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Sammanfattning 

 

Fetma är ett ökande problem och bariatrisk kirurgi blir allt vanligare. Bariatrisk kirurgi 

är ett effektivt sätt för snabb och hållbar viktnedgång och minskar fetmarelaterade 

sjukdomar. Vissa patienter går dock efter en tid upp i vikt igen och då har 

sjuksköterskan en roll att motivera patienterna som genomgått en operation till att 

uppnå en tillfredställande viktnedgång. Syftet med denna litteraturstudie var att genom 

en sammanställning av metoder som visat sig vara effektiva för viktnedgång efter 

bariatrisk kirurgi ge allmänsjuksköterskor kunskap för att på bästa sätt motivera, hjälpa 

och stödja patienter som genomgått ett bariatriskt ingrepp att uppnå en tillfredställande 

viktnedgång. Den metod som användes var artikelsökning i PubMed och Cinahl där elva 

artiklar valdes. Resultatet visade att patienter som gått på fler än fem gruppmöten, fick 

motiverande samtal, ätit tre måltider per dag, satt mål gällande kost och motion, gick på 

regelbunden uppföljning och hade större medbestämmande hade den mest effektiva 

viktnedgången på lång sikt. Studiens slutsats var att sjuksköterskan kan motivera 

patienter som genomgått bariatrisk kirurgi genom att använda sig av motiverande 

samtal, att uppmuntra till att delta i gruppmöten, att hålla sig till kostplanen och att tala 

om betydelsen av postoperativ uppföljning. 

 

Nyckelord: Bariatrisk kirurgi, motivation, viktnedgång, uppföljning, socialt stöd.

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Abstract 

 

Obesity is an increasing issue and bariatric surgery is getting more common. Bariatric 

surgery is an effective way to a fast and sustainable weight loss and decreases obesity-

related diseases. Some patients begin to regain weight again a while after the surgery 

and the general nurse has a role to motivate them to keep losing weight until they reach 

a satisfying postoperative weight. The objective of this study was to describe effective 

methods for weight loss after bariatric surgery and give the general nurse tools to 

motivate, help and support patients that underwent a bariatric procedure to reach a 

satisfying weight loss. The chosen method was to obtain articles from the search data 

bases PubMed and Cinahl and eleven articles were chosen. The result showed that the 

patients that went to more than five group meetings, went through motivational 

interviewing, that had a three meals per day regime, that set goals related to foods and 

exercise and decided themselves which advices to follow, had the most efficient long-

term weight loss. Conclusion of the study was that the general nurse can motivate 

people who underwent bariatric surgery through motivational interviewing, encourage 

them to participate in group meetings, to stick with the diet plan and to inform them 

about the importance of postoperative follow up.  

 

Key words: Bariatric surgery, Motivation, Weight loss, Follow up, Social support. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bariatrisk kirurgi 

 

Fetma och bariatrisk kirurgi är något som i dagsläget ökar dramatiskt (Shah et al. 2006). I 

Sveriges grannland Norge genomfördes år 2010 så många som 2000 gastric bypass-

operationer och siffran fortsätter att stiga (Hofso et al. 2011). Även om fetma till viss del kan 

behandlas med kost, medicin och livsstilsförändringar (Pedersen et al. 2009, Tadross & le 

Roux 2009) är operation det enda effektiva alternativet för personer med sjuklig fetma och ett 

BMI på över 40 (Pedersen et al 2009). Att patienter som genomgått bariatrisk kirurgi 

verkligen går ner i vikt är viktigt (Sarhan et al. 2010), viktnedgång leder till minskad risk för 

följdsjukdomar av övervikten (Veerman et al. 2011). Chansen för snabb, kraftig och hållbar 

viktnedgång efter genomförd bariatrisk kirurgi är stor och leder även till att fetmarelaterade 

sjukdomar och komplikationer minskar (Hofsø et al. 2011, Sjöström et al. 2007). Däremot är 

det många av patienterna som genomgått ett bariatriskt ingrepp som efter en tid börjar gå upp 

i vikt igen (Shah et al. 2006). Här har sjuksköterskan en roll som ledare att hjälpa patienten 

genom att motivera (”motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen 

som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.” (Nationalencyklopedin 2012)) 

honom/henne att genomföra de förändringar som krävs för att förebygga hälsorisker och öka 

välmåendet hos patienten (Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor 2005). 

 

Bariatrisk kirurgi brukar delas in i två kategorier, gastric bypass och restriktiva tekniker, till 

exempel gastric banding (John & Hoegerl 2009). Vid en gastric bypass-operation kopplas 

magsäcken bort och bara en liten del av magsäckens övre parti används och kopplas till 

tunntarmen. Sedan ansluts den kopplade delen av tunntarmen ca 1-1,5 meter längre ned med 

tunntarmen igen. Maten passerar då direkt från matstrupen till tunntarmen och 

matspjälkningen blir inte lika effektiv (Hofsø et al. 2011). Vid restriktiv bariatrisk kirurgi, 

exempelvis gastric banding, skapas en restriktion runt magsäcken för att minska utrymmet så 

att inte lika mycket innehåll ryms (John & Hoegerl 2009). Anledningen till att sjukvården har 

en så generös inställning till bariatrisk kirurgi beror på den stora möjligheten till viktnedgång, 

som dessutom leder till en förbättring av fetmarelaterade sjukdomar, minskad medicinering 

och långvarig viktnedgång (Hofsø et al. 2011).  

http://www.ne.se/lang/motiv/259477
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1.2 Viktuppgång efter genomförda bariatriska ingrepp 

 

Det ligger flera orsaker bakom viktuppgång efter bariatrisk kirurgi, exempelvis ökat 

energiintag, dilaterad magsäck och minskad fysisk aktivitet (Shah et al. 2006). Andra 

anledningar till att patienter går upp i vikt eller inte når de mål de hade preoperativt, kan vara 

att de har för höga och orealistiska mål på sin viktnedgång och livsförändringarna de 

förväntade sig den skulle leda till (Kaly et al. 2007) och att de tappar kontrollen över sin 

hunger och ätande (Fuhrman et al. 2010). 

