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Sammanfattning

Syftet med studien var att beskriva vilket stöd gastric bypass-opererade upplever att de behöver före 

och efter sin operation. Studien hade en beskrivande design och sjutton gastric bypass-opererade 

svenskar deltog. Data insamlades genom semistrukturerade frågeformulär via mail och materialet

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisas i tre kategorier och ett tema. 

Kategorin Känna sig utelämnad beskriver hur deltagarna upplevde ett bristande stöd från 

sjukvården inför sin operation. I kategorin framkom en saknad av psykologiskt stöd både före och 

efter gastric bypass-operationen. Kategorin beskriver också den bristande uppföljningen efter 

operationen. Kategorin Känna trygghet skildrar betydelsen av information före ingreppet och vikten 

av att vara förberedd på livet efter operationen. Kategorin visar hur viktigt stöd från sjukvården, 

anhöriga och andra opererade var för att känna trygghet. Den tredje kategorin, Stå på egna ben, 

visar att de gastric bypass-opererade tog eget ansvar för att söka information före och efter 

operationen och att de då inte var i behov av stöd från sjukvården. Temat Så stor, men ändå så liten

- att ta eget ansvar för ett livsavgörande beslut, men ändå behöva stöd med förbindelsen framkom 

ur kategorierna och beskriver vilket stöd de gastric bypass-opererade upplever att de behöver före 

och efter sin operation.

Nyckelord: gastric bypass, information, psykologiskt stöd, stöd, uppföljning 



Abstract

The aim of the study was to describe what kind of support patients who undergo gastric bypass-

surgery needs. The study had a descriptive design and seventeen Swedish participants who’ve had a 

gastric bypass were recruited. Data were collected by a semi structured question form through mail 

and the material was analyzed using qualitative content analysis. The result is presented in three 

categories and one theme. The category Feeling left out describes how the participants experienced 

a lack of support before their surgery. In this category a lack of psychological support, both before 

and after surgery, came out. The category also describes the loss of follow-up after surgery. The 

category Feeling at ease describes the importance of information before surgery and to be prepared

for life after surgery. The category also shows the importance of support from healthcare services,

relatives and other people who’ve had a gastric bypass, to feel at ease. The third category, To stand 

on my own two feet, showed that the participants took own responsibility to get as much information 

as possible before and after surgery and that they were not in need of support from healthcare 

services. The theme So big, but still so small – to take own responsibility for a life changing 

decision, but still be in need of support with the connection emerges from the categories and 

describes the patients need of support before and after gastric bypass.

Keywords: Gastric Bypass, Information, Psychological Support, Social Support, Follow-Up
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Introduktion

Övervikt och fetma i världen

Fetma är för närvarande västvärldens vanligaste näringsrubbning. Globalt är det idag fler som 

äter ihjäl sig än som svälter till döds. De förändringar i livsstil, som skett under fyra decennier 

i västvärlden, har t.ex. Sydostasien upplevt under bara några få år. Det finns idag ingen del av 

världen där övervikt och fetma inte ökar kraftigt, liksom de sjukdomar som följer i dess spår 

(Rössner 2008).

I Sverige har andelen feta personer ökat drastiskt under de senaste 25 åren. Hälften av alla 

män och drygt en tredjedel av de svenska kvinnorna är överviktiga (Socialstyrelsen 2009). Tio 

procent av den manliga befolkningen och 12 procent av den kvinnliga lider idag av fetma. 

Andelen överviktiga barn i Sverige beräknas ligga runt 20 procent och fetman ökar i alla 

åldersgrupper och socialgrupper över hela landet (Rössner 2008). Övervikt och fetma är dock 

vanligare i lägre socialgrupper med kortare utbildning (Socialstyrelsen 2009).

Den rimligaste orsaken till att fetma globalt accelererar är det faktum att vi lever med en 

oförändrad genetisk uppsättning, medan miljön runt oss har förändrats dramatiskt (Perusse & 

Bouchard 1999). Vi har idag tillgång till välsmakande och energität kost med höga mängder 

fett och socker. Energiutgifterna har däremot reducerats då vi skapat ett samhälle där fysisk 

aktivitet minimerats (Rössner 2008).

I överviktens och fetmans spår

Fetman innebär en rad risker. En vanlig följd är det metabola syndromet, där övervikten 

förekommer tillsammans med högt blodtryck, blodfettsrubbningar och diabetes, vilket leder 

till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Franceschetti & Genelhu 2007). Andra följder 

av fetma är ledsjukdomar och en del cancerformer, bl.a. tjocktarmscancer. Även sömnapné är 

vanligt hos individer med övervikt och fetma där fett i luftvägarna försvårar luftpassagen och 

bukfetman skapar ett ökat tryck på bröstkorgen och därmed försvårar andningen. Inkontinens 

drabbar främst kvinnor och förekomsten ökar med stigande ålder. Fetma bidrar till att öka 

trycket på blåsan och belastningen på urinröret och försvårar därmed inkontinensproblemen. 

Psykologiska konsekvenser är också ett vanligt och ofta stort problem för överviktiga 

individer. Depression och nedstämdhet är vanligare bland individer med övervikt och fetma 

än i normalbefolkningen och bland dem som söker hjälp för sin fetma är depression ännu 
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vanligare (Björntorp 1999).

I rapporten Fetma - problem och åtgärder (2002) framhåller Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, SBU, att kostnaderna för fetma och dess följdsjukdomar utgör omkring två 

procent av de totala utgifterna för hälso- och sjukvården i Sverige. Det motsvarar en kostnad 

på cirka tre miljarder kronor per år. Därtill tillkommer indirekta kostnader på grund av 

sjukfrånvaro och förtidspensioner, som antas uppgå till samma summa (SBU 2002).

En studie av Flanagan (1996) visade att fetma orsakar stora problem i vardagen för individen, 

bl.a. med att klara sina arbetsuppgifter och att knyta sociala kontakter och relationer. Även 

olika former av diskrimineringar och fördomsfulla reaktioner bidrar till ett stort lidande för 

individen. Studien visade att många överviktiga upplever en brist på respekt och ett 

fördomsfullt bemötande även från sjukvården.

Definition av övervikt och fetma

Fetma innebär ett body mass index, BMI, som överstiger 30 kg/m2, se tabell 1. BMI beräknas 

som kroppsvikten i kg dividerat med kvadraten på kroppslängden i meter (kg/m2) (WHO 

2004).

Tabell 1. BMI och riskkategorisering enl. WHO (2004)

Klassifikation BMI Hälsorisk

Undervikt < 18,5 Låg (ökad risk för andra 
kliniska problem)

Normalvikt 18,5-24,99 Normalrisk

Övervikt 25-29,99 Lätt ökad

Fetma klass I 30-34,99 Måttligt ökad risk

Fetma klass II 35-39,99 Hög, kraftigt ökad risk

Fetma klass III >40 Mycket hög, extrem 
riskökning

På senare år har betydelsen av bukfetma, som riskfaktor, uppmärksammats. Denna fettmassa 

ligger runt tarmarna och påverkar ämnesomsättningen, kroppens blodfetter, insulinnivåer och 

blodsocker. Indirekt kan graden av bukfetma bestämmas genom mått av midjeomfånget, 

vilket också blivit ett allt vanligare mått på fetma (Janssen & Katzmarzyk 2004). Flera studier 

(Sjöström et al. 1996, Risérus et al. 2010, Iribarren et al. 2006) talar också för att Sagittal 



Abdominal Diameter, SAD, d.v.s. bukens diameter mätt i upprätt position mellan bäckenet 

och revbenens nedre del, skulle vara et

ökad risk för bl.a. hjärt- och kärlsjukdom.

Gastric bypass

Gastric bypass har blivit en av de ledande behandlingarna av övervikt och fetma. Den övre 

delen av magsäcken sys av till en liten ficka (ca

den nya magsäcken. Resterande magsäck blir en blindsäck, som tömmer sin magsaft 

tillsammans med gallan och sekretet från bukspottkörteln nedanför den plats i tunntarmen där 

den övre magsäcksresten är ansluten. Op

och kan göras både som en öppen

Blackburn (2005) beskriver att kirurgiska ingrepp leder till viktminskning genom två 

huvudsakliga mekanismer: en begrän

tarmen. Vid gastric bypass är den lilla fickan och den smala p

av föda genom munnen, orsaken till viktminskningen. Gastric bypass har visat sig vara den 

mest effektiva kirurgiska behandlingen för tröstätande patienter och leder till en förändring i 

centrala nervsystemets belöningssystem. Detta minskar hungerns intensitet, ökar 

tillfredsställelsen och minskar matintaget. Gastric bypass ändrar också dramatiskt vilken mat 

den opererade föredrar, oberoende av vad denne tidigare föredragit eller känt avsmak för. De 

exakta mekanismerna bakom detta är ännu inte identifierade

Wittgrove och Clark (2000) tappar en gastric bypass

övervikt under det första året.

