat på längden i meter i kvadrat, se Figur 1. Ett BMI-värde över 25 räknas som 

övervikt och över 30 som fetma hos vuxna, barn har andra gränsvärden eftersom de 

växer. Fetma och övervikt är därmed två skilda begrepp, fetma är en sjukdom som 

medför hälsorisker på grund av att kroppen har ökade fettdepåer. Övervikt räknas inte 

som en sjukdom, däremot ökar risken för andra sjukdomar (Mårild, Olbers & Torgerson 

2018). Samspelet mellan miljö, arv och psykosociala faktorer påverkar regleringen av 

förbrukning och intag av energi (Ekelund & Forsberg 2016). Enligt WHO (2018) är 

huvudorsakerna till ökad fetma en mer stillasittande vardag samt att kosten innehåller 

mer fett och fler kalorier än tidigare. Risken att vikten orsakar följdsjukdomar ökar i 

takt med att BMI ökar. 

 

Figur 1, BMI. 

1.2 Hälsorisker vid fetma 

Mårild, Olbers och Torgersson (2018) skriver att riskfaktorer som drabbar personer med 

fetma är bland annat högt blodtryck, kolesterol rubbningar samt nedsatt tolerans för 

socker i blodet. Detta kan leda till tillstötande sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och 

typ-2 diabetes. Risken för att drabbas av cancer ökar med ett högt BMI-värde. Personer 

med fetma har en stor förekomst av obstruktiv sömnapné det vill säga andningsuppehåll 

under sömn, snarkningar, ökat blodtryck nattetid och dagtrötthet. Det är också vanligt 
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med förslitningar och smärta i leder som bär vikt (knän, rygg och fötter). Att leva med 

fetma kan även leda till besvär vid graviditet och förlossning (ibid). Ekelund och 

Forsberg (2016) skriver att personer med fetma kan ha en rubbad hormonproduktion 

vilket ger menstruationsrubbningar som i sin tur kan resultera i minskad fertilitet. 

 

Det framkommer i Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert och Komesaroffs (2008) studie 

att två tredjedelar av deltagarna redan som barn var överviktiga och flertalet hade som 

vuxna utvecklat sjuklig fetma. Mobbning och en känsla av utanförskap var vanligt i 

barndomen, att inte se ut som alla andra medförde social isolering. Deltagarna bekräftar 

den ständiga kampen mot fetman och mängder av olika dieter har följt dem genom livet. 

Kommentarer och blickar från omgivningen var inte ovanligt, det förekom även 

upplevelser av diskriminering från samhället och arbetsgivare på grund av fetman (ibid). 

 

Fetmans riskfaktorer kan reduceras med viktnedgång. Genom att tillämpa bättre kost 

och motionera mer kan riskerna med fetma minska även om livsstilsförändringarna mot 

förmodan inte skulle ge någon effekt på vikten (SBU 2002). 

 

1.3 Viktnedgång 

WHO (2018) skriver att fetma går att förebygga men det är upp till individen att göra 

hälsosamma kostval som innebär att äta mindre fett och socker, och istället äta mer 

grönsaker, bra fetter och baljväxter. Samhället och livsmedelsindustrin behöver också 

bidra till en hälsosammare livsstil genom att ha lättillgängliga, prisvärda och 

hälsosamma kost alternativ. Utöver detta bör personen följa rekommendationerna på 

150 minuters fysisk aktivitet i veckan (ibid). Suliga, Cieśla, Rębak, Kozieł och Głuszek 

(2018) bekräftar sambandet mellan fysisk aktivitet och fetma. I deras studie 

framkommer det att personer med låg fysisk aktivitet som har övervikt löper större risk 

för bukfetma och ökat blodsocker. De kunde även se att individer med låg fysisk 

aktivitet oavsett BMI-värde hade ökad risk för metaboliskt syndrom vilket innebär stort 

bukomfång, högt blodtryck, onormalt blodsocker och höga blodfetter. Samtidigt 

tydliggör Mårild, Oblers och Torgerson (2018) att gå ner i vikt under en tidsbegränsad 

period är enklare än att hålla en långsiktig viktminskning. Tillfällig viktförlust botar 

fetma lika minimalt som en tillfällig blodtrycksbehandling botar högt blodtryck. 

Ekelund och Forsberg (2016) förklarar att om en person med fetma har svårt att hitta en 
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varaktig viktminskningsmetod är bariatrisk kirurgi den enda metoden som ger ett 

hållbart resultat. 

 

1.4 Bariatrisk kirurgi 

Bariatrisk kirurgi är ett kirurgiskt ingrepp i mag-tarmkanalen med syfte att behandla 

fetma (Mårild, Hänni & Zethelius 2018) och är en mycket effektiv viktreducerande 

metod enligt Douglas, Bhaskaran, Batterham och Smeeth (2015). I Sverige är gastric 

bypass den vanligaste kirurgiska metoden för att uppnå viktminskning sedan många år 

tillbaka. Den näst vanligaste metoden är gastric sleeve (Stenberg, Ottosson & Näslund 

2018). Vid en gastric sleeve opereras en stor del av magsäcken bort, kvar blir en smal 

tubformad magsäck (Mårild, Olbers & Torgerson 2018). Gastric bypass innebär att 

endast en liten del av magsäcken finns kvar och att den kopplas direkt till tunntarmen. 

Gemensamt för båda metoderna är att hungerkänslor dämpas eftersom magsäcken 

innehåller hunger signalerande celler och att personen inte kan äta så stor mängd mat på 

grund av magsäckens nya storlek (Ekelund & Forsberg 2016).  

 

När personer med fetma gjort flera ärliga försök att gå ner i vikt men misslyckats, kan 

bariatrisk kirurgi vara den slutliga behandlingen mot fetma. Det krävs att patienten har 

kunskap och förståelse om vad operationen innebär och hur livet efter kommer se ut. 

Det är ingen mirakelkur utan det krävs att patienten är motiverad till att förändra och 

följa den nya kostplanen. Ungefär en månad innan operationen kräver de flesta 

landsting att patienten följer en lågkalori pulverdiet för att påbörja viktminskningen 

(Ekelund & Forsberg 2016). Personer över 18 år som har ett BMI-värde över 40 får 

vanligtvis en överviktsoperation beviljad. Om patienten har någon komplikation av 

fetman exempelvis sömnapné kan operation beviljas vid BMI-värde över 35 (Mårild, 

Hänni & Zethelius 2018).  

 

Den genomsnittliga viktnedgången tolv månader efter bariatrisk kirurgi är cirka 30 

procent av ursprungsvikten (Vassilev et al. 2017; Schauer et al. 2017). Batsis et al. 

(2008) tydliggör att bariatrisk kirurgi har flera fördelar som exempelvis att personer 

som genomgått en viktminskning får en bättre metabolisk kontroll. Vidare skildrar 

Ekelund och Forsberg (2016) flera nackdelar, ingreppet i mag-tarmkanalen kan medföra 

att tarmen avger en överproduktion av hormoner när personen äter för fort eller för 

fet/kolhydratrik mat. Det kan frambringa fysiologiska symtom såsom svettningar, 



 

4 
 

illamående och matthet, vilket kallas dumping. Vidare är frusenhet, håravfall, trötthet 

och torr hud vanliga fysiologiska besvär efter en bariatrisk kirurgi. Efter operationen 

ordineras flera olika vitaminer till patienten, om dessa inte tas enligt ordination så 

föreligger en risk att drabbas av vitamin och mineralbrist.  

1.4.1 Väntan på operationen 

Sharman et al. (2017b) har undersökt hur bariatriska patienter i Tasmanien upplevde 

väntan på operation. En lång väntetid kunde leda till depression och ständig oro för 

patienterna. Det kunde även innebära stress och frustration över att inte kunna gå ner i 

vikt under väntetiden. Ovissheten om när operationen skulle utföras var också ett 

orosmoment, vissa patienter kunde vänta upp till tolv år. Deltagare i studien hann även 

få komplikationer av fetman exempelvis utvecklade några typ-2 diabetes och andra hade 

kronisk smärta som behövde behandlas med smärtstillande läkemedel. Ett försämrat 

hälsotillstånd kunde även ses hos de med relativt kort väntetid runt två år. Jackson, 

Snyder, Crooks och Lavergne (2018) skriver om den bariatriska turismen, personer som 

reser utomlands för att göra en bariatrisk kirurgi. De har funnit i sin studie att det finns 

olika anledningar till detta. Kravet på BMI och lång preoperativ process såsom lång 

väntan, krav på viktnedgång och att de inte behövde övertyga vården att de var redo att 

genomgå operationen var några av anledningarna. Deltagarna som var från Kanada 

valde att operera sig i Mexiko där väntetiden på operation var cirka en och en halv 

månad och kravet på BMI var lägre. 

  

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2018) skyddas patienterna i Sverige från 

lång väntetid av vårdgarantin. Detta innebär att en första bedömning av legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal ska ske inom tre dagar. För specialistbesök har patienten 

rätt till en tid för bedömning inom 90 dagar och efter beslut rätt till en operation eller 

åtgärd inom ytterligare 90 dagar.  

1.4.2 Operationer i Sverige 

Enligt Stenberg, Ottosson och Näslund (2018) minskar antalet bariatriska operationer 

per år i Sverige trots att det inte finns någon annan effektiv behandling mot fetma. En 

möjlig orsak till detta är bristen på vårdpersonal vilket leder till mindre vårdplatser och 

färre möjligheter till kirurgi. Vilken operationsmetod som används har ändrats kraftigt 

under de senaste åren. Gastric bypass har varit dominerande sedan 90-talet men mellan 

år 2011-2017 har gastric sleeve ökat från 2 till 44,6 procent, gastric bypass är trots detta 
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fortfarande den dominerande metoden med 54,4 procent. Resterande 0,95 procent består 

av duodenal switch, det är en mer omfattande operationsmetod som används på 

personer med svår fetma och BMI-värde över 50.  