 

1.3 Sjuksköterskans stödjande roll 

 

Enligt Svenska sjuksköterskeföreningens översättning av International Council of Nurses 

(2000) (ICN) etiska kod för sjuksköterskor finns fyra grundläggande ansvarsområden: 

 Att främja hälsa 

 Att förebygga sjukdom 

 Att återställa hälsa 

 Att lindra lidande  

 

I sjuksköterskans kompetens ingår att tillgodose bland annat patientens fysiska, psykiska och 

sociala omvårdnadsbehov, hantera förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd och 

uppmärksamma och möta patienten i hennes sjukdomsupplevelse och lindra lidande med 

adekvata åtgärder. Sjuksköterskan har en roll som informatör och undervisare och har då en 

skyldighet att försäkra sig om att patienten förstår och kan ta in informationen. Till 

sjuksköterskans ansvarsområde hör även att motivera en patient till att anpassa sig i sin 

behandling (Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2005).  

  

”2 a § Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt 

sätt.” (Sveriges riksdag, 2011, Hälso- och sjukvårdslag 1982:763). Gray et al. (2011) tar upp 

betydelsen av ändamålsenliga sätt att motivera patienter, det är viktigt att individualisera 

hjälpen till varje patient för att optimal viktnedgång skall uppnås. 

 

 



3 
 

1.4 Dorothea Orems egenvårdsteori 

 

Teorin om egenvård bygger på Dorothea Orems erfarenheter och insikter hon fick under sin 

tid som sjuksköterska. Orem började utveckla sin omvårdnadsteori år 1957 och boken om 

Orems egenvårdsteori kom ut år 1971. Sedan har den reviderats av författaren fem gånger i 

olika upplagor, senaste versionen kom ut år 1995 (Kirkevold 2000). Orem ställde sig frågor 

som; vad är omvårdnad, och vad är det som ligger bakom att en annan människa kallar på 

sjuksköterskans uppmärksamhet då han eller hon är i behov av omvårdnad? Svaren hon kom 

fram till var att när en människa inte längre kan tillgodose sina egna omvårdnadsbehov, får 

sjuksköterskan träda in och utföra dessa omvårdnadsåtgärder i personens ställe, och därmed 

bli ”another self”, för personen som är i behov av omvårdnaden (Orem 1991).  

 

Orem definierar egenvård som ”utförande av sådana aktiviteter som individen själv tar 

initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande” 

(Orem 1995, s. 104). Hon var av åsikten att varje människa har en egen kraft och motivation 

att själv utföra det som krävs för att säkerställa hans/hennes egen hälsa. Orem beskrev också 

hur enskilda individer tar ansvar för att andra individer i samma grupp får de 

omvårdnadsåtgärder de behöver, då människan är en gruppvarelse. Orem förklarade att 

aktiviteterna, eller handlingarna, som utförs med syftet ”att upprätthålla liv, hälsa och 

välbefinnande”, är målinriktade och genomförs för att möta en persons egenvårdsbehov 

(Orem 1991). 

 

Orems omvårdnadsteori består av tre delar, egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. 

Huvudmålet med egenvården är att egenvårdskraven ska kunna tillgodoses och att en individs 

behov tillfredställs. Egenvårdsbrist innebär att en individ inte själv kan tillgodose sina 

egenvårdskrav och att han/hon behöver handräckning från andra. En persons 

egenvårdskapacitet beror på många olika faktorer, bland annat ålder, utbildning, etnicitet, 

kultur. Omvårdnadssystem förklaras som när sjuksköterskan och patienten i en 

omvårdnadssituation tillsammans utför de åtgärder som patienten behöver och därmed 

interagerar i omvårdnaden. I de fall patienten inte kan utföra omvårdnadsåtgärder tillsammans 

med sjuksköterskan tar hon över omvårdnaden helt (Kirkevold 2000).  
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1.5 Problemformulering 

 

Att patienter som genomgått bariatrisk kirurgi verkligen går ner i vikt är av stor betydelse 

(Sarhan et al. 2010), detta leder till minskad risk för följdsjukdomar av övervikten (Veerman 

et al. 2011). Det har dock visat sig att viktuppgång bland dessa patienter är relativt vanligt 

(Shah et al. 2006). En sammanställning över metoder som visat sig framgångsrika när det 

gäller att motivera dessa patienter till fortsatt viktnedgång kan vara värdefullt för 

allmänsjuksköterskor att använda sig av eftersom det ingår i sjuksköterskans roll att motivera 

patienter till livsstilsförändringar och aktivt förebygga hälsorisker (Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2005). 

 

1.6 Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att genom en sammanställning av metoder som visat sig 

vara effektiva för viktnedgång efter bariatrisk kirurgi ge allmänsjuksköterskor kunskap för att 

på bästa sätt motivera, hjälpa och stödja patienter som genomgått ett bariatriskt ingrepp att 

uppnå en tillfredställande viktnedgång. 