Bild 1. Gastric bypass (Health and Wei
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Abdominal Diameter, SAD, d.v.s. bukens diameter mätt i upprätt position mellan bäckenet 

och revbenens nedre del, skulle vara ett bättre mått på invärtes fett och därmed peka på en 

och kärlsjukdom.

Gastric bypass har blivit en av de ledande behandlingarna av övervikt och fetma. Den övre 

delen av magsäcken sys av till en liten ficka (ca. 20 ml), se bild 1. Tunntarmen sys fast vid 

den nya magsäcken. Resterande magsäck blir en blindsäck, som tömmer sin magsaft 

tillsammans med gallan och sekretet från bukspottkörteln nedanför den plats i tunntarmen där 

den övre magsäcksresten är ansluten. Operationen tar mellan en och tre timmar att genomföra 

och kan göras både som en öppen bukoperation och genom laparoskopi (Sheipe 2006).

Blackburn (2005) beskriver att kirurgiska ingrepp leder till viktminskning genom två 

huvudsakliga mekanismer: en begränsning av magsäcken och ett försämrat näringsupptag i 

tarmen. Vid gastric bypass är den lilla fickan och den smala passagen, som begränsar intaget 

orsaken till viktminskningen. Gastric bypass har visat sig vara den 

giska behandlingen för tröstätande patienter och leder till en förändring i 

centrala nervsystemets belöningssystem. Detta minskar hungerns intensitet, ökar 

tillfredsställelsen och minskar matintaget. Gastric bypass ändrar också dramatiskt vilken mat 

ererade föredrar, oberoende av vad denne tidigare föredragit eller känt avsmak för. De 

exakta mekanismerna bakom detta är ännu inte identifierade (Blackburn 2005). Enligt 

Wittgrove och Clark (2000) tappar en gastric bypass-opererad i genomsnitt 75 % av sin

Bild 1. Gastric bypass (Health and Weight Loss Diet Information 2011)

Abdominal Diameter, SAD, d.v.s. bukens diameter mätt i upprätt position mellan bäckenet 

t bättre mått på invärtes fett och därmed peka på en 

Gastric bypass har blivit en av de ledande behandlingarna av övervikt och fetma. Den övre 
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den nya magsäcken. Resterande magsäck blir en blindsäck, som tömmer sin magsaft 

tillsammans med gallan och sekretet från bukspottkörteln nedanför den plats i tunntarmen där 

erationen tar mellan en och tre timmar att genomföra 

bukoperation och genom laparoskopi (Sheipe 2006).

Blackburn (2005) beskriver att kirurgiska ingrepp leder till viktminskning genom två 

sning av magsäcken och ett försämrat näringsupptag i 

, som begränsar intaget 

orsaken till viktminskningen. Gastric bypass har visat sig vara den 

giska behandlingen för tröstätande patienter och leder till en förändring i 

centrala nervsystemets belöningssystem. Detta minskar hungerns intensitet, ökar 

tillfredsställelsen och minskar matintaget. Gastric bypass ändrar också dramatiskt vilken mat 

ererade föredrar, oberoende av vad denne tidigare föredragit eller känt avsmak för. De 

. Enligt 

enomsnitt 75 % av sin
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I Nationella indikationer för obesitaskirurgi, NOIK (2009), har en arbetsgrupp, på uppdrag av 

Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner & Landsting samt Svenska Läkaresällskapet, utarbetat 

riktlinjer för svensk obesitaskirurgi. Arbetsgruppen har kommit fram till att ett BMI över 35 

kg/m2 ska gälla som viktkriterium för överviktskirurgi. Alla patienter måste genomgå en strikt 

individuell prövning inför beslut om en eventuell operation. Före operationen ska patienten ha 

gjort seriösa försök till viktnedgång med konservativa metoder. En undre åldersgräns finns på 

18 år, liksom en övre åldersgräns på 60 år, men den är inte helt skarp och riskerna vägs mot 

förväntad effekt på befintliga symtom, sjukdomar och livskvalitet. Undantag görs också för 

patienter som deltar i kontrollerade studier.

NOIK (2009) skriver vidare att det år 2006 genomfördes 19,4 gastric bypass-operationer per 

100 000 invånare i Sverige, vilket för oss upp till femte plats på den europeiska topplistan 

över genomförda gastric bypass-operationer. År 2007 kostade en laparoskopisk gastric bypass 

inklusive preoperativ utredning och uppföljning cirka 75 – 80 000 kr.

Komplikationer som kan uppkomma i samband med ingreppet är lungembolier, tarmläckage, 

bukinflammation, suturruptur och akut njursvikt. Postoperativt kan brist på järn, kalcium, 

vitamin B12 och vitamin D förekomma och risk för att åter gå upp i vikt finns om inte 

kosthållningen sköts. Fördelarna anses dock överväga riskerna (Blackburn 2005). Många 

patienter får krav om viktnedgång före operationen eller uppmaning att äta flytande föda (i 

Sverige rekommenderas pulverdieten Modifast). En studie av Benotti et al. (2009) visade att 

preoperativ viktnedgång kan associeras med färre komplikationer postoperativt för patienter 

som genomgått gastric bypass.  

Vinster

Obesitaskirurgi har visat sig ha effekt vid följdtillstånd till fetma, som diabetes typ 2, 

sömnapné, hypertoni, blodfettsrubbningar, smärta i leder, infertilitet, urininkontinens och 

inflammation i matstrupen till följd av sura uppstötningar (Buchwald et al. 2004). En studie 

av Greenway et al. (2002) visade att patienter, som genomgått en fetmaoperation, helt 

tillfrisknade från sin diabetes typ 2 eller fick kraftigt förbättrade värden och kunde minska sin 

medicinering. Enligt Sarwer et al. (2010) bidrar också viktminskningen efter en gastric bypass 

till ökad livskvalitet både fysiskt och emotionellt och förbättrad kroppsuppfattning. Evidensen 

är än så länge oklar vad gäller obesitaskirurgins förebyggande nytta när det gäller 

cancersjukdom, förebyggande inför njur- eller levertransplantation och flertalet psykiatriska 
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tillstånd (NOIK 2009).

En studie av Fontaine et al. (2003) visar att övervikt förkortade livslängden markant, speciellt 

för yngre vuxna. Hos kraftigt överviktiga minskar den förväntade livslängden enligt studien 

med mellan fem och 20 år. En stor svensk studie, Swedish Obese Subject study (SOS) 

(Sjöström et al. 2007), som har genomförts mellan 1987 och 2005 på drygt 4000 deltagare, 

visade att dödligheten är lägre hos personer som har gjort en gastric bypass jämfört med 

överviktiga, som provar andra viktminskningsmetoder. Studien visar också att kirurgi i 

nuläget är den enda tillgängliga tekniken med bibehållna långtidseffekter på viktminskning, 

vilket också artikeln av Kendrick et al. (2006) understryker.

Livet efter operationen

Efter en gastric bypass känner sig den opererade mätt mycket fortare än tidigare p.g.a. den 

lilla ficka som skapats av en del av magsäcken. De första 14 dagarna får patienten endast äta 

flytande föda för att minska belastningen på vävnaderna, som ännu inte läkt. Efter denna 

period följer 14 dagar med passerad eller mosad mat. Efter detta kan vanlig mat intas, men 

den måste tuggas mycket noga och vara i passerad form innan den sväljs ner. Patienten kan 

inte dricka till måltiden då fickan är så liten att både mat och dryck inte ryms. Patienten råds 

att dricka före måltid och tidigast någon timme efter måltiden. Rekommenderat dygnsintag är 

1 ½ - 2 liter dryck. Kaloririk dryck som öl och läsk ska undvikas (Kirurgkliniken, Ljungby 

lasarett 2011).

Tarmfickan rymmer direkt efter operationen bara någon matsked med föda och tänjs med 

tiden något, men den får inte tänjas för mycket eftersom hela vinsten med operationen då går 

förlorad. En full måltid ska inte vara större än ½ - 1 kaffekopp med fast föda och den ska ta 

minst 30 minuter att äta. Patienten uppmanas att tugga varje tugga minst 20 gånger. Det ska 

helst inte gå mer än 3-4 timmar mellan måltiderna. Det är viktigt att den mat som väljs är 

näringsrik, för att täcka behovet av vitaminer och mineraler trots att mängden föda är liten. 

Efter en gastric bypass behöver den opererade extra tillskott av vitamin B12, vitamin D, 

folsyra, järn, kalcium och zink livet ut. Under det första året efter operationen är det direkt 

olämpligt att bli gravid (Kirurgkliniken, Ljungby lasarett 2011).

Kräkningar kan förekomma efter en gastric bypass och beror oftast på att den opererade ätit 

för fort eller för mycket. Kräkningar kan också uppkomma p.g.a. att mat fastnat i den trånga 
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passagen. Hos gastric bypass-opererade kommer maten ner i tunntarmen, på ett för kroppen 

ovant sätt, vilket kan ge upphov till en reflex s.k. dumping. Denna yttrar sig genom att 

patienten får hjärtklappning, yrsel och svettningar. Reflexen utlöses ofta av ett för snabbt intag 

av sockerhaltig föda, vilket medför att insulinutsöndringen blir hög och patienten drabbas av 

ett blodsockerfall. Dumping motverkas genom att äta långsammare och i mindre mängd 

(Kirurgkliniken, Ljungby lasarett 2011).