 

1.5 Upplevelser 

1.5.1 Definition  

Upplevelser är ett komplext individuellt begrepp vilket kan förklaras som ett samspel 

mellan kroppen, sensoriska intryck och neurologiska reaktioner. Människan tolkar 

intryck från en händelse i världen och kan sedan förmedla det med ord (Fox 2008). 

1.5.2 Innan operationen 

Kirurgi ses som en sista utväg av personer som flertalet gånger misslyckats med 

viktminskning. Hos personer som är i behov av kirurgi finns ett missnöje över deras 

kroppar och att osund relation till mat finns. Det finns en oro över att fetman begränsar 

det dagliga livet och kan leda till en för tidig död. För personer som väntar på en 

operation är hoppet att få kontroll över deras kropp och få tillbaka livet stort (Engström, 

Wiklund, Fagevik Olsén, Lönroth & Forsberg 2011).   

 

Willmer och Salzmann-Erikson (2018) beskriver att personer hoppades att den 

bariatriska kirurgin skulle ge dem ett nytt liv och vara slutet på en lång resa med 

motgångar avseende ansträngningar att gå ned i vikt. Personerna trodde att deras liv 

skulle förändras på det kroppsliga planet såsom viktminskning som i sin tur skulle bidra 

till mindre smärta och följdsjukdomar. På det mentala planet skulle de inte ha några 

problem att upprätthålla en sund livsstil, bli lyckligare, piggare och den sociala ångesten 

skulle dämpas. Samtidigt beskriver personer i Homer, Tod, Thompson, Allmark och 

Goyder (2016) studie att de trodde att personlig behärskning gällande mat skulle krävas 

efter en bariatrisk operation. Självförtroendet och livsstilen förväntades bli bättre såsom 

att få känna sig “normal”. De såg inte att överflödig hud som kan bli efter snabb 

viktnedgång, skulle bli några stora problem. Deltagarna beskrev att de kunde känna sig 

stigmatiserad av vårdpersonal parallellt med att de hade förhoppningar om att 

operationen skulle förbättra relationen med vårdpersonalen (Homer et al. 2016).  
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1.6 Partnerns perspektiv 

Wallwork, Tremblay, Chi och Sockalingam (2017) har i sin studie utforskat manliga 

partners till kvinnor som genomgår bariatrisk kirurgi. De skriver att partnerns 

engagemang under operation- och viktminskningsförloppet var av varierande karaktär. 

Vissa hade endast förväntningar och andra var vid sin partners sida genom hela 

förloppet. Många sökte information om bariatrisk kirurgi för att försöka öka förståelsen 

för patientperspektivet. Männen fann stöd genom andra män i samma situation.  

 

Wallwork et al. (2017) menar att männen insåg att den egna vikten blev ett faktum. 

Motivationen till ett hälsosammare eller fortsatt hälsosammare liv ökade hos många. 

Samtidigt som vissa män kände sig missnöjda med sin kropp när partnern gått ned i vikt 

genom bariatrisk kirurgi. Direkt efter operationen hade flertalet män gått upp i vikt 

eftersom de inte ville slänga överbliven mat som kvinnan lämnat. Men eftersom 

partnern också tog till sig de nya matvanorna ledde det till en viktminskning i längden, 

samtidigt som männens fysiska aktivitet trappades upp. Vidare skriver Wallwork et al. 

(2017) att männen tyckte alla dessa livsstilsförändringar var viktiga för få en ny vardag 

tillsammans. De upplevde att förhållandet fick en ny kvalitét efter operationen, mer 

spänning, intimitet och framtidstro. Vissa kvinnor som genomgått operationen hade 

överträffat sina män, männen var positivt överraskade av vad kvinnorna åstadkommit. 

Men det fanns vissa män som inte var nöjda med sin partners resultat efter operationen. 

De trodde att kvinnorna skulle gått ned mer ifall de anpassat sin livsstil mer (ibid). 

 

1.7 Sjuksköterskan och den bariatriske patienten. 

Sjuksköterskans huvudansvar är omvårdnad vilket innebär att tillgodose patientens 

behov i alla tänkbara förhållanden. Omvårdnad är stöd och hjälp som vårdpersonalen 

ger patienten under och efter dennes sjukdomstillstånd (Nortvedt & Grønseth 2011). 

Jeffrey och Kitto (2006) tydliggör att fetman påverkar livets nästan alla aspekter och 

därför ses som en sjukdom. Sjuksköterskorna i studien tyckte att bariatrisk kirurgi var 

nödvändig eftersom de minskar följdsjukdomarna för patienter med fetma. Detta gjorde 

att sjuksköterskan ville ge den bästa vården såsom stöd vid beslut om kirurgi, omsorg 

efter operationen samt hjälp med återhämtning. International Council of Nurses (2012) 

skriver att sjuksköterskan ska ge omvårdnaden med stor omtanke för människans 

rättigheter och värderingar. Jeffrey och Kitto (2006) skildrar att sjuksköterskan inte vill 
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döma den bariatriske patienten och att sjuksköterskans förståelse för den bariatriska 

kirurgin växer när de möter patienter som misslyckats att gå ned i vikt flera gånger. 

 

Sjuksköterskorna i Jeffrey och Kittos (2006) studie uttryckte samtidigt en ängslan över 

att behandla fetma genom de biomedicinska perspektivet det vill säga bariatrisk kirurgi. 

De tyckte att det stred mot deras hälsofrämjande patientvård och behandling. De 

menade att patienterna kunde se operationen som en enkel väg till viktnedgång, agerade 

oansvarigt och bibehöll deras ohälsosamma livsstil. Känslor av maktlöshet väcktes hos 

sjuksköterskorna eftersom de upplevde att patienterna ansåg att de redan hade gjort 

operationen och därmed var färdigbehandlade. Ytterligare ambivalens för bariatrisk 

kirurgi väcktes hos sjuksköterskorna när patienterna drabbades av komplikationer. 

Kirurgin kunde förändra patientens liv men även avsluta det (ibid). 

 

Ekelund och Forsberg (2016) skriver att sjuksköterskan har en viktig roll efter 

operationen. Sjuksköterskan ska stötta och motivera så att patienten får en positiv start 

inför den nya livssituationen. Flera undervisande samtal om portionsstorlekar, lämplig 

mat och hanteringsstrategier angående kost i det dagliga livet är en lämplig metod den 

närmsta tiden efter operationen. 

 

1.8 Teoretisk referensram: Känsla av sammanhang 

Från att människan föds till det sista andetaget upplevs hälsa även om den har en 

varierande karaktär under livstiden. Antonovsky (1991) beskriver känsla av 

sammanhang (KASAM) som en avgörande del av personers position på skalan mellan 

hälsa och ohälsa. Inom KASAM finns beståndsdelarna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. En hög känsla av begriplighet innebär att en person kan förklara eller 

förväntar sig de yttre och inre stimuli som personen kommer möta i framtiden. 

Hanterbarhet handlar om resurser och hur en svår situation hanteras. Det är vanligt att 

vänner, familj och kollegor används som stöd när individens egna resurser inte räcker 

till. Meningsfullhet kan beskrivas som en motivation till att lyckas. Individen använder 

meningsfullhet för att reda ut vad eller vilket som har betydelse i livet (ibid).  

Dessa tre beståndsdelar interagerar med varandra och påverkar människans KASAM. 

En hög känsla av samtliga grundbegrepp innebär en hög känsla av sammanhang och 

god hälsa. En patient med låg KASAM behöver mer omvårdnad (Langius-Eklöf & 

Sundberg 2014). Rigid KASAM har personer som tror sig ha en helhetsförståelse utan 
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utrymme för förändringar (Antonovsky 1991). Denna teoretiska ram har valts då den 

innefattar sambandet mellan hälsa, livskvalitet och omvårdnadsbehov. Dessa är 

betydande begrepp för en bariatrisk patient. Efter en bariatrisk kirurgi förlorar personen 

oftast mycket vikt och dessa tre grundbegrepp påvisar också vikten av ett gott inre för 

att uppnå god hälsa. 

1.9 Problemformulering 

Fetma är en sjukdom och ett växande folkhälsoproblem som är förknippat med en mer 

stillasittande vardag samt en kosthållning med fetare och kaloritätare mat. Personer med 

fetma löper större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, värk och infertilitet. Att leva 

med fetma kan väcka känslor av utanförskap och att inte passa in i samhällets ideal. 

Personer med fetma som flertalet gånger försökt gå ner i vikt men misslyckats kan få 

genomgå en bariatrisk kirurgi, vilket kan bidra till en viktminskning på cirka 30 procent 

och minskade hälsorisker. Forskning visar att de som väntar på en kirurgi har stora 

förhoppningar på att få en bättre hälsa och en ändrad livsstil som möjliggör en bättre 

social tillvaro. Däremot finns det mindre forskning om personers upplevelser efter 

bariatrisk kirurgi. En sammanställning av den allra senaste forskningen bidrar till en 

aktuell samlad bild av personernas upplevelser efter bariatrisk kirurgi. Detta eftersom 

bariatrisk kirurgi är ett område som ständigt utvecklas. Som omvårdnadsansvarig bör 

sjuksköterskan ha god kunskap om patienter som genomgått en operationen. Denna 

studie kan förstärka sjuksköterskans kunskap om att stötta patienter efter en bariatrisk 

kirurgi. De får också en ökad insikt i vad kirurgin har för inre inverkan på dessa 

patienter vilket kan bidra till att en fullgod eftervård kan utföras. 