 

1.7 Frågeställning 

 

- Vilka metoder kan allmänsjuksköterskor använda som redskap för att motivera, hjälpa 

och stödja patienter som genomgått bariatrisk kirurgi att nå en tillfredställande 

viktnedgång? 

- Vilken kvalitet har artiklarna i studien gällande urvalsmetod? 
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2 Metod 

 

2.1 Design 

 

Litteraturstudie med beskrivande design (Forsberg & Wengström 2003, Polit & Beck 2008). I 

en litteraturstudie med beskrivande design sammanställs redan genomförd forskning inom ett 

område (Polit & Beck 2008).  

 

2.2 Databaser och sökord 

 

Litteratursökningarna genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl då dessa innehåller 

forskning inom omvårdnad. Sökorden som har använts har valts efter uppsatsens syfte och 

frågeställningar (Polit & Beck 2008) och dessa sökord är: bariatric surgery, motivation, 

weight loss, self care, gastric bypass och life changes i olika sökningskombinationer. 

Författarna har även gjort fritextssökningar på titlar hämtade från artiklars referenslistor. 

Utfallen visas i tabell 1 nedan. Artiklar valdes i första hand ut efter relevansen i titeln och 

syftet, dessa abstract lästes. I de fall abstract var relevant i förhållande till föreliggande studies 

syfte och frågeställningar lästes artikeln i sin helhet. Totalt ansågs elva artiklar vara relevanta 

att inkludera i föreliggande litteratursammanställning.  

 

 

Tabell 1: Utfall av litteratursökning 

 

Sökdatabas Sökord Utfall Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed *Bariatric surgery AND 

motivation AND weight 

loss 

45 25 5  4 

PubMed **Self-care AND 

gastric bypass 

6 3 1 0 

PubMed **Gastric bypass AND 

diet 

45 4 2  1 

PubMed ***Life changes AND 25 3 1 0 
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weight loss AND 

bariatric surgery 

Cinahl *Gastric bypass AND 

motivation 

7 2 1   1 

Cinahl *Bariatric surgery AND 

motivation 

14 1 1  1 

Fritextssökni

ng 

  11 6  4 

 

*Limits: inga begränsningar användes 

**Limits: English, Norwegian, Swedish, Max 10 år, Humans, All Adults 19 +, Free full text 

***Limits: English, Norwegian, Swedish, Max 10 år, Humans, Free full text 

 

2.3 Kriterier för utvalda källor 

 

Endast peer reviewed artiklar valdes ut. Inklusionskriterierna som har använts var att alla 

artiklar skulle vara skrivna på engelska, svenska eller norska, handla om människor mellan 

19-80+ år, vara publicerade tidigast år 2002 och etiskt granskade. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar söktes. Exklusionskriterier var Review artiklar, det vill säga redan gjorda 

litteraturstudier. 

 

2.4 Dataanalys 

 

I första utfallet av sökning i någon av databaserna läste författarna, var för sig, hälften av 

titlarna. Därefter lästes abstract hos de artiklar där titeln var relevant. Om abstract var relevant 

lästes artiklarna i sin helhet, var för sig av författarna. Därefter jämfördes och diskuterades 

urvalet, artiklar med bristande referenser uteslöts och gemensamt beslutades om vilka artiklar 

som skulle utgöra litteraturstudiens resultat. De utvalda artiklarnas resultat analyserades och 

sammanställdes utifrån uppsatsens syfte. Efter analyseringen av artiklarna framkom fem 

metoder gällande framgångsrik viktnedgång efter bariatrisk kirurgi som sjuksköterskor 

bedömdes ha nytta av att känna till för att kunna motivera patienter till viktnedgång och dessa 

blev studiens resultat. Vid analyseringen av artiklarnas urvalsmetoder granskades artiklarnas 

urval, inklusions- och exklusionskriterier i förhållande till artiklarnas syfte och sedan 
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användes Forsberg & Wengström (2003), Polit & Beck (2008) och Olsson & Sörensens 

(2011) litteratur för att avgöra artiklarnas urvalsmetod.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Då detta är en litteraturstudie behövdes ej ett godkännande av etiskt råd. Endast artiklar med 

etiska överväganden och/eller tillstånd från etisk kommitté har inkluderats i resultatet. För 

denna studie har särskilt beaktats att inte göra urval av artiklar utifrån subjektiva värderingar 

från författarnas sida, det vill säga, urvalet har inte skett utifrån huruvida artiklarnas resultat 

stämmer med eventuell tidigare forskning eller med författarnas förförståelse inom ämnet.  
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3. Resultat 

 

En sammanställning av inkluderade artiklars metod presenteras i tabell 2. Sammanställningen 

av inkluderade artiklars syfte och resultat presenteras i tabell 3. En sammanfattning av 

inkluderade artiklars resultat utifrån föreliggande studies syfte och frågeställningar 

presenteras även i löpande text. Fem olika områden tas upp: 1. Stödgrupper, 2. Betydelsen av 

matmängd och måltidsfrekvens, 3. Upplevelser av förändring efter bariatrisk kirurgi och 

förklaringar till misslyckad postoperativ viktnedgång, 4. Patientens mål och medverkande i 

sin behandling och 5. Uppföljning och motiverande samtal. I dessa områden finns metoder för 

att uppnå en tillfredställande viktnedgång. Tabell 4-8 visar de inkluderade artiklarna som 

ingår i varje område. Kvaliteten på inkluderade artiklars urvalsmetod beskrivs under rubriken 

Urvalsmetod och diskuteras även i diskussionen under rubriken Diskussion av urvalsmetod. I 

resultatdelen hänvisas artiklar till ett nummer enligt tabellen nedan. 