Primärvårdens roll

Primärvårdens roll i att identifiera potentiella kandidater för fetmaoperationer växer och 

innebär också skyldighet att förse dessa patienter med långsiktigt postoperativt stöd. Det 

ökade användandet av överviktskirurgi kräver en ökad kunskap om dessa operationer och 

patienternas behov av stöd efteråt (Presutti 2004). Presutti et al. (2004) menade att 

primärvårdsläkaren måste vara insatt i kriterierna för operationen, vilka olika operationer som 

finns tillgängliga, förväntade resultat, komplikationer och det behov av stöd som kommer att 

finns under en lång tid efteråt. Brown et al. (2007) skrev i sin studie att utbildning och 

struktur i det stöd som behöver ges till överviktiga är betydande för distriktssköterskan. De 

betonar också vikten av att distriktssköterskan är medveten om sin attityd och sin inställning 

till överviktiga och överviktens bakgrund.

Problem på längre sikt

En schweizisk studie (Kruseman et al. 2010) visade att den största viktminskningen sker kort 

tid efter en gastric bypass. Vid uppföljning åtta år efter operationen hade hälften av deltagarna 

gått upp minst fem kg sedan det första året efter operationen och dessa personer upplevde en 

känsla av skam. Studiens författare menade att dessa skuldkänslor bör tas om hand av det 

uppföljande teamet tidigt då det finns risk för återfall i dåliga matvanor. Studien visade också 

att även om operationen i sig ledde till drastiska förändringar i volymen på matintaget behövs 

stöd med att välja vilken sorts mat, som är att föredra och när den ska intas. En ökad grad av 

psykologiskt stöd bäddade för framgång i viktminskningen. Hsu et al. (1998) visade i sin 

studie att 30 % av de överviktsopererade går upp i vikt 18 månader – två år efter sin 

operation. En vanlig orsak till detta var hetsätning, som är vanligt hos de sjukligt feta. Studien 

visade också att personer som anpassar sig dåligt efter viktminskningskirurgin ofta har 

psykosociala problem, som kan leda till alkoholmissbruk och självmord. Även studier av 

Powers et al. (1999) och Adami et al. (1996) visade att hetsätning är vanligt hos sjukligt feta 

och att detta var associerat med sämre viktminskningsresultat och depression. Sheipe (2006) 
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menade att ett team av olika yrkeskategorier är nödvändigt för att hjälpa den opererade att nå 

sina viktmål. Kruseman et al. (2010) poängterar att stöd till den gastric bypass-opererade är 

viktigt både före och efter operationen.

Hjälp till självhjälp

Dorothea Orem (1914-2007) beskriver i sin omvårdnadsteori människan som en medveten, 

rationell och handlingsinriktad varelse. Orem menar att i grunden har och vill människan göra 

det som krävs för att förebygga sjukdom och främja hälsa. Människan besitter förmågan att 

fatta beslut och ta ansvar för sina egna handlingar. Hon menar att människan har en inbyggd 

motivation för att genomföra målinriktade handlingar, som främjar den egna hälsan. Orem 

beskriver att omvårdnadens främsta mål är att hjälpa patienten till självständighet – hjälp till 

självhjälp. Orem beskriver egenvård, som en medveten handling som patienten utför i ett visst 

syfte. Hon menar dock att patienten inte alltid har potentialen eller kunskapen att ha omsorg 

för sig själv. Huvudsyftet med omvårdnad är då att hjälpa den vårdsökande fram till självhjälp

(Orem 1991). 

Orems omvårdnadsteori, där den hjälpsökande patienten anses beroende av sjukvårdens stöd, 

kan jämföras med den gastric bypass-opererades behov av operationen för att bemästra sin 

övervikt. Orem menar att omvårdnaden ska vara ett stöd där patientens mål är att ta hand om 

sig själv och i slutändan bli oberoende, d.v.s. klara att stå på egna ben i vardagen som gastric 

bypass-opererad. Orem menar att omvårdnaden, det som i denna studie skulle kunna motsvara

stödet, kan komma från olika håll – de närstående, familj, vänner, kollegor och olika 

vårdsystem (Orem 1991).

Problemformulering

Fetman ökar i alla delar av världen (Rössner 2008). I dess spår ses följdsjukdomar, som 

diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, ledsjukdomar, sömnapné, depression och 

nedstämdhet, som orsakar stort lidande för den enskilde individen (Björntorp 1999). Gastric 

bypass har blivit en av de ledande behandlingarna av övervikt och fetma och ett team av olika 

yrkeskategorier är nödvändigt för att hjälpa den opererade att nå sina viktmål (Sheipe 2006). 

Både Sheipe (2006) och Kruseman et al. (2010) studier visade att stödet till de gastric bypass-

opererade är betydelsefullt för att patienten ska nå sina viktmål och bibehålla sin 

viktminskning under en längre tid. Frågan som ska besvaras i denna studie är vilket detta stöd

bör vara, för att i enighet med Orems omvårdnadsteori, hjälpa den opererade till självhjälp.
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Med stöd menas i denna studie information och förberedelse inför operationen och

emotionellt och psykosocialt stöd, samt uppföljning av fysiska mätvärden efter operationen.

Syfte

Syftet med studien var att beskriva det stöd gastric bypass-opererade patienter upplever att de 

behöver före och efter sin operation.  
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Metod

Design

Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2008).

Urvalsmetod och undersökningsgrupp

Gastric bypass-opererade personer rekryterades via forumen viktop.se, viktdropp.se och 

familjeliv.se genom bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2008). Viktop.se är en webbplats som 

drivs helt privat, men är öppen för alla. Den riktar sig både till människor som funderar på en 

gastric bypass och de som redan genomgått operationen och har frågor eller erfarenheter att 

dela med sig av. Både frivilliga och yrkesverksamma personer inom sjukvården ser till att 

innehållet hålls sakligt och informativt (Viktop 2011). Viktdropp.se startades 2007 av en 

grupp, som ansåg att ett forum behövdes för viktopererade där det var högt i tak och där allt 

som rör operationen kan diskuteras både med andra opererade och legitimerade inom 

sjukvården (Viktdropp 2011). Familjeliv.se är ett av Sveriges största forum, där allt som rör 

familjelivet diskuteras. Ett särskilt avsnitt finns också för kropp och själ där bl.a. gastric 

bypass-opererade diskuterar med varandra (Familjeliv 2011).

Studiens enda inklusionskriterie var att deltagarna skulle ha genomgått sin gastric bypass för 

minst sex månader sedan. Önskvärt var att tiden sedan operationen skulle variera mellan 

deltagarna. Målet var att få 15 deltagare och de blev 17. Två deltagare rekryterades på 

familjeliv.se, två deltagare rekryterades på viktop.se och 13 deltagare rekryterades på 

viktdropp.se. De fick själva ange sina bakgrundsfakta. Av de 17 deltagarna var en man och 

resterande 16 kvinnor. Deltagarna var mellan 24 och 53 år gamla när de genomgick sin gastric 

bypass, medelåldern var 35,8 år. Nio av de 17 deltagarna var gifta när de opererades, fem var 

sambo och tre var singel. Två av deltagarna hade grundskoleutbildning, sju hade

gymnasieutbildning och åtta hade genomgått högskole- eller universitetsstudier. Tretton av 

deltagarna var yrkesarbetande, två var studerande, en var sjukpensionär och en var för 

tillfället sjukskriven. Tiden sedan operationen genomfördes varierade från sex månader till 

fem år, medeltiden var 1,9 år. Tretton av deltagarna remitterades för operationen av sin 

familjeläkare på hälsocentralen, en deltagare remitterades av sin företagsläkare, två genom 

egenremiss och en deltagare remitterades av läkare på vårdavdelning på sjukhus. De 17 

deltagarna opererades på 12 olika sjukhus över hela landet, vilket redovisas i tabell 2.
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Tabell 2. Opererande sjukhus

Antal opererade
i studien

Opererande sjukhus

2 Carlanderska, Göteborg

1 Danderyds sjukhus, Stockholm

2 Ersta sjukhus, Stockholm

1 Karlshamns sjukhus, Karlshamn

1 Ljungby lasarett, Ljungby

1 Norrtälje sjukhus, Stockholm

1 Sophiahemmet, Stockholm

1 S:t Görans sjukhus, Stockholm

4 Södersjukhuset, Stockholm

1 Torsby sjukhus, Torsby

1 Varbergs sjukhus, Varberg

1 Östersunds sjukhus, Östersund

Tretton av deltagarna uppgav att de inte haft några komplikationer efter sin gastric bypass 

(några av dessa uppgav dock dumping, vilket i denna studie ses som en biverkan och inte en 

komplikation). En deltagare uppgav dock att denne drabbats av svamp i munhålan 

postoperativt, en att denne drabbats av ätstörning och maniskt tränande, en att denne fått en 

blödning på ena lungan under operationen och en deltagare uppgav att denne blivit 

laktosintolerant efter ingreppet. De 17 deltagarnas BMI vid gastric bypass och vid studiens 

genomförande ses i figur 1.