 

1.10 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser efter bariatrisk kirurgi. 

 

1.11 Frågeställning 

Hur beskriver personer upplevelserna efter att ha genomgått bariatrisk kirurgi? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

Studien som gjordes var en litteraturstudie med beskrivande design vilket innebär att 

litteratur kritiskt granskats och sammanställts (Polit & Beck 2017).  
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2.2 Sökstrategi  

En systematisk och kombinerad sökning genomfördes i Medline via PubMed. En 

databas som Polit och Beck (2017) rekommenderar sjuksköterskor att söka efter 

litteratur i eftersom det ger en bred sökning av artiklar inom medicin, omvårdnad och 

hälsa. Vidare beskriver de Medical Subject Heading (MeSH) som ett begrepp vilket 

inkluderar flertalet andra termer som har samma betydelse (ibid). Sökorden som 

användes var MeSH-termen “Bariatric surgery” samt ”Patients” och ”Experience” i 

fritext eftersom det gav fler relevanta artiklar. Mellan varje sökord användes booleanska 

söktermen “AND”. Enligt Polit och Beck (2017) används booleanska termerna AND, 

OR eller NOT för att utöka eller begränsa en sökning. För att begränsa sökningen 

ytterligare kan ett tidsspann bestämmas och vilka språk artiklarna ska vara skrivna på. 

Sökningen avgränsades därför med “inom tre år” och “engelska” samt “Tillgängliga på 

Högskolan i Gävle”. Resultatet av sökning utifrån sökstrategi redovisas i en söktabell, 

se Tabell 1. 

 

Tabell 1, Söktabell. 

Databas Begränsningar, 
sökdatum 

Sökord Antal 
träffar 

 

Antal 
artiklar 

 

Medline 
via 
PubMed 

 24/1-19, 
Högskolan i Gävle 
<3 år, Engelska 

("Bariatric Surgery"[Mesh]) 
AND Patients (fritext) AND 
Experience (fritext) 

 147  11 

        Totalt: 11 

 

2.3 Urvalskriterier  

Inklusion- och exklusionskriterier används för att hålla hög kvalitet på studien och göra 

den reproducerbar (Polit & Beck 2017). Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 

vara primärkällor och svara på studiens syfte och frågeställning. Artiklarna skulle vara 

formulerade enligt IMRAD vilket Polit och Beck (2017) skriver är en metod som 

används när vetenskapliga artiklar skrivs. Litteraturstudier, studier på personer under 18 

år, studier där patienterna fortfarande var inneliggande efter bariatrisk kirurgi och 

artiklar med medicinska resultat exkluderades. 
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2.4 Urvalsprocess 

Sökningen genomfördes genom att kombinera sökorden systematiskt och resulterade i 

147 artiklar. Abstrakt granskades på samtliga artiklar. Artiklar med abstrakt som inte 

var relevanta för studien exkluderades, närmare bestämt 124 stycken. De 23 stycken 

återstående artiklarna granskades i fulltext och tre var litteraturstudier som 

exkluderades. Tjugo möjliga artiklar bedömdes enligt Högskolan i Gävles 

relevansgranskningsmall, se Bilaga 1. Av de 20 exkluderades nio artiklar eftersom de 

inte uppfyllde studiens kriterier, elva artiklar svarade på studiens syfte och 

frågeställning och inkluderades därmed i studien. Urvalsprocessen redovisas i ett 

flödesschema, se Figur 2. En granskning av artiklarnas kvalitet utfördes med hjälp av 

Högskolan i Gävles kvalitetgranskningsmall, se Bilaga 2. Oavsett kvalitet exkluderades 

inga artiklar efter granskningen. 

 

  

Figur 2, Flödesschema av urvalsprocessen. 

 

2.5 Dataanalys  

Artiklarna lästes individuellt av båda författarna och sedan jämfördes utfallet av 

granskningen gemensamt. Detta minskade risken att författarna gjorde inverkan på 

varandra och resultatets pålitlighet (Polit & Beck 2017). Engelska lexikon och 

översättningssidor användes som hjälp för att tolka det engelska språket korrekt. Sedan 

bearbetade författarna artiklarnas resultat gemensamt och samtliga artiklarnas metod 

redovisades därefter i en metodologisk tabell, se Bilaga 3. Artiklarnas resultat 
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sammanfattades och sammanställdes i en resultattabell, se Bilaga 4. Enligt Aveyard 

(2014) är detta en bra metod för att detaljerat förstå och beskriva vad artiklarnas resultat 

innehåller samt för att se styrkor och svagheter med varje artikel. Vidare ger en 

metodtabell en tydlig sammanfattning om de olika artiklarnas metoder vilket hjälper 

författarna att se samband mellan artiklarna. Aveyard (2014) skriver att tematisk analys 

innebär att resultatet identifieras och sammanställs med teman och färgkoder och anses 

lämplig för litteraturstudier. Författarna till denna studie har använt sig av tematisk 

analys, då likheter och skillnader ur artiklarnas resultat identifierades som sedan 

kombinerades och färgkodades. Resultaten som färgkodats placerades under olika 

återkommande gemensamma teman. Dessa teman låg till grund för resultatet och 

författarna skrev sedan ner det i löpande text. Resultatet presenterades med tre 

huvudrubriker: psykiska upplevelser, fysiska upplevelser och sociala upplevelser. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Polit och Beck (2017) skriver att forskare bör ha etiken i åtanke under hela studien. Etik 

definieras som en sammanställning av normer som forskare bör följa, vilket innefattar 

professionella, juridiska och sociala plikter. Författarna har genom hela litteraturstudien 

tillämpat de etiska reglerna som har skapats som en vägledning för forskare genom 

forskningsprocessen. Granskningen genomfördes med objektivitet utan egna 

värderingar. Fynden i resultatet redovisades i sin helhet och författarna har inte 

förvrängt eller utelämnat fakta. Polit och Beck (2017) tydliggör vikten av att vara 

objektiv vid författandet av en litteraturstudie. Studier som strider mot personliga 

värderingar och material som passar in med resten av fynden får inte exkluderas. 

Studien innehåller inte etiska oredligheter såsom plagiering, falsifiering eller fabricering 

(Polit & Beck 2017). 

 

3 Resultat 

Resultatet grundas på elva vetenskapliga artiklar, åtta med kvalitativ ansats, två mixad 

metod och en med kvantitativ ansats. Artiklarnas metod redovisas i en 

metodologisktabell, se Bilaga 3. Resultatet presenteras i en resultattabell, se Bilaga 4 

samt i löpande text med tre huvudrubriker som arbetats fram under analysprocessen 

psykiska upplevelser, fysiska upplevelser och sociala upplevelser. De tre 

huvudrubrikerna har åtta tillhörande underrubriker som presenteras nedan i rubriktabell, 

se Tabell 2.  
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Tabell 2, Rubriktabell. 

3.1 Psykiska upplevelser  3.2 Fysiska upplevelser 3.3 Sociala upplevelser 

3.1.1 Emotionella upplevelser 
3.1.2 Ändrade kostvanor 
3.1.3 Viktkampen 
3.1.4 Psykiska besvär med överflödig hud 

3.2.1 Den lilla magsäcken 
3.2.2 Den smalare kroppen 

3.3.1 Mötet med samhället 
3.3.2 Stöd 

 

3.1 Psykiska upplevelser 

3.1.1 Emotionella upplevelser 

Personer upplevde att viktminskningen efter bariatrisk kirurgi bidrog till ett bättre 

självförtroende (Aramburu Alegría & Larsen 2017; Faccio, Nardin & Cipolletta 2016; 

Liu & Irwin 2017; Taube-Schiff et al. 2017). De kunde gå ut och känna sig bekväma 

(Aramburu Alegría & Larsen 2017; Faccio, Nardin & Cipolletta 2016; Lier, Aastrom & 

Rørtveit 2016; Liu & Irwin 2017). Vidare upplevde personerna i Lier, Aastrom och 

Rørtveit (2016), Liu och Irwin (2017) och Opozda, Wittert och Chur-Hansens (2018) 

studier att de mådde bättre, kände sig friskare och att de var mer positiva. Faccio, 

Nardin och Cipolletta (2016) beskrev att personerna upplevde att de kunde möta nya 

situationer och gjorde det på ett bättre sätt på grund av det förbättrade självförtroendet. 

De hade funnit sig själva, sitt personliga värde och upplevde sig vara mindre 

tillmötesgående bland andra människor. Turrentine et al. (2017) beskrev att personer 

upplevde känslan av tillfredsställelse med operationen och att den räddat deras liv. 

Samtidigt skildrade Lier, Aastrom och Rørtveit (2016) en enskild deltagares upplevda 

känslor av eufori efter operationen, en känsla av att vara hög på livet väcktes vilket i sin 

tur medförde en förlorad kontroll över ekonomin. 

 

Deltagarna upplevde att den snabba viktnedgången medförde en utmaning av att se den 

kroppsliga förändringen, det upplevdes svårt att identifiera sig med den nya kroppen 

(Aramburu Alegría & Larsen 2017; Faccio, Nardin & Cipolletta 2016; Liu & Irwin 

2017; Sharman et al. 2017a; Taube-Schiff et al. 2017). I och med detta kände 

personerna sig obekväma i den nya kroppen (Faccio, Nardin & Cipolletta 2016; Lier, 

Aastrom & Rørtveit 2016; Liu & Irwin 2017). Samtidigt som Faccio, Nardin och 

Cipolletta (2016) och Lier, Aastrom och Rørtveits (2016) beskrev att personerna helst 

behöll kläderna på eftersom den nakna kroppen väckte känslor av svaghet och ängslan. 