 

Tabell 2: Metodbeskrivning av valda källor 

 

Artikel 

nr 

Författare 

& årtal 

Titel Design/datains

aml.metod 

Undersöknings-

grupp och urval 

 

Dataanalys Urvalsmetod 

[1] Boekaa, A 

G., Prentice-

Dunnb, S. & 

Lokkenc, K 

L. (2010) 

Psychosocial 

predictors of 

intentions to 

comply with 

bariatric 

surgery 

Guidelines 

Kvantitativ 

design. 

Enkätundersök-

ning 

82 personer mellan 

21-56 år, som skulle 

genomgå en gastric 

bypassoperation i 

sydöstra USA.  

ANOVA-test, 

koefficient alfa-

test. 

Konsekutivt 

urval. 

[2] Dixon, JB., 

Laurie, CP., 

Anderson, M 

L., Hayden, 

M J., Dixon, 

M E. & 

O’Brien, P 

E. 

(2009) 

Motivation, 

Readiness to 

Change, 

and Weight 

Loss 

Following 

Adjustable 

Gastric Band 

Surgery 

Kvantitativ 

design. 

Enkätundersökn

ing med två 

olika enkäter. 

227  patienter i följd 

under en bestämd 

tidsperiod som har 

gjort en gastric 

bandingoperation. 

Oparat students 

t-test, ANOVA. 

Konsekutivt 

urval. 

 

[3] Engström, 

M. & 

Wishing for 

deburdening 

through a 

Kvalitativ 

design. 

Prospektiv 

16 personer som 

skulle genomgå en 

fetmaoperation och 

Grounded 

Theory metod.   

Teoretiskt urval. 
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Forsberg, A. 

(2011) 

sustainable 

control after 

bariatric 

surgery 

intervjustudie 

före operation 

och 1 och 2 år 

efter operation. 

sedan följdes upp ett 

år och två år (bortfall 

fem) efteråt. Urval 

genom kön, ålder 

och BMI. 

[4] Hwang, K 

O., Childs, J 

H., 

Goodrick, G. 

K., 

Aboughali, 

W A., 

Thomas, E 

J., Johnson, 

C W., Yu, 

CS. & 

Bernstam, 

EV. (2009) 

Explanations 

for 

Unsuccessful 

Weight Loss 

Among 

Bariatric 

Surgery 

Candidates 

Kvantitativ 

design. 

Retroperspektiv 

analys. Enkät 

med en öppen 

fråga. 

909 personer som 

genomgått en 

överviktsoperation. 

Kvantitativa 

dataanalyser, 

Cohen´s kappa, 

PABAK kappa, 

Pearson chi-

square. 

Teoretiskt urval. 

[5] Kaiser, K 

A., Franks,  

S F. & Smith 

A B. (2011) 

Positive 

relationship 

between 

support group 

attendance and 

one-year 

postoperative 

weight loss in 

gastric 

banding 

patients 

Kvantitativ 

design.  

102 personer och 

deras medicinska 

journaler undersöktes 

efter deltagande i 

stödgrupp.  

Linjära 

regressions-

modeller som 

jämförde 

förhållandet 

mellan antal 

stödgruppsmöten 

och procent 

förlorad övervikt 

ett år efter 

operationen.  

Systematiskt 

kvoturval. 

[6] Nothwehr, 

F. & Yang, 

J. (2007) 

Goal setting 

frequency and 

the use of 

behavioral 

strategies 

related to diet 

and 

physical 

activity 

Kvantitativ 

design. 

Utvärderingar 

angående 

eventuella mål 

personerna i 

studien har/haft 

angående 

förändringar i 

kost eller 

motion. 

407 personer från två 

olika städer, minst 18 

år gamla. De skulle 

bo max 8 km från 

någon av städerna 

där studien gjordes. 

Cronbach alfa 

värden, 

Spearmans 

korrelations-test, 

multipla 

regressions-

tester. 

Klusterurval. 
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[7] Ribeiro, 

AG., 

Carvalho 

Costa, MJ., 

Faintuch, J. 

& Goncalves 

Diaz, MC. 

(2009) 

A higher meal 

frequency may 

be associated 

with 

diminished 

weight loss 

after bariatric 

surgery 

Kvantitativ 

design. 

Intervjuer. 

80 kvinnor mellan 

18-65 år, med ett 

BMI över 40, eller 

35 om de hade 

drabbats av 

följdsjukdomar 

relaterade till fetman, 

följdes under nio 

månader efter 

genomförd 

fetmakirurgi. 

ANOVA F-test,  

Kolmogorov-

Smirnov test, 

Tukey-test, 

Fisher exact-test, 

Pearsons 

korrelations test. 

Slumpmässigt 

kvoturval. 

[8] Shen, R., 

Dugay, G., 

Rajaram, K., 

Cabrera, I., 

Siegel, N. & 

Ren, C.J. 

(2004) 

Impact of 

Patient 

Follow-Up on 

Weight Loss 

after 

Bariatric 

Surgery 

Kvantitativ 

design. 

186  personer som 

genomgått en gastric 

banding och 115 st 

som genomgått en 

gastric bypass med 

liknande ålder och 

BMI, inom ett år 

efter operationen. 