Figur 1. Deltagarnas BMI vid gastric bypass-operationen och vid studiens genomförande
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På frågan om vad som orsakat övervikten angav många deltagare i studien att de alltid varit 

överviktiga eller att de varit överviktiga sedan barnsben. Många av dessa angav att de haft 

dåliga mat- och motionsvanor med sig hemifrån och att detta gjort att vikten eskalerat. Några 

deltagare uppgav också att de haft föräldrar och/eller mor- och farföräldrar med övervikt eller 

fetma. Andra hade blivit överviktiga först i vuxen ålder efter barnafödande eller efter jobbiga 

perioder i livet med stress och press. Flera deltagare uppgav också att de haft dåliga 

matrutiner med få och stora mål.

”Vi hade "ledsenkarameller" hemma som vi fick när vi var ledsna - inte särskilt bra för två-

åringar att få choklad som tröst...”

"Jag har bantat massa gånger i livet och blivit smal en gång också men jag var fortfarande 

olycklig och mådde dåligt. Då förstod jag att lyckan inte sitter i att vara smal och jag åt upp 

mig igen, allt jag gått ner och mer därtill. [...] Alkohol och droger har aldrig varit något för

mig, min drog har varit ätandet som jag använt som belöning, bestraffning och tröst."

Många av deltagarna uppgav att de inte hade några kända följdsjukdomar av sin övervikt. 

Flera uppgav också att de motionerat och haft en aktiv livsstil. Bland de deltagare, som haft 

komplikationer av sin övervikt, uppgavs bl.a. smärta i rygg, knän och fötter, högt blodtryck 

och depression. Alla deltagare i studien uppgav att det var de själva som tagit initiativet till att 

genomgå en gastric bypass. Deltagarna beskrev att de hört bekanta prata om ingreppet, att de 

läst om kända personer som genomgått operationen eller att de fått information av sin 

företagsläkare och då börjat fundera kring vad ingreppet skulle kunna göra för dem. Några 

deltagare uppgav att de tog initiativet att gå ner i vikt för att deras övervikt hindrade dem från 

att bli gravida eller genomgå fertilitetsbehandlingar. Många deltagare uppgav att de innan de 

tog beslutet om att göra en gastric bypass ”provat allt annat” för att gå ner i vikt.

Merparten av deltagarna i studien hade krav från operationskliniken om att äta flytande föda i 

form av pulverdieten Modifast någon eller några veckor före operationen för att minska på 

fettvävnaden runt organen och därmed underlätta under själva ingreppet. Ofta ställdes inget 

konkret viktminskningskrav, men det förekom.
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Datainsamlingsmetod

Datainsamling skedde med hjälp av ett semistrukturerat frågeformulär med ett 20-tal frågor. 

Frågeformuläret skickades till deltagarna via mail och var konstruerat av författaren för att 

svara på studiens syfte. Deltagarnas behov av stöd efterfrågades från tiden före gastric bypass-

operationen och efter den, samt vilket stöd som hade givits och av vem, samt hur deltagarna 

upplevde detta stöd. Vilket stöd som saknats efterfrågades också. Exempel på frågor som 

ställdes var ”Vilket stöd fick du, och av vem inom sjukvården kom detta stöd före 

operationen?”, ”Hur tycker du att första tiden efter operationen var? Motsvarade det dina 

förväntningar? Hade du informerats om detta?” och ”Vilken uppföljning har du idag? Saknar 

du något stöd?”. Frågeformuläret innehöll också frågor om deltagarnas bakgrund, som ålder, 

utbildning, BMI före och efter operationen och hur de kommit fram till att de skulle genomgå 

en gastric bypass.  

Tillvägagångssätt

Tillstånd från forskningsetiska rådet inhämtades för att genomföra studien. Tillstånd 

inhämtades också från administratörerna för respektive viktforum. Deltagare rekryterades 

sedan genom en öppen annons på de tre forumen, där studiens syfte framgick, liksom att 

deltagandet när som helst kunde avbrytas och var helt frivilligt. Intresserade deltagare fick då 

också möjlighet att kontakta författaren via telefon eller mail för anmälan och mer 

information. Frågorna skickades sedan löpande ut till deltagare som visat intresse tillsammans 

med ett informationsbrev, med önskemål om återsändande inom cirka två veckor. Totalt 

skickades 28 frågeformulär ut till intresserade deltagare. Av dessa återkom 17 komplett 

ifyllda. Efter att alla svarsformulär inkommit till författaren analyserades svaren och 

sammanställdes till ett resultat.

Dataanalys

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av manifest kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2008), exempel ges i tabell 3. Svarsmaterialet delades in i 

meningsenheter, vilka inte bedömdes vara i behov av kondensering. Meningsenheterna 

kodades sedan och koderna delades in i subkategorier och kategorier. En kod är en rubrik på 

en meningsenhet och som kortfattat beskriver dess innehåll utan att förlora kärnan. Koderna 

jämfördes sedan utifrån likheter och skillnader och sorterades sedan in i subkategorier och 

kategorier. På detta sätt letades efter mönster i svaren från frågorna i frågeformuläret. Fokus 

låg på vad texten verkligen handlar om. Andra studenter har via handledning i grupp, samt
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handledaren har deltagit i analysprocessen för att öka studiens tillförlitlighet (Graneheim &

Lundman 2008). Temat framkom efter noga övervägande av vad resultatet övergripande 

handlar om. Resultatet kommer att styrkas med hjälp av citat från frågeformulären. I 

parentesen efter varje citat anges från vilken deltagare citatet är taget.

Tabell 3. Exempel på kvalitativ innehållsanalys

Meningsenhet Kod Subkategori Kategori

Jag hade dock önskat att jag hade fått
hjälp när jag för första gången 
kontaktade sjukvården och ville få hjälp 
med min övervikt. Jag var 18 då och 
vägde kanske 10 kg för mycket. Hade jag 
fått hjälp då kanske det inte hade behövts 
en operation.

Önskar att hjälp mot 
övervikten erbjudits 
tidigare.

Bristande 
stöd

Känna sig 
utelämnad

Mådde riktigt bra efter min op o allt har 
gått över förväntan, tyckte att op:en var 
lindrig trots att de tog bort min gallblåsa 
o gjorde GBP på samma gång. Detta 
gjordes med titthålskirurgi o redan på 
kvällen började jag mobilisera. Hade oxå 
mycket mindre ont än vad jag förväntat 
mig o intaget av mat har ej heller varit 
något problem.

Mådde bra efter op., 
mycket mindre ont än 
förväntat och inget 
problem med att äta.

Vara 
förberedd

Känna trygghet

Inget speciellt stöd från sjukvården 
erbjöds heller. Men jag kände faktiskt 
inte att jag var i behov av det. Jag hittade 
in till Viktop och Viktdropp ganska 
omgående och började ta in all 
information jag kunde hitta där och 
ställde frågor osv.

Inget stöd erbjöds 
från sjukvården. Var 
inte heller i behov av 
det.
Hittade info. på 
internet.

Ta eget 
ansvar för att 
söka 
information

Stå på egna ben

Forskningsetiska överväganden

Den personliga integriteten kunde hotas under materialinsamlingen genom att de tillfrågade 

lämnade ut känsliga uppgifter. En rädsla kunde finnas hos informanten för att bli identifierad i 

uppsatsens resultat. Författaren tog bland annat del av deltagarnas behov av emotionellt och 

psykosocialt stöd. En ansökan till högskolans forskningsetiska råd gjordes och ett 

godkännande erhölls för att genomföra studien. Både annonsen och informationsbrevet till 

deltagarna innehöll information om att deltagandet i studien var frivilligt och när som helst 

kunde avbrytas. Deltagarnas identitet kommer inte att framgå eller gå att identifiera i 

resultatet. Författaren har under studien inte heller haft personlig kontakt med deltagarna. Allt 

svarsmaterial raderades och förstördes efter att studien var färdigställd.
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Resultat

I analysen framkom ett tema, tre kategorier och åtta subkategorier, se tabell 4. Den första 

kategorin handlar om att känna sig utelämnad på grund av bristande stöd, en saknad av 

psykologiskt stöd och bristande uppföljning. Den andra kategorin handlar om att känna 

trygghet genom tillfredsställande information, att känna stöd och att vara förberedd. Den 

tredje kategorin handlar om att stå på egna ben genom att ta eget ansvar för att söka 

information och att inte vara i behov av stöd från andra. De tre kategorierna kunde 

sammanföras i temat Så stor, men ändå så liten – att ta eget ansvar för ett livsavgörande 

beslut, men ändå behöva stöd med förbindelsen. Resultatet presenteras i löpande text och med 

citat från deltagarna under varje subkategori. Parentesen efter varje citat visar från vilken 

deltagare citatet är taget.