Enligt Aramburu Alegría och Larsen (2017) upplevde deltagarna att viktnedgången 

medförde en oro över att deras partner uppfattade dem som oattraktiva. Däremot tyckte 
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personer i Lier, Aastrom och Rørtveits (2016) artikel att gynnsamma kommentarer om 

deras viktminskning upplevdes betydelsefullt eftersom de då kände sig normala och 

frambringade motivation till fortsatt viktnedgång. Deltagarna upplevde enligt Aramburu 

Alegría och Larsen (2017) en ökad livskvalitet och viljan att ha ett aktivt liv infann sig. 

Trots detta fann Aramburu Alegría och Larsen (2017) och Lier, Aastrom och Rørtveit 

(2016) att personerna kände svårigheter med att finna motivation till träning efter 

operationen.  

 

När mindre storlekar passade och när de såg sig i spegeln upplevde deltagarna sig som 

attraktiva (Faccio, Nardin & Cipolletta 2016). I Aramburu Alegría och Larsens (2017) 

studie upplevde deltagarna att självförtroendet höjdes av att använda kläder i mindre 

storlekar. Vidare upplevde deltagare i Faccio, Nardin och Cipollettas (2016) artikel att 

självförtroendet inte ändrades per automatik efter den bariatriska kirurgin, den dåliga 

självkänslan var mer själslig än kroppslig. Lier, Aastrom och Rørtveit (2016) skildrade 

att personer kände farhågor att återigen gå upp i vikt och se kraftiga ut. Samtidigt fanns 

det deltagare som upplevde att deras självkänsla sjönk eftersom de vantrivdes med den 

späda kroppen.  

3.1.2 Ändrade kostvanor 

Personer som genomgått bariatrisk kirurgi upplevde att det tog lång tid innan sinnet 

anpassade sig och att lära känna sin nya matsmältning. Det var svårt att veta vad som 

gick bra att äta och inte (Faccio, Nardin & Cipolletta 2016; Lier, Aastrom & Rørtveit 

2016; Liu & Irwin 2017). Personer upplevde att de nya matvanorna var viktiga men 

svåra att följa eftersom de inte var vana (Laurenius & Engström 2016). Opozda, Wittert 

och Chur-Hansen (2018) menade att personer upplevde positiva erfarenheter av det nya 

sättet att äta. De fick ett större intresse av att lära sig om kost samt en bättre förståelse 

om kost. Personer kände även en njutning av att äta nyttig mat efter operationen.  

 

Hur personernas ätbeteende förändrades efter operationen upplevdes varierade. 

Nattätande, småätande och känslomässig ätning minskade enligt deltagarna, delvis på 

grund av att de inte kunde äta lika mycket som tidigare (Devlin et al. 2016; Opozda, 

Wittert & Chur-Hansen 2018). Deltagare upplevde att ohälsosamma ätbeteenden 

minskade. De kände att de hade kontroll över sitt ätande, slutade äta vid mättnad och 

kastade överflödig mat. Personer uppgav att livet inte längre kretsade kring mat och 

upplevde att de inte var lika besatta av mat längre (Opozda, Wittert & Chur-Hansen 
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2018). En minoritet upplevde fortsatt okontrollerat överätande efter operationen (Devlin 

et al. 2016).  

 

Vissa deltagare upplevde att problematiskt ätbeteende uppkom eller kvarstod efter 

operationen. De hade även svårt att skilja på psykisk och fysisk hunger (Opozda, Wittert 

& Chur-Hansen 2018). I Sharman et al.:s (2017a) artikel upplevde deltagarna att 

tankarna på mat inte försvunnit efter operationen. De som hade kvar sitt matberoende 

blev deprimerade eftersom de inte längre kunde äta lika mycket och vad de ville som 

tidigare. Den nya matbegräsningen upplevdes också stressande av deltagarna. Lloyd, 

Hewison och Efstathiou (2017) skildrade att personer använt mat som tröst och att 

ohälsosam mat ofta ätits vid motgångar. En dålig dag kunde leda till att de tappade 

kontrollen över ätandet och åt en större mängd sötsaker än de tänkt. Sharman et al. 

(2017a) uppgav att en enskild deltagare upplevde att matberoendet bytts mot alkohol 

eftersom de gav en liknande känsla av tröst. 

3.1.3 Viktkampen 

Deltagare upplevde att de inte var helt nöjda med sitt resultat (Lier, Aastrom & Rørtveit 

2016; Lloyd, Hewison & Efstathiou 2017; Sharman et al. 2017a; Turrentine et al. 2017) 

och med sin egen prestation (Lier, Aastrom & Rørtveit 2016; Lloyd, Hewison & 

Efstathiou 2017; Turrentine et al. 2017). I Taube-Schiff, Yufe, Kastanias, Weiland och 

Sockalingam (2017) och Turrentine et al.:s (2017) studier upplevde deltagare att 

viktnedgång inte var ett faktum, det krävdes vilja och livsstilsförändring. Personer i 

Lloyd, Hewison och Efstathiou (2017) och Turrentine et al.:s (2017) studier ångrade att 

de genomgått operationen. När viktförlusten avstannat och endast de negativa följderna 

med operationen fanns kvar upplevde personerna ånger. Turrentine et al. (2017) beskrev 

att deltagarna upplevde att det var en daglig kamp för att gå ned i vikt och behålla 

vikten. 

3.1.4 Psykiska besvär med överflödig hud 

Viktnedgången medförde lös, överflödig hud vilket upplevdes psykiskt påfrestande 

(Aramburu Alegría & Larsen 2017; Liu & Irwin 2017). Huden upplevdes även som ett 

hinder för att andra människor inte skulle attraheras av personen som genomgått 

bariatrisk kirurgi. De uttryckte även känsla av osäkerhet och vissa klädde aldrig av sig 

inför andra personer på grund av rädslan av vad de skulle tycka om hudöverskottet 
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(Lier, Aastrom & Rørtveit 2016). Enligt Sharman et al. (2017a) berättade personerna att 

den överflödiga huden som bildats väckte känslor av genans.   

 

3.2 Fysiska upplevelser 

3.2.1 Den lilla magsäcken 

Efter operationen upplevde personerna mindre fysisk hunger (Devlin et al. 2016; Lier, 

Aastrom & Rørtveit 2016; Opozda, Wittert & Chur-Hansen 2018). De åt mindre 

portioner och de kunde glömma bort att äta om de var upptagna. De upplevde även att 

de åt mindre socker, kolhydrater och drack mindre alkohol (Opozda, Wittert & Chur-

Hansen 2018). Vidare berättade personer (Lloyd, Hewison & Efstathiou 2017; Sharman 

et al. 2017a) att maten de blivit rekommenderade att äta inte alltid gick att äta då smärta 

uppstod. Istället åt de “fel” mat som inte gjorde ont. Deltagarna upplevde att 

restaurangbesök och middagsbjudningar var svåra fysiska utmaningar (Laurenius & 

Engström 2016; Lier, Aastrom & Rørtveit 2016; Sharman et al. 2017a). Laurenius och 

Engströms (2016) beskrev i sin studie att deltagarna upplevde det svårt att äta en mindre 

mängd och att begränsa sig vid bufféer. Enligt Lloyd, Hewison och Efstathiou (2017), 

Sharman et al. (2017a) och Turrentine et al. (2017) upplevde några deltagare smärta och 

illamående vid matintag och Sharman et al. (2017a) berättade att det upplevdes i 

samband med överätning eller större mängder fettrik mat.  

 

Deltagare upplevde att de utvecklat intolerans mot söt mat (Opozda, Wittert och Chur-

Hansen 2018). Studier visade (Opozda, Wittert & Chur-Hansen 2018; Sharman et al. 

2017a) att deltagarna upplevde svårigheter att få i sig dryck som i sin tur enligt Sharman 

et al. (2017a) medförde huvudvärk och förstoppning. Deltagare beskrev också att de inte 

kunde äta frukt och grönsaker vilket resulterade i järnbrist som de blev sjuka av. 

Laurenius och Engström (2016) och Lier, Aastrom och Rørtveit (2016) skildrade att 

deltagarna upplevde att matvanorna påverkades eftersom de inte kunde äta lika fort som 

tidigare. Enligt Lier, Aastrom och Rørtveit (2016) upplevde personerna att det krävdes 

mer tid till förberedelser kring måltiderna. Deltagare från studien av Sharman et al. 

(2017a) uttryckte också att magen reagerade olika från dag till dag på olika livsmedel 

och mängden vätska. Laurenius och Engström (2016) beskrev personers upplevda 

dumpingsymtom efter kirurgin exempelvis förekom värmeökning, trötthet och 

illamående. Dessa symtom upplevdes öka när de åt fet och kolhydratrik mat samt vid 

frukost och sågs som ett sätt att äta mindre, en deltagare beskrev dumping som antabus 



 

16 
 

fast mot fett. Vissa personer försökte undvika dumpingsymtom medan andra kunde 

hantera episoden för att äta vad de ville ibland (ibid). 

3.2.2 Den smalare kroppen 

Personer upplevde att de motionerade mer efter operationen (Aramburu Alegría & 

Larsen 2017; Lier, Aastrom & Rørtveit 2016; Liu & Irwin 2017). Viktnedgången 

upplevdes också skapa andra nya möjligheter i livet, personerna beskrev att de kunde 

flyga, åka bil, båt och tunnelbana utan att behöva oroa sig över att få plats i sätena (Lier, 

Aastrom & Rørtveit 2016; Taube-Schiff et al. 2017). Deltagarna upplevde att de blev 

piggare och fick mer energi till att utföra aktiviteter (Aramburu Alegría & Larsen 2017; 

Liu & Irwin 2017). Det blev även lättare att ta sig upp ur sängen, träna och utöva nya 

sporter. En deltagare hade börjat åkt skidor vilket var omöjligt innan operationen. 