 

Students t-test 

och  Pearsons  

korrelations-

analys. 

Systematiskt 

kvoturval. 

[9] Song, Z., 

Reinhardt, 

K., Buzdon, 

M. & Liao, 

P. (2008) 

 

Association 

between 

support group 

attendance and 

weight loss 

after Roux-en-

Y gastric 

bypass 

Kvantitativ 

design. 

78 personer som 

genomgått en gastric 

bypass-operation 

som går på 

stödgruppsmöten.   

Diagram-

granskning av 

diagram som 

visar 

skillnaderna på 

procentviktned-

gång på de 

patienter som 

gått på färre än 

fem möten och 

de som gått på 

fler än fem. 

Systematiskt 

kvoturval. 

[10] Stewart, K., 

Olbrisch, 

M., & Bean, 

M. (2010) 

Back on 

Track: 

Confronting 

Post-Surgical 

Weight Gain 

Kvalitativ 

design. 

Gruppmöten 

som innehöll 

kognitiv 

beteendeterapi, 

motiverande 

samtal och 

14 kvinnor mellan 

32-67 år som hade 

genomgått gastric 

bypass operation 

minst 18 månader 

innan studien.  

Feedback-frågor 

angående 

gruppmötena. 

Strategiskt 

urval.  
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diskussioner 

mellan 

deltagarna. 

Intervjufrågor. 

[11] White, MA., 

Masheb, 

RM., 

Rothschild, 

BS., Burke-

Martindale, 

CH. & Grilo, 

CM. (2007)  

Do Patients’ 

Unrealistic 

Weight Goals 

Have 

Prognostic 

Significance 

for Bariatric 

Surgery? 

 Kvantitativ 

design. Goals 

and Relative 

Weights 

Questionnaire 

(GRWQ), The 

Eating Disorder 

Examination – 

Questionnaire 

(EDE-Q), The 

Body Shape 

Questionnaire 

(BSQ), The 

Beck 

Depression 

Inventory 

(BDI), The 

Rosenberg Self-

Esteem Scale 

(RSES). 

139 deltagare som 

genomgått en gastric 

bypass operation. 

Medelålder 42.4 och 

genomsnittligt BMI 

före operation 51.79. 

Regressions-

analyser, 

Korrelationstest. 

Obundet 

slumpmässigt 

urval. 

 

 

Tabell 3: Syfte- och resultatbeskrivning av valda källor 

 

Artikel nr Författare, årtal & land Artikelns syfte Resultat 

[1] Boekaa, A G., 

Prentice-Dunnb, S. & 

Lokkenc, K L. (2010) 

USA 

Att undersöka om PMT, 

(protection motivation 

theory, motiverande 

samtal) ökade chansen för 

att patienter som 

genomgått en gastric 

bypass operation följde 

riktlinjerna bättre 

postoperativt, och i så fall 

vilken del av budskapet 

Resultaten visade att PMT i sin helhet inte hade 

någon signifikant inverkan på hur väl patienterna 

följde riktlinjerna postoperativt, däremot visades 

att två delar av PMT, upplevd självtillit och 

upplevda hälsohot om att inte följa riktlinjerna, 

ledde till att patienterna var mer beredda och 

följde riktlinjerna postoperativt.  
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som var viktigast. 

[2] Dixon, J B., Laurie, C 

P., Anderson,  M L., 

Hayden, M J., Dixon, 

M E. & O’Brien, P E. 

(2009) Australien 

Att mäta stadier av att vilja 

förändras och skäl för att 

göra en operation bland 

minst 220 patienter som 

genomgått en gastric 

bandingoperation.   

Viktnedgång efter gastric banding berodde på 

fysiologiska orsaker snarare än en 

beteendeförändring i stort. RTC= readiness to 

change (skala som visar viljan att förändras) hade 

ingen signifikant skillnad på vikten två år efter en 

gastric banding-operation. 

[3] Engström, M. & 

Forsberg, A. (2011) 

Sverige 

Att göra en fördjupad 

undersökning av 

upplevelser av förändring 

bland patienter som 

genomgått bariatrisk 

kirurgi. 

Flera av patienterna kände högre självkänsla 1 år 

efter operationen och att de hade fått kontroll över 

sitt ätande. Efter 2 år kände de en rädsla för att gå 

upp i vikt igen och tappa kontrollen, men att det 

var en kamp som de måste utkämpa för att hålla 

sin vikt. Det är viktigt att vårdpersonalen ger 

insatser så de kan behålla sin viktnedgång och 

uppnå ett gott resultat på lång sikt. 

[4] Hwang, K O., Childs, J 

H., Goodrick, G. K., 

Aboughali, W A., 

Thomas, E J., Johnson, 

C W., Yu, S C. & 

Bernstam, E V. 

(2009) USA 

Analysera subjektiva 

förklaringar till misslyckad 

viktnedgång bland 

personer som genomgått 

överviktsoperation. 

Kost, fysisk aktivitet och motivation var det 

vanligaste som undersökningspersonerna svarade 

på frågan om varför de misslyckats med att gå 

ned i vikt efter operationen. 

[5] Kaiser, K A., Franks,  

S F. & Smith A B. 

(2011) USA 

 

Undersöka sambandet 

mellan antal 

stödgruppsmöten 

personerna varit på och hur 

mycket de har gått ned i 

vikt på 12 månader efter en 

gastric banding-operation. 

 

 

Ett betydande linjärt samband fanns mellan 

närvaro i stödgrupper och viktförlust. 