Tabell 4. Tema, kategorier och subkategorier

Tema Kategorier Subkategorier

Så stor men ändå så liten – att 
ta eget ansvar för ett 
livsavgörande beslut, men ändå 
behöva stöd med förbindelsen

Känna sig utelämnad Bristande stöd
Sakna psykologiskt stöd
Bristande uppföljning

Känna trygghet Tillfredsställande information
Känna stöd
Vara förberedd

Stå på egna ben Ta eget ansvar för att söka information
Inte vara i behov av stöd

Temat Så stor, men ändå så liten – att ta eget ansvar för ett livsavgörande beslut, men ändå 

behöva stöd med förbindelsen beskriver vilket stöd de gastric bypass-opererade upplever att 

de behöver före och efter sin operation. Deltagarna i studien kände sig utelämnade före 

operationen då de fått ett bristande stöd från sjukvården. De saknade också psykologiskt stöd 

före och efter operationen och upplevde bristande uppföljning efter operationen. Deltagarna 

kände trygghet genom tillfredsställande information, stöd från sjukvården, anhöriga och andra 

gastric bypass-opererade och de var förberedda på livet efter operationen. Deltagarna i studien 

visade också att de kunde stå på egna ben och ta eget ansvar för att söka information och 

därmed inte vara i behov av stöd från sjukvården.
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Känna sig utelämnad

Kategorin Känna sig utelämnad bildades av de tre subkategorierna Bristande stöd, Sakna 

psykologiskt stöd och Bristande uppföljning. Gemensamt för dessa subkategorier var att 

deltagarna uttryckte att de kände sig utelämnade av sjukvården.

Bristande stöd

Flera deltagare nämnde att de upplevt ett bristande stöd från sjukvården innan operationen 

blev aktuell, exempelvis då de tidigare sökt hjälp för sin övervikt. En önskan om att ha blivit 

tagna på allvar tidigare framkom, liksom åsikter om att hjälp tidigare kanske hade gjort att en 

gastric bypass inte hade behövts. De patienter som fått sin gastric bypass genom att själva ha 

skrivit remiss uttryckte ett missnöje med att inte ha fått hjälp med detta från sjukvården.

”Jag tog initiativet själv. Fick verkligen kämpa för att få min remiss och från mina första 

försök till operation gick det över 10 år. För min del hade jag önskat att läkarna som jag bad 

om remiss hade tagit denna önskan på allvar och faktiskt skickat remissen.” (deltagare 5)

Många deltagare uppgav att de helt saknat stöd från sjukvården före operationen. Flera 

deltagare uttryckte att de förutom dietistkontakt och/eller ett samtal med husläkaren inte fått 

något stöd alls fram till operationen. Några deltagare saknade helt dietistkontakt. Ett 

återkommande problem var också saknaden av kontakt med sjukvården under den period då 

patienten väntat på operationstiden, som ibland kunnat vara lång, samt under den period då 

patienten ska förbereda sig för operationen, exempelvis genom viktnedgång på egen hand 

eller operationsförberedande viktnedgång med hjälp av pulverdiet. Många deltagare som 

beskrev att de fått information från dietist uppgav att de upplevde den som alltför kort eller 

bristfällig.

”Jag tycker nog inte att jag fick något stöd utöver bedömningssamtalet och dietistkontakten. 

Efter godkännandet så händer inget, man har ingen kontakt alls med sjukvården under den 

tiden man väntar på operationstiden.” (deltagare 13)

Många deltagare saknade information före operationen om hur livet skulle se ut efter deras 

gastric bypass och hur mathållningen skulle se ut efter operationen. De framförde att de fått 



16

lite information från läkare och dietist, men att denna inte varit tillräcklig och att de önskat 

mer information. I studien framkom också önskemål om att det redan tidigt på vägen mot 

operationen hade varit värdefullt att få kontakt med andra gastric bypass-opererade.

Sakna psykologiskt stöd

Många deltagare i studien kände en saknad av psykologiskt stöd före och/eller efter

operationen i form av kurator, psykolog, kognitiv beteendeterapi, en samtalskontakt eller 

annat mentalt stöd.

”Men man borde nog få träffa en psykolog då, för hos många överviktiga sitter problemet i 

huvudet. Kanske mer kognitivt tänkande vore bra. För som du förstår att om man inte fixar 

detta med ätandet kan det ju vända sen i livet likafullt, trots en operation.” (deltagare 6)

Före operationen saknade många av deltagarna en mental förberedelse på tiden efter och flera 

deltagare saknade ett psykologiskt stöd för att bearbeta bakgrunden och orsaken till 

övervikten. Andra anledningar till att vara i behov av samtalsterapi inför operationen var för 

att få hjälp att ta beslutet om att genomgå en gastric bypass. Många framförde också att de 

saknat att få tala med någon om inställning exempelvis till lös hud efter viktminskningen, 

vilket påtalas av flera som orsak till ett stort psykiskt lidande. Det framkom också önskemål 

om att psykologkontakt skulle vara obligatorisk.

I studien framkom att även om stödet från familj och vänner varit bra, kunde dessa inte ge 

tillräckligt psykologiskt stöd och att professionell hjälp därför saknades. Deltagarna framförde 

också att de ansåg att läkare, sjuksköterska och dietist inte förberett dem på den psykiska 

påfrestningen efter operationen och att allt fokus ligger på den fysiska viktminskningen.

”Jag anser att det borde vara obligatoriskt att träffa en psykolog för att bota själva 

beroendet, för även om magsäcken är bortkopplad så finns beroendet kvar och kan lätt bytas 

ut mot något annat.” (deltagare 13)

Flera deltagare uttryckte att ”hjärnan inte hänger med” efter operationen och att omställningen 

från att ha varit överviktig till att bli normalviktig inte alltid var så enkel. Många uttryckte en 

oro över att falla tillbaka i gamla ätbeteenden och därmed åter gå upp i vikt trots operationen. 
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Det framkom också ett missnöje med att inte gå ner i vikt så mycket, som den opererade 

förväntat sig.

Bristande uppföljning

Det framkom i studien att många av deltagarna upplevde uppföljningen efter operationen som 

bristande från sjukvårdens sida. Flera deltagare saknade tätare dietistkontakter och fler 

kontroller så att bristtillstånd inte uppstod. Önskemål om grundligare och tätare 

läkarkontakter beskrevs också. En anledning till tätare dietistkontakter, som framkom i 

studien, var behovet av att nya vanor ska falla på plats tidigt efter operationen. I studien 

framfördes också en saknad av en naturlig uppföljningskedja med eventuell plastikoperation 

av överflödig hud. Önskemål framkom om både täta kontakter tidigt efter operationen, men 

också efter en tid då många funderingar uppkom och då de opererade kände att de inte längre 

hade samma draghjälp i viktminskningen, som i början. En oro för att göra fel fanns också 

efter operationen.

Jag anser att eftervården är för dålig och hade önskat mer hjälp och stöd och framför allt fler 

besök hos dietisten! Jag känner att jag har fått prova mig fram och gissa mig till vad som är 

bra att äta. Jag är mycket missnöjd med stödet efteråt. Det känns som att viktoperationer har 

blivit en massindustri där man opererar på löpande band och sedan kastar ut oss i kylan och 

vi får klara oss själva och vara nöjda över att vi iallafall blir smala.” (deltagare 13)

Flera deltagare framhöll också att de var bekymrade över den tid när vårdcentralen skulle ta 

över vården från opererande klinik och upplevde att personalen på vårdcentralen inte var helt 

insatt i de problem som kan uppkomma efter en gastric bypass. Deltagarna beskrev också att 

läkaren på vårdcentralen inte visste vad som bör kontrolleras på uppföljningsbesöken. I den 

bristande uppföljningen framkom också problemet med att patienter som opererats på ett 

annat sjukhus och utnyttjat vårdgarantin inte är garanterad uppföljning på hemorten. I studien 

uppenbarades också att uppföljning, som utlovats från opererande klinik, inte alltid fanns 

tillgänglig efter operationen.

”Jag väntar på 1-års kontrollen i XXX, därefter kommer jag att skickas över till vårdcentralen 

för fortsatt provtagning och recepthantering. Är lite bekymrad över att om det uppstår 

problem så är inte läkaren på vårdcentralen så insatt i problematiken kring gastric bypass...”

(deltagare 8)
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I den bristande uppföljningen framkom att flera av studiens deltagare varit oförberedda på den 

första tiden efter operationen och på hur livet skulle se ut efter deras gastric bypass, ibland 

t.o.m. genom att denna tid förskönats av andra opererade.

”Jag mådde extremt dåligt efter operationen och det hade jag absolut inte väntat mig. Men 

jag tror att jag köpte infon jag fick från dom olika forumen jag var med i där alla sa att dom 

mådde toppen direkt efter operationen. Så var det inte för mig. För mig tog det 11 veckor 

innan jag kände mig någorlunda normal.” (deltagare 1)

Många deltagare påpekade att de gärna hade haft uppföljning i grupp med andra gastric 

bypass-opererade för att kunna utbyta erfarenheter och hitta stöd hos varandra. Bland 

deltagarna framkom också oro över att tappa kontrollen och bli maniskt fixerad vid sin vikt 

eller sin träning p.g.a. bristande uppföljning efter operationen.