Personer uttryckte glädjen över att orka leka med barn och barnbarn (Liu & Irwin 

2017).  

 

Att benen under huden syntes efter viktnedgången gjorde att personer inte ville gå ned 

mer i vikt trots att de inte nått sin målvikt (Lier, Aastrom & Rørtveit 2016). Några 

personer som gjort operationen upplevde fysiska besvär med överflödig hud som 

behövdes fixeras med hjälp av kläder (Lier, Aastrom & Rørtveit 2016; Liu & Irwin 

2017). De använde kläder som ett hjälpmedel för att dölja lös hud (Aramburu Alegría & 

Larsen 2017). Deltagare upplevde svårigheter att utföra fysiska aktiviteter utan 

kompressionsstöd eftersom lös hud dallrade och orsakade smärta (Liu & Irwin 2017). 

Det fanns även personer som kände att huden fysiskt begränsade möjligheten till ett 

bättre sexliv (Aramburu Alegría & Larsen 2017). 

 

3.3 Sociala upplevelser 

3.3.1 Mötet med samhället 

Att kunna gå ut utan att få klandrande blickar av andra människor var en tydlig 

förändring som deltagarna upplevde (Aramburu Alegría & Larsen 2017; Lier, Aastrom 

& Rørtveit 2016; Liu & Irwin 2017). Vidare upplevdes att de sociala relationerna blev 

bättre, de träffade fler nya människor (Liu & Irwin 2017; Turrentine et al. 2017). Liu 

och Irwin (2017) beskrev att personer som genomgått bariatrisk kirurgi gjorde mer 

saker med sin partner. Aramburu Alegría och Larsen (2017) tydliggjorde att personer 

upplevde att relationen till deras livskamrat förändrades såsom att deras sexuella liv fick 
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högre kvalitet. Personer upplevde också att de fick konstruktiv kritik av andra 

människor vilket var helt nytt. I Lier, Aastrom och Rørtveits (2016) studie skildrade 

deltagarna upplevelsen av att de efter operationen passade bättre in i samhället.  

 

Det fanns personer som upplevde att bariatriska kirurgin medförde social enslighet 

(Lloyd, Hewison & Efstathiou 2017; Sharman et al. 2017a). I Lloyd, Hewison och 

Efstathious (2017) studie beskrev personerna att det berodde på att de aldrig visste om 

de skulle behöva kräkas. I Sharman et al.:s (2017a) artikel var anledningen att 

personerna inte velat tillkännage att de gjort en bariatrisk kirurgi. 

3.3.2 Stöd 

Personer upplevde att uppföljningar av vården efter operationen gav ett gott stöd. Att få 

träffa kirurgen för tillstötande svårigheter, dietist för kosthållning, psykolog för att hitta 

sin nya självbild och besöka vårdcentralen för svajande vitaminnivåer upplevdes som 

stöttning av personerna. Sedan fanns det några som inte tyckte att dietist och vårdcentral 

gav tillräckligt med stöd (Sharman et al. 2017a). Deltagarna i Lloyd, Hewison och 

Efstathious (2017) studie kände att stödet efter bariatrisk kirurgi var bristfälligt, de fick 

inte hjälp med att upprätthålla motivation av mottagningen. I Liu och Irwins (2017) 

studie upplevde personer att det var svårt att få en bukplastik och de uttryckte en 

besvikelse på sjukvården. Enligt Sharman et al. (2017a) skildrade personer att besöken 

hos dietisten inte upplevdes ha givit tillräckligt med hjälp eftersom kroppen reagerat 

olika beroende på individ. De upplevde även brister i information om hur näringen togs 

upp bäst och vilken mat som var bra att äta. Andra deltagare ansåg att dietisten tipsade 

om dyr, hälsosam mat som de inte hade råd med. 

 

Att få berätta om sin operation bidrog att personerna upplevde support från samhället, 

och att första tiden, upp till ett år efter operationen var behovet av stöd i utifrån som 

störst. Stödet från familjen upplevdes som en angelägenhet av många, utan familjen 

hade de inte lyckats. Medan andra upplevde att närstående inte respekterade deras nya 

liv och försökte tvinga i dem mat de inte längre tålde (Sharman et al. 2017a). Samtidigt 

som personer i Aramburu Alegría och Larsens (2017) artikel upplevde ett mindre 

stödjande behov av sin partner. Både fysiskt såsom att de inte längre behövde hjälp med 

förflyttningar samt känslomässigt stöd.  
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4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Granskningen av personers upplevelser efter bariatrisk kirurgi visade att personerna fick 

en bättre hälsa och ett bättre självförtroende. Den snabba viktnedgången resulterade 

samtidigt i att de hade svårt att identifiera sig med sin nya spegelbild. De upplevde att 

kroppen minskade i storlek men i sinnet var de fortfarande lika stora som innan 

operationen. Blickar och negativa kommentarer från andra förekom inte lika frekvent 

efter operationen, istället fick deltagarna positiva kommentarer vilket var mycket 

uppskattat. De blev mer sociala och kände sig inte begränsade av kroppen. Deltagarna 

upplevde att matvanorna förbättrades men det tog tid att lära känna sin nya 

matsmältning. Tröstätning och småätning minskade efter operationen. De kunde även 

känna sig begränsade i vad de kunde äta, eftersom vissa livsmedel orsakade smärta och 

det var en utmaning att äta på restaurang utan att överäta. Personerna upplevde 

överflödig hud vilket begränsade dem både fysiskt och psykiskt. Den lösa huden gjorde 

även att de kände sig mindre attraktiva och orsakade smärta vid motion. Personerna 

upplevde att de motionerade mer och blev mer rörliga. Det framkom att deltagare inte 

var helt tillfredsställda med deras egen insats och resultatet efter operationen. Det 

krävdes också mycket vilja och kunskap för att nå den önskade målvikten.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Det är viktigt att personen är införstådd med att bariatrisk kirurgi inte är en 

mirakelmetod. Det krävs att personen förstår vad som förväntas av dem och att det är en 

livslång förändring för att uppnå ett bra resultat (Ekelund & Forsberg 2016). Trots detta 

framkom det i resultatet att många personer upplevde svårigheter med att anpassa sig till 

det nya sättet att äta (Faccio, Nardin & Cipolletta 2016; Lier, Aastrom & Rørtveit 2016; 

Liu & Irwin 2017). Deltagare upplevde även att operationen inte gjorde allt jobb utan 

det krävdes livsstilsförändringar och vilja av deltagaren (Taube-Schiff et al. 2017; 

Turrentine et al. 2017). Coulman, MacKichan, Blazeby och Owen-Smith (2017) 

bekräftar i sin litteraturstudie att människor fick insikt att bariatriska kirurgin förändrade 

hela deras sätt att leva, och var inte bara en viktminskningsmetod. De som genomgått en 

bariatrisk kirurgi behövde anpassa sin kost resten av livet för att bibehålla vikten (ibid). 

Detta anser författarna till föreliggande litteraturstudie kan tyda på att informationen 

innan operationen inte är tillräcklig eller att personerna har inställningen att operationen 

kommer medföra en högre livskvalitet. Det kan även möjligen bero på att personerna 
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har låg KASAM innan operationen som gör det är svårt att finna sig i den nya tillvaron 

efter operationen. Antonovsky (1991) beskriver att låg KASAM kan medföra att 

personer inte har nog med resurser att hantera, begripa och se en meningsfullhet med 

nya situationer.  

 

Personer upplevde att de fick ett bättre självförtroende efter bariatrisk kirurgi 

(Aramburu Alegría & Larsen 2017; Faccio, Nardin & Cipolletta 2016; Liu & Irwin 

2017; Taube-Schiff et al. 2017). Enligt annan forskning förväntade sig deltagarna innan 

sin bariatriska operation att självförtroendet skulle bli bättre (Homer et al. 2016). Trots 

detta medförde den kraftiga viktminskningen att deltagarna upplevde svårigheter att se 

den verkliga förändringen. I huvudet var de fortfarande stora medan spegelbilden visade 

något annat (Aramburu Alegría & Larsen 2017; Faccio, Nardin & Cipolletta 2016; Liu 

& Irwin 2017; Sharman et al. 2017a; Taube-Schiff et al. 2017). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie tror att personer med fetma har levt så länge med 

sjukdomen och därmed identifierar sig med den. När en viktminskning sker uppstår en 

utmaning i att även byta identitet. Detta styrks av Ternestedt och Norberg (2014) som 

skriver att kroppen är betydande för identiteten. Det är genom kroppen som människor 

identifierar varandra såsom ansikten, röster och kroppsspråk. Människan passerar flera 

övergångar det vill säga förändringar mellan olika tillstånd i sitt liv. Detta innebär även 

att personens status i samhället skiftar. Det kan vara sjukdomsrelaterat såsom att 

tillfriskna från en sjukdom och dessa övergångar kan rubba en persons identitet. 

 

Personer med fetma kan uppleva social isolering då de inte ser ut som alla andra 

(Thomas et al. 2008). Det förekommer diskriminering och stigmatisering av personer 

med fetma inom samhället och sjukvården vilket kan skapa skamkänslor hos dessa 

personer (Ekelund & Forsberg 2016). Samtidigt som vårdpersonal inte vill stigmatisera 

personer som ska genomgå en bariatrisk kirurgi (Jeffrey & Kitto 2006). Människor som 

skulle göra en bariatrisk kirurgi trodde att ångesten i sociala situationer skulle försvinna 

efter operationen (Willmer & Salzmann-Erikson 2018). Det visade sig stämma, 

personerna i resultatet upplevde inte längre dömande blickar från medmänniskor 

(Aramburu Alegría & Larsen 2017; Lier, Aastrom & Rørtveit 2016; Liu & Irwin 2017) 

och de upplevde sig själva mer sociala (Liu & Irwin 2017; Turrentine et al. 2017). 