[6] Nothwehr, F. & Yang, 

J. (2007) USA 

Att undersöka om 

specifika målsättningar 

ledde till 

beteendeförändringar och 

viktnedgång. 

Deltagarna i studien som satte ett mål gällande 

exempelvis motion eller diet, följde ofta dessa 

mål och ökade då alltså sin motionering och 

förbättrade sin diet. Studien visade en stark 

korrelation mellan att sätta mål och viktnedgång. 

   

[7] Ribeiro, A G., Costa, 

MJ., Faintuch, J. &  

Diaz, MC. (2009) 

Att undersöka sambandet 

mellan måltidsfrekvens, 

kräkningsfrekvens och 

Studien visade att den största viktnedgången 

skedde de första tre månaderna. Inget samband 

syntes då mellan antalet måltider/dag och 
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Brasilien viktnedgång nio månader 

efter en gastric bypass 

operation. 

viktnedgång. Efter hela studiens gång sågs 

däremot ett samband på viktnedgång och antal 

måltider/dag. Störst viktnedgång syntes hos de 

patienter som hade en tre måltider/dag-regim. 

Kräknings-frekvensen minskade dock under de 

första 6 månaderna om patienterna åt fler mål per 

dag. Även om det syntes ett samband med 

viktnedgång och antal måltider per dag var det 

viktigaste för att uppnå viktnedgång antalet 

kalorier patienten fick i sig dagligen. 

 

[8] Shen, R., Dugay, G. 

Rajaram, K.,  

Cabrera, I., Siegel, N. 

& Ren C. J. 

(2004) USA 

Undersöka effekterna av 

uppföljning för att gå ned i 

vikt hos patienter efter 

gatric banding och 

jämföra det med efter 

gastric bypass. 

Studien har visat att uppföljning är viktigt både 

efter gastric banding och efter gastric bypass, men 

kan ha en större inverkan på viktnedgången efter 

gastric banding. Patienter som genomgått en 

Gastric banding kan räkna med att gå ned mindre 

i vikt om de inte följer upp sin operation efteråt. 

Därför var det viktigt att råda dessa patienter att 

gå på regelbunden postoperativ uppföljning. 

 

[9] Song, Z., Reinhardt, 

K., Buzdon, M. & 

Liao, P. (2008) USA 

 

Undersöka sambandet 

mellan närvaro i en 

stödgrupp och viktnedgång 

efter en gastric bypass-

operation. 

Det första halvåret gick de patienter som hade 

varit på mindre än 5 stödgruppsmöten ner mer i 

vikt än de som hade gått på fler än 5 möten. Men 

efter första halvåret så var det tvärt om. 

Regelbundna stödgruppsmöten inom den 

postoperativa uppföljningen gav patienterna 

möjlighet att uppnå maximal viktnedgång 

eftersom att graden av naturlig viktminskning 

efter kirurgin minskade efter 6 månader. 

 

[10] Stewart, K., Olbrisch, 

M., & Bean,  M. (2010) 

USA 

Att hjälpa patienter som 

genomgått en gastric 

bypass operation och sedan 

gått upp i vikt igen, att 

komma ”back on track” 

med hjälp av kognitiv 

beteendeterapi och 

motiverande samtal.  

Efter åtta veckor bedömde deltagarna i studien att 

de var mer ”back on track” än de var innan 

studien började. De bedömde att kamratstöd var 

en viktig komponent i gruppen, de rapporterade 

även om ökad motivation, beteendeförändringar 

och viktnedgång som en följd av att ha deltagit i 

gruppen. Deltagarna gav även feedback till 

forskarna om att liknande stödgrupper kan vara 

motiverade att ha tidigare efter en genomförd 

gastric bypass-operation.  
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[11] White, MA., Masheb, 

RM., Rothschild, BS., 

Burke-Martindale, CH. 

& Grilo, CM. (2007) 

USA 

Att undersöka om gastric 

bypass-opererade 

patienters målvikt hade 

inverkan på resultatet av 

deras viktnedgång. 

Patienter som genomgått en gastric bypass 

operation hade orealistiskt höga målvikter. 

Målvikten var konsistent under det första året 

efter operationen men den tycktes inte ha någon 

negativ påverkan på kirurgins resultat och 

resultatet av viktnedgången.  

 

 

3. 1 Stödgrupper  

 

Tabell 4: Dessa artiklar inkluderas i området Stödgrupper. 

Artikelnr.  Titel Författare & årtal 

[5] 

 

Positive relationship between support group 

attendance and one-year postoperative weight 

loss in gastric banding patients 

Kaiser, K A., Franks,  S F. & 

Smith A B. (2011)  

 

[9] Association between support group 

attendance and weight loss after Roux-en-Y 

gastric bypass 

Song, Z., Reinhardt, K., Buzdon, 

M. & Liao, P. (2008)  

 

[10] Back on Track: Confronting Post-Surgical 

Weight Gain 

Stewart, K., Olbrisch, M., & 

Bean,  M. (2010) 

 

Studier har visat att deltagandet i en stödgrupp bestående av andra patienter, efter att ha 

genomgått bariatrisk kirurgi, är givande när det gäller viktnedgång [5] [9-10]. Många 

patienter kände inte till värdet av dessa möten för att uppnå viktnedgång, information om 

detta var därför viktigt att få fram till dessa patienter. Även information om skillnaden i 

resultat av viktnedgång beroende på hur många stödgruppsmöten patienten går på och hur 

lång tid efter operationen denne väljer att påbörja och avsluta sina möten bör framgå till alla 

patienter efter denna operation [5] [9]. Hos personer som genomgått en gastric bypass 

operation visade det sig att de som gått på fler än fem stödgruppsmöten i genomsnitt gick ner 

mindre i vikt under de första sex månaderna än de som gått på färre än fem möten. Efter sex 

månader gick däremot de som gått på fler än fem stödgruppsmöten i snitt ned mer i vikt. 