Känna trygghet

Kategorin att Känna trygghet bildades av de tre subkategorierna Tillfredsställande 

information, Känna stöd och Vara förberedd. Gemensamt för dessa subkategorier var att 

deltagarna i dessa beskrivit stöd, som det känt som positivt och viktigt för att känna trygghet 

med sitt beslut att genomgå en gastric bypass.

Tillfredsställande information

Att få tillräcklig med bra information före sin gastric bypass framkom i studien som en viktig 

orsak till att känna trygghet. Den information som framkom, som mest värdefull, var

informationen om de nya matvanorna och hur kroppen reagerar på olika livsmedel efter 

ingreppet och som uppgiftslämnare uppges dietisten vara betydelsefull. I kontakten med 

dietisten uppgav många deltagare också att de fått prata om sina nuvarande matvanor, samt 

vad de kunde förändra redan före ingreppet för att underlätta livet efter operationen. Många 

deltagare hade träffat dietisten enskilt, men även förberedande kurs i grupp förekom och 

uppfattades som mycket positiv. Även information om själva ingreppet från kirurg, 

sjuksköterska och koordinator framkom som viktig och bra information av många deltagare. I 

studien framkom också att information om olika verktyg att använda vid exempelvis dumping

var betydelsefull information. Informationen gavs i många fall muntligt, men också skriftligt i 

form av foldrar och broschyrer. Några deltagare har fått bra information av sjukgymnast. Som 

uppgiftslämnare av information om själva ingreppet och att det i första hand inte är 
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reversibelt, uppgavs kirurgen vara viktig.

”Den förberedande kursen avhandlade alla dessa frågor. Den kombinerade informationen jag 

fick på kursen tillsammans med sjukhusets information gjorde att jag inte hade några frågor 

eller farhågor, förutom den vanliga nervositeten att genomgå en operation.” (deltagare 11)

Mycket av den information som gavs före operationen och som upplevdes som viktig var den 

som handlade om livet efter operationen med regelbundna måltider och livsstilsförändringar. 

Några deltagare hade då också fått diskutera och bearbeta sina förväntningar och ventilera 

sina farhågor och funderingar. Många deltagare framförde att de upplevde sig som 

välinformerade inför ingreppet.

Känna stöd

I många fall där deltagarna saknat stöd från sjukvården hade de istället känt ett stort stöd från 

anhöriga och andra opererade, både i verkliga livet och på internet. Det framkom också att 

deltagarna ansåg det viktigt att ha kontakt med andra opererade, eftersom de har varit med om 

samma sak själva. Bland de som haft ett bra stöd från anhöriga framfördes dock att stödet från 

sjukvården borde vara större för de som inte har stöd hemifrån.

”Bra med information, men hur det nu än är så är de själva inte opererade och vet inte 

känslan. De kan ju bara förmedla hur andra patienter mått o.s.v. samt den medicinska biten. 

Största stödet fanns ändå bland mina opererade vänner på viktforumet. De lever ju själva i 

detta och ingen story är ju den andra lik.” (deltagare 3)

I stödet från sjukvården före operationen upplevde många av deltagarna att vårdpersonal som 

lyssnade och var tillgängliga var ett bra stöd. Ett bra bemötande, hjälpsamhet, respekt och

personal som upplevdes ta sitt arbete på stort allvar uppgavs också vara viktigt för att känna 

stöd.

”Jag blev glad att jag blev bemött på det sättet som jag blev. Det kändes som att läkaren 

förstod mig och höll med mig.” (deltagare 1)

Efter operationen uppgavs tillgängligheten hos sjukvården vara mycket betydelsefull för att 

känna stöd. Att alltid ha tillgång till adekvat vård och veta vem man ska ringa när problem 
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eller funderingar uppstår skapar trygghet.

”Jag fick stöd i form av telefonnummer som jag kunde ringa när som helst, både till 

vårdavdelningen, kirurgen, operationskoordinator och dietist. Fick snabbt svar om jag 

undrade över något och var väldigt nöjd med det.” (deltagare 15)

Att ha regelbunden uppföljning, av personal som var insatt, efter operationen upplevdes också 

som ett värdefullt stöd av de deltagare som hade detta.

Vara förberedd

I studien framkom att en viktig del i att känna sig trygg och tillfreds efter operationen var att 

vara förberedd på tiden efter operationen. Flera deltagare uppgav att den första tiden efter 

deras gastric bypass var mycket jobbig, men att de också var väl förberedda på detta. Direkt 

efter operationen framfördes smärta som ett stort bekymmer, som dock övervanns och 

accepterades om förberedelserna på detta varit goda. De ändrade matvanorna framförs som en 

stor omställning, men de deltagare som uppgett att det var förberedda på detta tycker också att 

eftervården och den närmsta tiden efter operationen varit bra. Vissa av dessa deltagare uppgav 

till och med att den första tiden gått bättre och varit lättare än vad de väntat sig. De uppgav att 

de varit trötta och att de haft en känsla av att de ätit hela tiden, men att de varit förberedda på 

detta. Några deltagare uppgav att de varit mycket nöjda med den information som givits under 

eftervården på sjukhuset.

I att vara förberedd ingick också att vara inställd på hur livet blev efter operationen med 

förväntad viktnedgång, de täta måltiderna, den lilla måltidsmängden och de nya 

matvanorna. Det framkom också att en bra förberedelse inför livet efter operationen 

gjorde att de opererade kunde känna sig trygga även vid motgångar och då de drabbades av 

biverkningar som illamående, kräkningar och dumping. I bra förberedelser ingick även att 

vara inställd på att operationen bara ger en knuff i rätt riktning, men att ändrade vanor är ett 

måste för bibehållen viktnedgång.

”Dom var även tydliga med att man kan hoppas på en viktnedgång på ca 75-80 % av sin 

övervikt, sen får man jobba för att bli av med resterande kilon. Att under ”smekmånaden”, 

d.v.s. första året, så måste man ha fått in en bra mat- och ätrutin, för under första året går det 

flesta ner i vikt oavsett vad för skit dom stoppar i sig. Men att det är här man lägger grunden 
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för sin framtid som gastric bypass-opererad.” (deltagare 10)

Stå på egna ben

Kategorin Stå på egna ben bildades av de två subkategorierna Ta eget ansvar för att söka 

information och Inte vara i behov av stöd. Gemensamt för dessa var att de gastric bypass-

opererade uttryckte att de kände att de själva kunde ta ansvar för sin situation och att de inte 

var i behov av stöd från sjukvården, utan klarade av att stå på egna ben och kände sig

bekväma med det både före och efter sin gastric bypass.

Ta eget ansvar för att söka information

Alla deltagare svarade uteslutande att de själva läst på mycket både inför och efter

operationen. Mycket av informationen inhämtades på internet på bloggar och hemsidor, men 

också i böcker, broschyrer och genom andras berättelser. Informationen inhämtades på både 

svenska och engelska. Flera deltagare uttryckte att de läste ”allt de kom över”. Den 

information som deltagarna tillägnade sig handlade till stor del om ingreppet och hur livet 

skulle se ut efter operationen. Några deltagare beskrev också att de ansåg att gastric bypass-

opererade bär på ett eget ansvar att vara förberedda på vad de utsätter sig för. Flera deltagare 

uppgav att de kände sig mycket pålästa och att informationen som gavs från sjukvården därför 

var tillräcklig. Många uppgav också att den information, som de saknade från sjukvården 

sökte de själva reda på. Deltagarna uttryckte att de upplevde att de p.g.a. att de varit så pålästa 

och inte frågat efter information från sjukvården heller inte fått någon information.

Inte vara i behov av stöd

Några deltagare uppgav att de inte var i något behov av något stöd från sjukvården före 

operationen utan att de klarade sig själva. Att själv ha läst på var en viktig del i att inte vara i 

behov av stöd. De uttryckte då också att de inte saknade något stöd.

”Jag brydde mig inte heller om något stöd från vården innan operationen. Jag klarade mig 

alldeles utmärkt själv.” (deltagare 2)

Många av dessa deltagare uppgav också att de inte varit i behov av något stöd från sjukvården 

efter sin gastric bypass utan att de stått på egna ben och varit nöjda med detta. En trygghet i 

detta var dock att ha tillgång till exempelvis telefonnummer till kunnig personal som kunde 

svara på frågor.
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Diskussion

Huvudresultat

Syftet med studien var att beskriva vilket stöd gastric bypass-opererade patienter upplever att 

de behöver före och efter sin operation. Resultatet redovisas i tre kategorier och ett tema. 