Coulman et al. (2017) gjorde liknande fynd i deras litteraturstudie, deltagarna kände sig 

säkrare i sociala sammanhang efter bariatrisk operation (ibid). Författarna till 
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föreliggande litteraturstudie reflekterar över dessa fynd. Det är möjligt att bariatrisk 

kirurgi möjliggör en starkare känsla av att passa in i samhällets ideal vilket i sin tur kan 

bidra ökad socialisering. Vidare väcker detta funderingar på vad som är samhällets 

ideal, alla människor är olika och så borde det få vara. Samtidigt är målet med bariatrisk 

kirurgi att nå vad som anses vara ett “normalt” BMI-värde. Socialstyrelsen (2009) 

bekräftar att samhällets smala kroppsideal och populationens påtagliga viktökning 

bidrar till att det är svårt för människor att se att de har en normal vikt, vilket leder till 

en ständig strävan efter smalare kroppsideal. 

 

Den bariatriska kirurgin gynnade den fysiska aktiviteten, personerna upplevde att de 

motionerade mer (Aramburu Alegría & Larsen 2017; Lier, Aastrom & Rørtveit 2016; 

Liu & Irwin 2017). Författarna till föreliggande litteraturstudie tror att när vikten börjat 

minska får antagligen personerna mer motivation då det blir lättare att röra på sig. 

Coulman et al. (2017) rapporterar att personerna i deras litteraturstudie upplevde en 

ökad rörlighet och mindre smärta vid fysisk aktivitet efter en bariatrisk kirurgi. Dock 

beskrev Liu och Irwin (2017) att den överflödiga huden upplevdes som ett hinder av 

deltagarna när fysiska aktiviteter utfördes, då den orsakade smärta om den inte 

fixerades. Aramburu Alegría och Larsen (2017) samt Liu och Irwin (2017) skildrade att 

personerna upplevde den överflödiga huden som besvärlig och enligt Lier, Aastrom och 

Rørtveit (2016) blev personerna osäkra och ville dölja huden. Detta styrks av Ekelund 

och Forsberg (2016) som skriver att lös hud medför både fysiska och psykiska besvär 

efter operationen. Det är svårt att hitta kläder som passar och kroppen blir 

oproportionerlig som i sin tur kan orsaka smärta. Homer et al. (2016) skriver att 

personer som ska genomgå en bariatrisk kirurgi inte tror att lös hud kommer orsaka 

några besvär. Deltagare i Coulman et al.: s (2017) litteraturstudie anser att den 

överflödiga huden som blev efter operationen var mer påfrestande än att ha fetma. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie tror att detta kan tyda på att personerna 

saknar insikt i vilka negativa följder som kan uppstå och att operationen inte alltid lever 

upp till de höga förväntningar som personerna har innan. Enligt Antonovsky (1991) kan 

detta bero på att personerna har en rigid KASAM vilket innebär att personen har skapat 

en falsk hög KASAM där de tror sig ha kontroll över situationen. När situationen 

förändras så rasar även känslan av ett högt KASAM som gör att personerna tappar 

kontrollen över den nya situationen.  
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Deltagarna upplevde att det var viktigt med stöd från sjukvården, vänner och familj 

framförallt det första året efter operationen (Sharman et al. 2017a). Wallwork et al. 

(2017) skildrar att vara partner till personer som gjort en bariatrisk kirurgi. Genom att 

skapa en ny vardag med hjälp av gemensamma livsstilsförändringar tyckte partnern att 

deras relation förbättrades. Detta bekräftas i resultatet, Liu och Irwin (2017) beskrev att 

personerna som genomgått operationen upplevde att de fick ett aktivare förhållande med 

sin partner och tillbringade mer tid ihop. Det är inte alltid lätt att ge stöd trots att det är 

nödvändigt, sjuksköterskor i Jeffrey och Kittos (2006) studie skildrar svårigheten av att 

vårda bariatriska patienter ur ett holistiskt perspektiv. Sjuksköterskorna anser att 

patienterna ser operationen som en snabb lösning och de har inte har tillräckligt med 

vilja att förändra helheten. Samtidigt tydliggör Ekelund och Forsberg (2016) hur viktigt 

stödet av sjuksköterskan är för patienten. Antonovsky (1991) bekräftar att stöd från 

omgivningen är en tillgång för att uppnå hanterbarhet, däremot kan den viktigaste 

beståndsdelen av KASAM vara meningsfullhet då det skapar motivation. En oförmåga 

att upprätthålla kontroll över sin situation kan uppstå om personen inte har 

tillfredsställande begriplighet eller om meningsfullheten avtar, såsom att det inte finns 

tillräckligt med resurser att tillgå (ibid). Sammanfattningsvis anser författarna till 

föreliggande litteraturstudie att stöd från omgivningen kan leda till att personer som 

genomgått en operation känner en känsla av sammanhang och har förmåga att hantera 

eventuella frestelser och svårigheter som uppkommer under resan. 

 

4.3 Metoddiskussion  

En beskrivande design tillämpades för att svara på syfte och frågeställning. Enligt Polit 

och Beck (2017) är denna design lämplig att använda när syftet med forskningen är att 

beskriva människors erfarenheter och egenskaper. Detta var målet med föreliggande 

litteraturstudie vilkens syfte var att beskriva personers upplevelse efter bariatrisk 

kirurgi. 

 

Primärkällor söktes fram från databasen Medline via PubMed. Polit och Beck (2017) 

rekommenderar denna databas tillsammans med databasen Cinahl för att finna artiklar 

inom omvårdnad. Detta kan därmed ses som en svaghet eftersom endast en databas 

ämnad för omvårdnadsforskning användes. Polit och Beck (2017) skriver att 

sökstrategin bör anpassas efter de olika databaserna. Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016) tydliggör vikten av att använda flera elektroniska databaser, detta ger 
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ett mer tillfredsställd bredd på sökningen (ibid). Endast Medline via PubMed användes 

eftersom författarna var konsekventa i sin sökstrategi och denna databas gav en bredare 

sökning med fler möjliga artiklar än Cinahl. Trots detta hade möjligen resultatet blivit 

mer omfattande om båda databaserna använts.  

 

MeSH-termen “Bariatric surgery” användes för att fånga upp olika närliggande termer 

till detta begrepp (Polit & Beck 2017). Vilket ses som en styrka då samlingsnamnet 

“Baratric surgery” inkluderar en mängd olika operationsmetoder med syfte att gå ned i 

vikt. Detta kan ha medfört att ingen operationsmetod exkluderades av misstag. 

Fritextsökning på orden “Patients” och “Experience” gjordes trots att dessa fanns som 

MeSH-termer. Detta anses vara en svaghet enligt Polit och Beck (2017) men eftersom 

fritextsökningen i föreliggande litteraturstudie gav ett större antal relevanta träffar 

ansågs det vara motiverat. Sökningen begränsades även till studier publicerade de 

senaste tre åren för att få ett hanterbart utfall artiklar samt den absolut senaste 

forskningen. Detta ses som en styrka då Stenberg, Ottosson och Näslund (2018) intygar 

att den bariatriska kirurgin utvecklats mycket de senaste åren.  

 

En av inklusionskriterierna till föreliggande studie var att artiklarna skulle vara skrivna 

enligt IMRAD-principen, detta ses som en styrka då det säkerställer att studien är 

uppbyggd på primärkällor då IMRAD-principen underlättade för författarna att särskilja 

resultatdelen i artiklarna. Polit och Beck (2017) anser att det är angeläget att använda 

primärkällor till litteraturstudier samtidigt som IMRAD-formatet höjer studiens 

vetenskapliga trovärdighet. 

 

Artiklarnas kvalitet granskades och Polit och Beck (2017) beskriver kvalitetsgranskning 

som ett sätt att identifiera artiklarnas styrkor och svagheter. Författarna till föreliggande 

studie använde sig av Högskolan i Gävles kvalitetsgransknings mall, se Bilaga 2. 

Granskningen gav ett utfall på sju artiklar med god kvalitet och fyra artiklar med lägre 

kvalitet. Ingen av dessa exkluderades då författarna till föreliggande studie inte har 

tillräckligt med vetenskaplig erfarenhet för att kunna göra den bedömningen. Enligt 

Polit och Beck (2017) är det svårt att avgöra kvaliteten på en artikel genom en mall. 

Bara för att en artikel har några svagheter behöver den inte vara av sämre kvalitet utan 

det beror på vilka svagheter som finns och en helhetsbedömning bör göras.  
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Elva artiklar inkluderades i studien. Åtta stycken hade kvalitativ ansats, två stycken 

mixad metod och en hade kvantitativ ansats. Att använda olika ansatser är en styrka 

eftersom olika perspektiv skildras i denna studie. Polit och Beck (2017) menar att 

kvalitativa studier beskriver ett mindre antal personers subjektiva erfarenheter och 

kvantitativa fokuserar på ett större antal personer och objektiv data. Vid forskning kan 

även mixad metod användas. Enligt Polit och Beck (2017) innebär det att forskarna har 

bearbetat kvalitativ och kvantitativ data i samma studie. Vidare skriver de att det kan 

vara en fördel då metoderna kompletterar varandras styrkor och svagheter (ibid). Att 

studiens fynd består av data från mestadels kvalitativa studier vilka är mer kompatibla 

med studiens syfte kan ses som en styrka för studien. Resultatet hade möjligtvis blivit 

mer representativt om fler kvantitativa artiklar hittats, men studien hade kanske blivit 

mindre innehållsrik då personers erfarenheter bäst undersöks med kvalitativ ansats. 