Stödgrupper var alltså viktiga för att nå viktnedgång, och då särskilt efter sex månader för då 

började viktnedgången efter operationen att naturligt minska [9]. Regelbundna 

stödgruppsmöten i den postoperativa uppföljningen ledde alltså till goda möjligheter för att 

uppnå viktminskning [5] [9]. Stödgruppsmöten efter bariatrisk kirurgi ledde till att de 
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opererade fick förbättrad motivation och ökat självförtroende, beteendeförändringar och 

minskad vikt [10]. Stödgruppsmöten underlättade i patienternas kamp mot viktuppgång [5] 

[9-10]. Gruppstödet var av stor betydelse och patienterna kände en lättnad över att de inte var 

ensamma om att kämpa mot viktuppgång efter genomfört bariatriskt ingrepp. Mötena ledde 

till ökat stöd mellan patienterna och ökade motivationen till att själv gå ned mer i vikt efter 

andras berättelser om framgångsrik viktnedgång [10]. 

 

3. 2 Betydelsen av matmängd och måltidsfrekvens  

 

Tabell 5: Dessa artiklar ingår i området Betydelsen av matmängd och måltidsfrekvens 

Artikelnr. Titel Författare & årtal 

[3] Wishing for deburdening through a 

sustainable control after bariatric 

 

Engström, M. & Forsberg, A. (2011)  

[4] Explanations for Unsuccessful Weight Loss 

Among Bariatric Surgery Candidates 

Hwang, K O., Childs, J H., Goodrick, 

G. K., Aboughali, W A., Thomas, E 

J., Johnson, C W., Yu, S C. & 

Bernstam, E V. 

(2009)  

[5] Positive relationship between support group 

attendance and one-year postoperative weight 

loss in gastric banding patients 

Kaiser, K A., Franks,  S F. & Smith A 

B. (2011)  

 

[6] Goal setting frequency and the use of 

behavioral strategies related to diet and 

physical activity 

Nothwehr, F. & Yang, J. (2007)  

[7] A higher meal frequency may be associated 

with diminished weight loss after bariatric 

surgery 

Ribeiro, A G., Costa, MJ., Faintuch, 

J. &  Diaz, MC. (2009)  

[10] Back on Track: Confronting Post-Surgical 

Weight Gain 

Stewart, K., Olbrisch, M., & Bean,  

M. (2010)  

 

Viktuppgång efter bariatrisk kirurgi är ett vanligt problem [6] [10] och ca 30 % av alla 

patienter som genomgått ett bariatriskt ingrepp har efter redan 18-24 månader börjat gå upp i 

vikt igen på grund av en förändrad relation till mat [10]. Även otillräcklig viktnedgång var 

relaterat till både kost och kostrelaterad motivation [4]. Anledningar bakom viktuppgång och 

otillräcklig viktnedgång, var att många patienter ett tag efter operationen tappade kontrollen 

över sitt ätande och ökade dagskaloriintaget [3-4] [10] då hungerkänslorna ökade [10].   



16 
 

 

Den största viktnedgången efter bariatrisk kirurgi inträffade under det första året efter 

genomförd operation [5] [7]. Den absolut kraftigaste viktnedgången skedde under de tre första 

månaderna efter operation men så länge dagsintaget av kalorier låg under rekommenderat 

dagligt intag fortsatte viktnedgången både sex och nio månader efter operation, om än inte 

lika kraftigt som under de tre första månaderna. Antalet måltider spelade roll för antal 

kräkningar per dygn, som är ett vanligt problem hos dessa patienter. Patienterna kräktes som 

mest sex månader efter operation, och antalet kräkningar minskade ju fler måltider de åt. Det 

fanns ett samband mellan antalet måltider och procentuell viktnedgång nio månader efter 

operation, då man såg att de patienter som åt tre mål mat per dag hade störst procentuell 

viktnedgång [7].   

 

3.3 Patientens upplevelser av förändring efter bariatrisk kirurgi och förklaringar till 

misslyckad postoperativ viktnedgång  

 

Tabell 6: Artiklar som inkluderas i området Upplevelser av förändring efter bariatrisk kirurgi 

och förklaringar till misslyckad postoperativ viktnedgång  

Artikelnr. Titel Författare & årtal 

[2] Motivation, Readiness to Change, 

and Weight Loss Following Adjustable 

Gastric Band Surgery 

Dixon, J B., Laurie, C P., 

Anderson,  M L., Hayden, M J., 

Dixon, M E. & O’Brien, P E. 

(2009)  

[3] Wishing for deburdening through a 

sustainable control after bariatric 

Surgery 

Engström, M. & Forsberg, A. 

(2011) 

[4] Explanations for Unsuccessful Weight Loss 

Among Bariatric 

Surgery Candidates 

Hwang, K O., Childs, J H., 

Goodrick, G. K., Aboughali, W 

A., Thomas, E J., Johnson, C 

W., Yu, CS. & Bernstam, EV. 