Kategorin Känna sig utelämnad beskriver hur deltagarna kände att de fick ett bristande stöd 

inför sin operation när det gällde förberedande information och stöttning från sjukvården. I 

denna kategori framkom också att deltagarna upplevde en avsaknad av psykologiskt stöd både 

före och efter sin gastric bypass. Kategorin beskriver också den bristande uppföljning som 

deltagarna ofta kände efter operationen liksom att tiden efter operationen inte motsvarade 

förväntningarna. Kategorin Känna trygghet skildrar hur tydlig och väsentlig information före 

ingreppet och vikten av att de opererade kunde vara förberedda på livet efter operationen. I 

denna kategori framkom också hur viktigt stödet från både sjukvården, anhöriga och andra 

opererade var för känslan av trygghet. Den tredje kategorin, Stå på egna ben, visade att de 

gastric bypass-opererade också tog eget ansvar för att få så mycket information som möjligt 

och läste på både före och efter operationen. De var då heller inte i behov av något stöd från 

sjukvården. Temat Så stor, men ändå så liten - att ta eget ansvar för ett livsavgörande beslut, 

men ändå behöva stöd med förbindelsen framkom ur kategorierna och beskriver vilket stöd de 

gastric bypass-opererade upplever att de behöver före och efter sin operation. 

Resultatdiskussion

Föreliggande studie visade att deltagarna kände sig utelämnade då de fick bristande 

information inför operationen. En amerikansk studie av Balduf et al. (2009) visade att 

socioekonomiska faktorer påverkade behovet av information och att överviktiga patienter från 

hushåll med lägre inkomster hade fördel av att få utökad information och utbildning före sin 

gastric bypass-operation. Studien pekade också på att internet var den mest värdefulla källan 

till eget lärande, men att detta inte påverkades av socioekonomisk status. I föreliggande studie 

uppgav samtliga deltagare att de sökt information inför och efter operationen på egen hand 

och att detta bland annat skett med internet som källa. Detta menar författaren till 

föreliggande studie är en viktig anledning till att sjukvården måste anpassa sin information 

efter varje patient. Det krävs att varje patients informationsbehov utvärderas och tillgodoses 

för att förhindra att oförberedda patienter remitteras till gastric bypass utan att vara medvetna 

om åtaganden och risker. 
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Deltagarna i föreliggande studie uppgav att de saknade allmän uppföljning efter operationen. 

Bland det som saknades nämndes bl.a. blodprovstagning för upptäckt av brister på vitaminer 

och samtal med läkare, som var insatt i den problematik som kan uppkomma postoperativt. 

Gasteyger et al. (2008) har i sin studie visat att standardiserade multivitaminer inte säkert 

förebygger uppkomsten av brist på näringsämnen hos gastric bypass-opererade. Han föreslog 

därför i sin studie att noggrann uppföljning ska göras av gastric bypass-opererade patienter för 

att upptäcka de vanligaste bristerna, som vitamin B12, järn, kalcium, vitamin D och folsyra 

och för att individuell behandling ska kunna sättas in. Författaren till föreliggande studie anser 

att varje gastric bypass-opererad patient måste följas upp för att inte drabbas av 

följdsjukdomar p.g.a. näringsbrist efter en operation, som gastric bypass, vilken sjukvården 

utfört i hjälpande syfte.

I föreliggande studie uttryckte också deltagarna en rädsla för att inte få rätt stöd efter 

operationen och därmed inte klara av att gå ner i vikt eller återigen gå upp i vikt. I 

föreliggande studie uttryckte deltagarna att de var missnöjda med att själva ha fått prova sig 

fram till vilken sorts föda som fungerade för dem. Kruseman et al. (2010) menade i sin studie 

att vård från många olika discipliner är viktig för gastric bypass-opererade. Han framhöll att 

även om operationen drastiskt ändrar volymen på den föda som kan konsumeras, löser den 

inte de svårigheter patienterna möter då det gäller val av konsistens på maten eller när den ska 

intas. Författaren av föreliggande studie anser att detta styrker vikten av att de gastric bypass-

opererade följs upp både av läkare för att ha kontroll över kliniska värden som 

blodprovstagning, men också uppföljning av dietist för att få individuellt anpassat stöd i att 

välja rätt mat och med rätt konsistens.

Deltagarna i föreliggande studie uttryckte att de saknade psykologiskt stöd både före och efter 

operationen. Önskemål om psykologiskt stöd enskilt och i grupp framkom och bland annat 

önskades stöd genom kurator, psykolog och kognitiv beteendeterapi. Kaiser et al. (2011) 

visade i sin studie upp ett positivt samband mellan regelbundet deltagande i stödgrupper efter 

en fetmaoperation och procentuell viktminskning. Författarna menade att deltagande i 

stödgrupper postoperativt bör uppmuntras för att underlätta positiva resultat efter en 

fetmaoperation. Även Doleen och Miller (2005) påpekade att stödet till patienter som 

genomgått en överviktsoperation inte får försvinna efter att det kirurgiska ingreppet läkt. 

Behovet av psykosocialt stöd och stöd i nutritionsfrågor krävs från primärvården under resten 

av livet. Deras studie visade att patienter som genomgått en överviktsoperation oftare får 
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beteendestöd och psykologiskt stöd före sin operation jämfört med efter. Deras studie visade

dock att detta stöd är att rekommendera även efter operationen för att förhindra viktuppgång, 

samt för att hjälpa de opererade att påbörja och bibehålla fysisk aktivitet. Detta talar för att det 

psykologiska stödet som deltagarna i föreliggande studie uppgav att de saknar är av mycket 

stor vikt för att de gastric bypass-opererade ska nå sina viktmål, behålla den nya vikten och att 

på vägen mot detta må bra. Det tycks genom föreliggande studie att bristen på detta stöd är 

uppenbar. I detta har distriktssköterskan en viktig funktion i att med sin kunskap leda den 

gastric bypass-opererade på rätt spår eller hänvisa till personal som är bättre lämpad för det 

psykologiska stödet. 

I föreliggande studie framkom rädsla och oro över att mista kontrollen och att gå ner mer än

vad som var hälsosamt eller att få ett ohälsosamt förhållande till mat. Krusemans et al. (2010) 

studie visade att psykologiskt stöd ökade chanserna till framgång, men också att dessa 

patienter ofta hade ätstörningar även långt efter operationen. Kruseman et al. (2010) menade 

därför att det är viktigt med regelbundna uppföljningar med screeningar för störda 

ätbeteenden. Sarwer et al. (2005) påvisade i sin studie att personer som genomgått en 

överviktsoperation har en ökad risk för psykosociala problem, som kan påverka det 

postoperativa resultatet och då ofta genom svårigheter att anpassa sig till den nya 

kosthållningen, vilket i sin tur leder till obehag i form av illamående, kräkningar och 

dumping. Detta upplevs av författaren till föreliggande studie som ett dolt problem, som det 

inte pratas om. De störda ätbeteenden som i flera fall orsakat övervikten är viktigt att komma 

till rätta med för att inte orsaka mer skada än nytta med en gastric bypass-operation. Här är 

det också viktigt att ha Hsu et al. (1998) studie i minnet, vilken visat att psykosociala problem 

efter en gastric bypass kan leda till alkoholmissbruk eller självmord, vilket gör de gastric 

bypass-opererades behov av psykosocialt stöd uppenbar. Vad händer t.ex. om en bulimiker, 

som använder ätandet som kanal för sin ångest, får en gastric bypass mot sin övervikt, men 

inget stöd för den bakomliggande orsaken? Med hänsyn till detta har också distriktssköterskan 

en viktig funktion i att upptäcka dessa patienter i ett tidigt skede eller då de söker för andra 

besvär.

Karlsson et al. (2007) visade i sin studie att hälsorelaterad livskvalitet ökar efter 

viktminskning efter en överviktoperation hos de kraftigt överviktiga, men studien 

understryker också att det är av stor vikt att stötta de patienter, som på lång sikt inte lyckas 

bibehålla sin viktnedgång. Toussi et al. (2009) påvisade i sin studie att personer med 
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ätstörningar och hetsätning hade sämre viktnedgång efter överviktsoperationen. Toussi et al.

(2009) studie visade också att bristande compliance var vanligare efter än före operationen, 

vilket visar att överviktiga patienter tenderar att vara mer benägna till livsstilsförändringar 

före operationen för att de vill bli remitterade. Detta talar för att uppföljningen är viktig då det 

gäller att stötta den gastric bypass-opererade att fortsätta gå ner i vikt efter operationen, även 

om motivationen varit hög inför den. Engström och Forsberg (2011) menade att dagens 

relativt korta uppföljningsprogram, vilket varierar från landsting till landsting, bör utökas till 

minst två år efter överviktsoperationen och innefatta obligatoriskt deltagande i exempelvis 

stödgrupper ledda av en överviktssköterska. Thompson et al. (2007) menade att en av de 

största utmaningarna för primärvårdsläkaren är att på längre sikt påverka överviktiga 

patienters beteende för att minska på energiintaget och öka energiförbrukningen. I detta kan 

distriktssköterskan ha en viktig del i att ha kunskap om och empati för de överviktig, men 

också genom att hålla i stödgrupper för gastric bypass-opererade.  

Ett missnöje som framkom i föreliggande studie var bristen på naturlig uppföljning när det 

gällde plastikoperationer för att åtgärda problem med överskottshud, på bl.a. mage och bröst. 