 

Författarna analyserade insamlad data med hjälp av Aveyard (2014) som förklarar på ett 

förenklat sätt hur tematisk analys utförs. När en litteraturstudie ska genomföras förklarar 

Polit och Beck (2017) att teman hjälper författaren att få en meningsfull helhet och att 

se samband mellan personers beskrivna upplevelser. Genom att författarna till denna 

studie använde sig av vetenskapliga referenser för dataanalys ökade sanningsvärdet i 

studien. En begränsning var att samtliga artiklar var skrivna på Engelska. Polit och Beck 

(2017) tydliggör att personer som inte är flerspråkiga ska använda artiklar skrivna på sitt 

modersmål. Författarna till föreliggande studie ser sig inte som flerspråkiga. De valde 

att inte använda svenska som är deras modersmål eftersom de behärskar det engelska 

språket tillräckligt med hjälp av översättningslexikon. Att använda artiklar på engelska 

ansåg författarna gav ett mer trovärdigt resultat eftersom de är världsomfattande.  

 

Vidare har författarna bearbetat artiklarna objektivt och undvikit vetenskapliga 

oredligheter vilket Polit och Beck (2017) anser är viktigt för att resultatet ska bli 

fördomsfritt. Författarnas objektivitet bidrog till att resultatet inte innefattade några egna 

värderingar och riktades inte åt ett specifikt håll. Sandman och Källström (2013) skriver 

att det är viktigt att ha en korrekt referenshantering för att undvika plagiering, därför har 

författarna använt sig av Harvardssytemet. 
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4.4 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

Sjuksköterskan möter dagligen personer med fetma i sitt arbete oavsett arbetsplats. Att 

en person har genomgått en bariatrisk kirurgi kan synas utanpå men hur det känns inuti 

kan sjuksköterskan inte se. Ökad kunskap inom det valda ämnet kan hjälpa 

sjuksköterskan att få en inblick i hur bariatrisk kirurgi påverkar patienterna kroppsligt, 

själsligt och socialt. Fynden i studien kan förhoppningsvis bidra till att sjuksköterskan 

ger en mer personcentrerad omvårdnad till personer som genomgått en bariatrisk 

operation exempelvis uppföljningar och stöd. Det framkom tydligt i föreliggande 

litteraturstudies resultat att människor som genomgått en bariatrisk kirurgi förändrades 

fysiskt, psykisk och socialt. Därför skulle det vara intressant att forska om hur 

människan upplever existentiella förändringar efter operationen. En studie med 

kvalitativ ansats och semistrukturerade-intervjuer skulle vara lämpligt. Detta kan ge en 

tydlig riktning på intervjun samtidigt som det lämnar utrymme för mycket utsvävning. 

Denna forskning skulle kanske ge sjuksköterskan den sista pusselbiten för en mer 

begriplig och samlad helhetssyn om hur kirurgin förändrar människan holistiskt.  

 

4.5 Slutsats 

En bariatrisk kirurgi görs för att bota fetma med fokus på viktnedgång. Studien visar 

samtidigt att genomgå bariatrisk kirurgi väcker många nya känslor hos dessa personer. 

Deltagarna upplevde att operationen var gynnsam för hälsan och självförtroendet. Deras 

opererade magsäck bidrog till ändrade kostvanor och ätbeteenden. Viktminskningen 

gjorde att de kände sig rörligare och socialare men bidrog till osäkerhet kring den nya 

identiteten. Tyvärr upplevdes även begränsningar på grund av överflödig hud. Eftersom 

fetma är ett ökande hälsoproblem i världen och åtskilliga bariatriska kirurgier utförs 

varje år, är det betydande att sjuksköterskan har en fullgod kunskap om patienternas 

upplevelse tiden efter operationen. Detta för att kunna individanpassa omvårdnaden. 

Dock behövs mer forskning för att kunna ge god omvårdnad ur ett holistiskt perspektiv. 
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Bilagor 
Bilaga 3. Metodologisk tabell. 
 

Författare, 
publikations 
år och 
studieland 

Titel Design och 
eventuellt 
ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Aramburu 
Alegría, C. & 
Larsen, B. 
2017, USA. 

Contextual care of the patient 
following weight-loss surgery: 
Relational views and maintenance 
activities of couples. 

Design: 
Utforskande 
Ansats: 
Kvalitativ  

Antal: 11 st heterosexuella par  
Kön: 11 kvinnor, 11 män  
Ålder: 
Kvinnan hade en medelålder på 44,3 år  
Operation: Bariatrisk kirurgi som kvinnan 
gjort för 3-51 månader sedan.  

Djupgående semistrukturerade intervjuer 45-60 
min. 

Deduktiv och 
induktiv analys 
beroende på data. 
Data delades in i 
teman. 

Devlin, MJ., 
King, WC., 
Kalarchian, 
MA., White, 
GE., Marcus, 
MD., Garcia, 
L., Yanovski, 
SZ. & 
Mitchell, JE. 
2016, USA 

Eating pathology and experience and 
weight loss in a prospective study of 
bariatric surgery patients: 3-year 
follow-up. 

Design: 
Utforskande 
Ansats: 
Kvantitativ  
 

Antal: 183 stycken. 
Kön: 152 kvinnor, 31 män. 
Ålder: Medelålder 46 år. 
Operation: Bariatrisk kirurgi. 
 

EDE-BSV1 formulär för ätpatologi och 
semistrukturerade intervjuer för ätstörnings 
psykopatologi. 

Analyser utfördes 
med användning av 
SAS2. Tvåsidiga 
analyser gjordes 

Faccio, E., 
Nardin, A. & 
Cipolletta, S. 
2016. Italien. 
 

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

Design: 
Utforskande 
Ansats: 
Kvalitativ  

Antal: 30 stycken. 
Kön: 30 kvinnor 
Ålder: Medelålder 35 
Operation: 
15 stycken hade gjort bariatrisk kirurgi för 
ett år sen. De andra 15 var personer med 
fetma innan operation.  

Semistrukturerade intervjuer Diskursanalys 



 

 

Land: Samtliga från Italien. 

Laurenius, A. 
& Engström, 
M. 2016, 
Sverige. 
 

Early dumping syndrome is not a 
complication but a desirable feature 
of Roux‐en‐Y gastric bypass surgery 

Design: 
Utforskande 
Ansats: 
Kvalitativ 

Antal: 12 stycken 
Kön: Åtta kvinnor, fyra män. 
Ålder: Medelåldern 47 år (32-58 år). 
Operation: Genomfört en RYGB4-operation 
för i genomsnitt 9 år (7-10 år) sedan vid 
intervjutillfället. 

Semistrukturerade intervjuer genomsnitt 40 
min/ person.  DSRS3 för att skatta dumping 
symtom. 

Induktiv 
innehållsanalys 
 

Lier, HØ., 
Aastrom, S. & 
Rørtveit, K. 
2016, Norge. 

 

 

Patients' daily life experiences five 
years after gastric bypass surgery--
a qualitative study. 

Design: 
Utforskande, 
beskrivande 
Ansats: 
Kvalitativ  

Antal: 10 stycken  
Kön: sju kvinnor, tre män 
Ålder: 33-57 år 
Operation: Gjort sin bariatrisk kirurgi för 5 
år sedan.  

Semistrukturerade djupgående intervjuer. 
 

Innehållsanalys 
med hjälp av teman. 

Liu, Rh. & 
Irwin, JD. 
2017, Kanada 

Understanding the post-surgical 
bariatric experiences of patients two 
or more years after surgery. 

Design: 
Utforskande 
Ansats: 
Kvalitativ  

Antal: 28 stycken 
Kön: 21 kvinnor, sju män. 
Ålder: 18 eller äldre. 
Operation: 
Gjort en bariatrisk kirurgi för över 2 år 
sedan.  

Fördjupade, semistrukturella intervjuer som 
varade minst 60 min.  

Induktiv 
innehållsanalys 

 
Lloyd, FMM., 
Hewison, A. 
& Efstathiou, 
N. 2017, 
England 

"It just made me feel so desolate": 
Patients' narratives of weight gain 
following laparoscopic insertion of 
a gastric band. 

 

Design: 
Utforskande, 
beskrivande 
Ansats: 
kvalitativ  
 

Antal: 10 stycken. 
Kön: samtliga kvinnor.  
Ålder: 18 år eller äldre 
Operation: Genomgått LAGB5,  

Semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 
varade mellan 60-90 min, inspelades digitalt 
och transkriberades ordentligt. 

Innehållsanalys, 
Tematisk analys 



 

 

Opozda, M., 
Wittert, G. & 
Chur-Hansen, 
A. 2018, 
Australien. 

Patients’ expectations and 
experiences of eating behaviour 
change after bariatric procedures 
 

Design: 
Utforskande 
Ansats: 
Mixad 
Metod 

Antal: 206 stycken 
Kön: 94% kvinnor, 6% män eller annat 
kön. 
Ålder: 21 år eller äldre. 
Operation: Hade gjort en RYGB4, LAGB5 

och/eller VSG6 som utfördes i Australien 
när de var 18 + år. 
Land: Deltagarna bodde i Australien. 

Online frågeformulär som inkluderade två 
kvalitativa öppna frågor. 

Innehållsanalys. 
Förvandlade 
kvalitativ data till 
kategorier. Samt 
SPSS7. 