NOIK (2009) menar att 30-60 % av de gastric bypass-opererade efter kraftig viktnedgång 

söker hjälp med mjukdelsöverskott och relaterade problem. Även detta måste enligt 

författaren till föreliggande studie tas i beaktning och då de psykiska besvären, som kan ha 

fysiska grunder, efter en gastric bypass-operation diskuteras och tas om hand.

Flera deltagare i föreliggande studie uppgav att de inte behövde något stöd från sjukvården, 

eftersom de klarade sig själva och hade stort stöd från familj, vänner och andra gastric bypass-

opererade. Flera studier (Verheijden et al. 2005, Gallagher et al. 2006) visade att både familj 

och socialt stöd påverkar motionsvanor och livsstilsförändringar för viktminskning. 

Exempelvis familjemedlemmar som har förståelse för att bara hälsosam mat ska finnas 

hemma, en vän att ta en promenad med eller någon som man kan tala i förtroende med visade 

sig i studierna underlätta viktnedgång och bibehållande av nya sundare vanor. Författaren till 

föreliggande studie anser att de därför skulle vara av vikt att även anhöriga är involverade 

inför och efter en patients gastric bypass, för att även de ska vara förberedda på de utmaningar 

den opererade möter och kunna vara ett bra och centralt stöd.

Flera deltagare i föreliggande studie framhöll att de inte var i behov av stöd från sjukvården 

och uttryckte en tilltro till den egna förmågan. Med gastric bypass-operationen som vind i 
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ryggen klarade de att stå på egna ben. Studier (Clark et al. 1991, Pinto et al. 1999) visade att 

en tilltro till den egna förmågan är avgörande för att ändra ät- och motionsbeteenden. Dessa 

förändringar är viktiga för bibehållen viktnedgång för de gastric bypass-opererade. Författaren 

till föreliggande studie anser att i förhållande till detta är det viktigt att sjukvården styrker de 

överviktiga så att de med hjälp av tilltro till den egna förmågan kan behärska och övervinna 

sin situation. Här blir anknytningen till Orems omvårdnadsteori om hjälp till självhjälp tydlig. 

Sjukvårdens uppdrag blir att ge patienten en tilltro till den egna förmågan och med hjälp av 

denna klara att bibehålla sin nya livsstil.  

Metoddiskussion

Studien var av deskriptiv design och hade en kvalitativ ansats, vilket är fördelaktigt när 

människors egna beskrivningar av en situation ska lyftas fram (Polit & Beck 2008). I 

kvalitativa studier är forskaren, till skillnad från vid kvantitativa studier, inte oberoende, vilket 

inte heller eftersträvas i denna typ av studier. Resultatet färgas av forskarens förståelse 

(Graneheim & Lundman 2008).

I föreliggande studie valde författaren att samla in data via ett semistrukturerat frågeformulär 

som skickades via mail till de gastric bypass-opererade som visat intresse för att delta i 

studien. Ett semistrukturerat frågeformulär innebär att samma frågor ställs till alla deltagare 

och att svarsmöjligheterna är öppna (Polit & Beck 2008). Deltagarna i studien rekryterades av 

författaren på tre internetforum på internet; www.viktop.se (2011), www.viktop .se (2011) och

www.familjeliv.se (2011) genom bekvämlighetsurval. Denna datainsamlingsmetod valdes för 

att deltagarna skulle kunna vara helt anonyma, vara spridda över hela landet och kunna 

fundera över, och i lugn och ro, fylla i sina svar. Författaren ser rekryteringen via en öppen 

annons som mycket positiv då ingen behövde känna sig utpekad och då det frivilliga i 

deltagande underströks. Detta kan anses styrkt av att 17 av 28 frågeformulär återsändes, d.v.s. 

11 deltagare valde att inte fullfölja studien och svara på frågeformuläret.

För att stärka den kvalitativa studiens trovärdighet används begreppen giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet. I föreliggande studies analysprocess har författaren tagit hjälp av 

handledaren och personer i handledningsgruppen för att tolka texten, vilket i enighet med 

Graneheim och Lundman (2008) ökar giltigheten och tillförlitligheten då forskaren noggrant 

reflekterar över och diskuterar olika tolkningsmöjligheter i analysprocessen. Resultatet har i 

föreliggande studie också styrkts med citat från deltagarna i studien. Giltigheten i 
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föreliggande studie ökades genom att deltagare med olika ålder, bakgrund, operationsklinik 

och uppföljning valdes, samt att det gått olika lång tid sedan deltagarnas gastric bypass 

genomfördes. Tyvärr deltog bara en man i studien, vilket kan ses som en svaghet, men av de 

4400 patienter som genomgick en gastric bypass-operation mellan åren 2000-2005 var 75 % 

kvinnor (NOIK 2009).

Hög överförbarhet innebär att resultatet ska kunna överföras till andra liknande grupper eller 

situationer. Att noga beskriva tillvägagångssättet i undersökningen ökar chansen för läsaren 

att kunna bedöma graden av överförbarhet (Graneheim & Lundman 2008). I föreliggande 

studie har författaren försökt att beskriva urvalsmetod, deltagare, datainsamlingsmetod och 

analysprocessen så tydligt som möjligt för läsaren. Resultatet har presenterats i tydliga 

subkategorier och kategorier tillsammans med passande citeringar för att öka överförbarheten. 

Författaren till föreliggande studie anser att överförbarheten är hög då deltagarna i 

föreliggande studie utgör en heterogen grupp, som endast har kriteriet att de genomgått en 

gastric bypass för minst 6 månader sedan som det enda gemensamma. Deltagarnas varierande 

bakgrunder, bl.a. vad som orsakat övervikten, eventuella följdsjukdomar och 

viktminskningskrav från opererande klinik, har också redovisats i metoddelen.

Valet av semistrukturerade frågeformulär via mail som metod har sin begränsning i att 

möjligheten att ställa följdfrågor uteblev. Detta hade förutsetts och försök till att förbigå 

problemet hade gjorts genom att följdfrågor stod i anknytning till varje fråga samt att oklara 

frågor förklarats. Exempelvis följdes frågan ”Berätta hur du kom fram till att du skulle göra 

en gastric bypass.” av följdfrågorna ”Vem tog initiativet?”, ”Fick du något stöd från 

sjukvården?”, ”Vad bestod detta stöd av?” och ”Hade du önskat något annat stöd? I så fall 

vad?”. Trots detta förekom enstaka korta svar som ja eller nej. Författaren anser ändå att 

innehållet i studien blev rikt och uttömmande. Att deltagarna rekryterades via internet innebär 

en risk att deltagarna inte var de personer de utgav sig för att vara. Författaren håller det dock 

som otroligt att personer som inte genomgått en gastric bypass skulle finna någon egen 

vinning i att medverka i studien. Identitetsproblem kan även finnas i kvantitativa studier där 

enkäter skickas ut via brev eller i intervjuer där deltagarna själva får söka sig till studien.
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Allmän diskussion

Författaren till föreliggande studie valde att undersöka behovet av stöd hos gastric bypass-

opererade då upplevelsen varit att mycket fokus inom sjukvården ligger på ”att bli smal” 

medan överviktens grunder har så många fler aspekter. Att gastric bypass-opererade tappar i 

vikt under den första tiden är vetenskapligt bevisat, men hur kan sjukvården hjälpa dessa 

människor att leva sunda liv där övervikten inte återkommer och där de fått bearbeta sina

känslor och på lång sikt ändra sina levnadsvanor? Trots att det kirurgiska ingreppet förfinats 

saknas mycket av stödet och uppföljningen efteråt. Ett exempel är hjälp med överskottshud 

som orsakar mycket lidande. Något som tydligt framgår i föreliggande studie är också det 

psykologiska stödet, som upplevts som bristande både före och efter operationen. Detta är ett 

område som torde intressera landstingen där kronor och ören är i fokus, för en gastric bypass-

opererad som inte ändrar sin livsstil kommer på längre sikt att åter gå upp i vikt och då vara i 

riskzonen för överviktens sjukdomar och deras följder, vilket kostar pengar och medför 

individuellt lidande. Fortsatta studier av intresse är hur det psykologiska stödet för de gastric 

bypass-opererade skulle se ut och vad det skulle innehålla, vilket skulle öka denna studies 

kliniska tillämpbarhet. En framtida studie skulle också kunna behandla de gastric bypass-

opererades syn på bemötande och inställning från sjukvården.

Slutsats

Deltagarna i föreliggande studie har visat att de vill göra det som krävs för att förebygga 

sjukdom och främja hälsa. De har fattat ett beslut att ta ansvar för sina egna handlingar och 

haft motivation för att genomföra målinriktade handlingar för att främja sin egen hälsa. I 

enighet med Dorothea Orems omvårdnadsteori är de gastric bypass-opererade en grupp som 

till viss del är i behov av hjälp till självhjälp från sjukvården. Deltagarna i studien tycktes så 

förberedda, men ändå så utelämnade. De tog eget ansvar för ett livsavgörande beslut, men 

behöver ändå det psykologiska stödet med förbindelsen mellan det som varit och det som nu 

är deras verklighet.
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