Sharman, M., 
Hensher, M., 
Wilkinson, S., 
Williams, D., 
Palmer, A., 
Venn, A.& 
Ezzy D.  
2017, 
Tasmanien. 

What are the support experiences 
and needs of patients who have 
received bariatric surgery? 

 

Design: 
Utforskande 
Ansats: 
Kvalitativ  

Antal: 41 stycken 
Kön: 26 kvinnor, 15 män.  
Ålder: 18 år eller äldre 
Operation: Personerna hade genomgått 
LAGB5. 
Land: Boende i Tasmanien.  

Semistrukturella fokusgruppsintervjuer (7st) 
som inte varade längre än 1,5h.  
 
 

Tematisk analys.  

Taube-Schiff, 
M., Yufe, S., 
Kastanias, P., 
Weiland, M. 
& 
Sockalingam, 
S. 2017, 
Canada 

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

Design: 
Utforskande 
Ansats: 
Kvalitativ 

Antal: 13 stycken 
Kön: 
12 kvinnor och 1 man  
Ålder: 18-24 år. 
Operation: Bariatrisk kirurgi. 

Fördjupade, semistrukturella intervjuer över 
telefon eller på plats. 

En kvalitativ teori 
metodik användes 
för att analysera 
data  



 

 

Turrentine, 
FE., 
Mehaffey, 
JH., 
Mehaffey, 
RL., Mullen, 
MG., 
Schirmer, BD. 
& Hallowell, 
PT. 
2017, USA. 

Patient Reported Outcomes 10 
years After Roux-en-Y Gastric 
Bypass. 

 

Design: 
Utforskande 
Ansats: 
Mixad 
metod. 

Antal: 155 stycken 
Kön: 82% kvinnor.  
Ålder: Medelålder 43 
Operation: Genomgått en RYGB4 
operation 2004. 

Intervjuer via telefon Kockelmans ram 
för fenomenologisk 
tolkning användes 
för att analysera 
data. Transkription 
av data som 
kategoriseras och 
delades in i teman. 
SPSS7 användes för 
beskrivande 
statistik. 

 
1 Eating Disorder Examination-Bariatric Surgery Version 
2 Statistical Analysis System 
3 Dumping Syndrome Rating Scale 
4 Roux-en-Y Gastric Bypass 
5 Laparoscopic Adjustable Gastric Banding 
6 Vertical sleeve gastrectomy 
7 Statistical Package for the Social Sciences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4. Resultattabell. 

Författare Syfte Resultat 

Aramburu Alegría, C. & 
Larsen, B. 
 

Att undersöka stöd-aktiviteter i ett förhållande som kan 
bidra till positiva förändringar efter överviktsoperation, 
tillsammans med relationella åsikter som kan modifiera 
och utvecklas när patienter fortsätter att gå ner i vikt. 

Deltagarna upplevde minskat fysiskt (mobilitet) och emotionellt stöd och behov av 
sin partner. Ökat självförtroende, fysisk, livskvalitet och socialisering men svårighet 
att se sin nya självbild, ville skyla överflödig hud och såg det som ett hinder för 
förbättrat sexliv trots detta rapporterade de att kvaliteten var bättre på sexlivet efter 
operationen. Positiv feedback från utomstående var en ny och peppande upplevelse. 

Devlin, MJ., King, WC., 
Kalarchian, MA., White, GE., 
Marcus, MD., Garcia, L., 
Yanovski, SZ. & Mitchell, 
JE.  

Att undersöka den prognostiska betydelsen av 
patologiskt ätande med hjälp av en strukturerad 
intervju, EDE-BSV(Eating-Disorder Examination-
Bariatric Surgery Version) 

Deltagarna upplevde mindre hunger, “småätning” och njutning efter operationen. 
En minoritet upplevde fortsatt problem med överätning. 

Faccio, E., Nardin, A. & 
Cipolletta, S. 

Att undersöka överviktiga patienters övertygelser och 
förväntningar före och ett år efter bariatrisk kirurgi.  

Deltagarna upplevde att viktnedgången gick så fort att självbilden inte hann med 
förändringen. Bättre självförtroende och förmåga att hantera nya situationer. 
Operationen ökade inte självkänslan hos alla, satt i själen inte i utseendet. 
Viktminskningen gav vissa deltagare “personlig osäkerhet”. Andra blev mer 
självsäkra och mindre tillmötesgående. 

Laurenius, A. & Engström, 
M.  

Att undersöka dumpning syndrom ur 
patientperspektivet med hjälp av kvalitativ metod. 

Deltagarna upplevde att förstora portioner fick dem att dumpa och att de behövde 
tänka på att äta långsamt samt regelbundet. Under dumpningsepisoderna upplevde 
de illamående, trötthet och svettningar. Andra deltagare upplevde dumpningen som 
något positivt “antabus för fett”, och att det var en säkerhet att inte gå upp i vikt 
igen. 

Lier, HØ., Aastrom, S. & 
Rørtveit, K. 

Att utforska och beskriva patienternas dagliga 
livserfarenheter fem år efter gastrisk bypass operation. 

Deltagarna kände sig friskare och att de passade bättre in i samhället. Att deras 
postoperativa kropp var mer attraktiv i kläder än utan. Oro över att inte sexuellt 
attrahera på grund av hängande hud. Vissa var inte nöjda eftersom de ej nått sin 
målvikt. Värk i magen vid för stora portioner. Ökat intresse för nya fysiska 
aktiviteter, mer energi dock svårt att hitta motivation till träning. Tiden efter 
operationen upplevdes som att vara “hög på livet”, kunde leda till förlorad kontroll. 
Rädsla att bli eller se stor ut igen upplevdes 



 

 

 Liu, Rh. & Irwin. JD. Att få förståelse för de fysiska, psykologiska, sociala 
och kliniskt relaterade erfarenheterna hos individer som 
har genomgått bariatrisk kirurgi minst två år tidigare 

Deltagarna upplevde ökad rörlighet, mer energi och mindre smärta. Bekymmer över 
överflödig hud, svårt att anpassa sig till förändrade matvanor samt svårt att anpassa 
självbilden utifrån den nya kroppen. Ökat självförtroende och socialisering. Mycket 
och bra support från kliniken. 

Lloyd, FMM., Hewison, A. & 
Efstathiou, N.  
Liu, Rh. & Irwin, JD. 

Att beskriva erfarenheterna hos patienter som inte 
lyckats bibehålla viktminskning efter införandet av ett 
laparoskopiskt justerbart magband (LAGB) för 
behandling av morbid fetma. 

Deltagarna upplevde smärta, sura uppstötningar och uppkastning (dumpning) vid 
ätande av “rätt” mat. “Fel” mat upplevdes fungera smärtfritt. Upplevde besvikelse 
att viktnedgången avtagit och vissa upplever ånger att ha satt dit bandet. Ovissheten 
för kräkning ledde till social isolering. Lärde sig äta mera med hjälp av vatten. 
Missnöjd av sin egen insats och stöd av vården. 

Opozda, M., Wittert, G. & 
Chur-Hansen, A. 

Att undersöka patienters pre-kirurgiska förväntningar 
på hur deras ätbeteende skulle förändras efter 
operationen och deras erfarenheter av hur deras ätande 
faktiskt förändrats efter operationen. 

Deltagares upplevelser efter bariatrisk kirurgi. Positiva deltagarna upplevde att de åt 
mindre efter bariatrisk kirurgi, hade mindre hunger, gjorde bättre val angående 
matvanor, mer kontroll över ätandet och minskad besatthet av mat. 
Negativa deltagarna upplevde fortsatt hetsätning efter operationen, problematisk 
hunger och ökat sötsug. Samt neutrala deltagare som inte upplevde någon 
förändring avseende deras ätbeteende efter bariatrisk kirurgi. 

Sharman, M., Hensher, M., 
Wilkinson, S., Williams, D., 
Palmer, A., Venn, A. & Ezzy 
D.  

Att utforska erfarenheter och behovet av stöd hos 
patienter som genomgått en privat- eller offentligt 
finansierad bariatrisk kirurgi och vikten av stödet för att 
behålla resultatet av operationen. 

Deltagarna upplevde att behovet av stöd är stort och viktigast första året efter 
operation. Dietisthjälp var både bra och dåligt, vissa blev hjälpta andra inte. 
Patienterna upplevde svårigheter att äta ute och att få i sig tillräckligt med vätska. 
Problem med överflödig hud och självbild. Upplevde diskriminering pga. av 
operationen men vissa blev mer accepterade efter. Deltagarna blev deprimerade och 
hade kvar sina ätbeteenden.  
 

Taube-Schiff, M., Yufe, S., 
Kastanias, P., Weiland, M. & 
Sockalingam, S. 

Att identifiera följande ämnen: bariatrisk kirurgi. (1) 
den psykosociala erfarenheten hos överviktiga unga 
vuxna (18-24 år) som söker bariatrisk operation. (2) 
Postoperativa erfarenheter av den preoperativa 
bariatriska kirurgiska processen. 

Deltagarna upplevde ökad självsäkerhet och att det är en utmaning att bibehålla 
viktminskningen, anpassa sig till den nya kroppsbilden och livsstilen på lång sikt. 

Turrentine, FE., Mehaffey, 
JH., Mehaffey, RL., Mullen, 
MG., Schirmer, BD. & 
Hallowell, PT. 

Att undersöka patienternas långsiktiga erfarenheter 
efter bariatrisk kirurgi. 

Tillfredsställda deltagare upplevde tacksamhet över operationen. 
Neutrala deltagare var inte helt nöjda med sin egen insats och att de fått kämpa för 
att gå ned i vikt. 
Negativa deltagare upplevde smärta och illamående samt ånger. 
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