(2009) 

[10] Back on Track: Confronting Post-Surgical 

Weight Gain 

Stewart, K., Olbrisch, M., & 

Bean,  M. (2010)  

 

 

Det fanns olika anledningar till att personer som genomgått bariatrisk kirurgi inte tyckte att de 

klarade av att gå ned i vikt efteråt [3] [4] [10]. Om otillräcklig viktnedgång efter bariatrisk 
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kirurgi har patienter berättat att den största anledningen till att de inte gick ned i vikt eller att 

de gick upp i vikt var kostrelaterad [3-4]. Av deltagarna i en studie berättade 25.3 % att kost 

låg bakom den största anledningen till misslyckad viktnedgång. Fysisk aktivitet var den näst 

största orsaken (21.0%) och 19.7 % tyckte det var på grund av bristande motivation. 

Kostrelaterad motivation ansåg 12.7 % av deltagarna var anledningen till att de inte uppnådde 

någon viktnedgång. Resterande procent ansåg att tidsbrist, medicinska tillstånd (som påverkar 

fysisk aktivitet), kunskap och socialt stöd var orsakerna [4]. Direkt efter operationen 

rapporterade patienter att det gick bra med kosten och de fick en bra rutin på ätandet [3], men 

efter ett tag började de tappa kontrollen över sitt ätande [3-4] [10] och de blev rädda för att gå 

upp i vikt. De förstod att det skulle bli en kamp att kunna få kontroll över sitt ätande igen efter 

dessa år efter operationen, en kamp som de måste klara av för att kunna fortsätta gå ned i vikt. 

Det var då väldigt viktigt att vårdpersonalen gav insatser som bidrog till att dessa personer 

behöll sin viktnedgång och uppnådde ett gott resultat på lång sikt. Patienterna kände att de 

ignorerades av hälso– och sjukvårdspersonal och de hade ett starkt misstycke till hälso– och 

sjukvården både innan och direkt efter operationen. Denna känsla övergick däremot ett år 

efter operationen och patienterna kände då istället en tillfredsställelse med sjukvården [3]. 

 

Motivation är inte avgörande för viktnedgångens resultat för alla patienter. Det har visat sig 

att viktnedgång efter gastric banding hade mer fysiologiska förklaringar än beteendemässiga. 

Det fanns inget samband mellan patientens motivation (mätt med Urica RCT poäng= 

readiness to change, som var en metod att mäta viljan att förändras) och viktnedgång två år 

efter gastric banding-operation [2]. 

 

3.4 Patientens mål och medverkande i sin behandling  

 

Tabell 7: Artiklar som inkluderas i området Patientens mål och medverkande i sin behandling  

Artikelnr. Titel Författare & årtal 

[1] Psychosocial predictors of intentions to 

comply with bariatric surgery 

Guidelines  

Boekaa, A G., Prentice-Dunnb, 

S. & Lokkenc, K L. (2010) 

[3] Wishing for deburdening through a 

sustainable control after bariatric surgery 

Engström, M. & Forsberg, A. 

(2011) 

[4] Explanations for Unsuccessful Weight Loss 

Among Bariatric 

Surgery Candidates 

Hwang, K O., Childs, J H., 

Goodrick, G. K., Aboughali, W 

A., Thomas, E J., Johnson, C 
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 W., Yu, S C. & Bernstam, E V. 

(2009)  

[6] Goal setting frequency and the use of 

behavioral strategies related to diet and 

physical activity 

Nothwehr, F. & Yang, J. (2007) 

[10] Back on Track: Confronting Post-Surgical 

Weight Gain 

Stewart, K., Olbrisch, M., & 

Bean,  M. (2010)  

[11] Do Patients’ Unrealistic Weight Goals Have 

Prognostic Significance for Bariatric Surgery?  

White, MA., Masheb, RM., 

Rothschild, BS., Burke-

Martindale, CH. & Grilo, CM. 

(2007)  

 

Patienter som genomgått ett bariatriskt ingrepp hade orealistiskt låga målvikter de önskade 

uppnå efter operationen. Patienterna uppgav sin drömvikt, en vikt de skulle nöja sig med, och 

en vikt de kände att de skulle vara missnöjda med. I genomsnitt såg vikten patienterna skulle 

vara missnöjda med ut som den vikt vårdpersonal tyckte var ett bra mål gällande viktnedgång 

efter ett bariatriskt ingrepp. Patienter hade ofta för höga mål gällande sin postoperativa vikt 

[11].  

 

Den första tiden efter operationen brukade självkänslan förbättras, självförtroendet öka och 

patienterna var mer nöjda med sig själva och sitt liv [3] [11]. En tid efter operationen ökade 

svårigheterna för patienterna och kosten blev ofta ett problem då hungern ökade [10] och 

detta kunde leda till otillräcklig viktnedgång eller till och med viktuppgång [3-4]. Att då sätta 

mål gällande kost och fysisk aktivitet ökade chansen att lyckas med kostförändringarna och 

motioneringen och chansen att gå ner i vikt ökade. Att bara sätta mål gällande viktnedgång 

var inte lika effektivt som att sätta specifika mål gällande kost eller fysisk aktivitet [6]. 

Utbildning och motivation ledde till att patienter agerade mer och därmed blev mer 

involverade i sin egen vård. [1]. 
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3.5 Uppföljning och motiverande samtal  

 

Tabell 8: Artiklar som inkluderas i området Uppföljning och motiverande samtal 

Artikelnummer Titel Författare & årtal 

[1] Psychosocial predictors of intentions to 

comply with bariatric surgery 

Guidelines  

Boekaa, A G., Prentice-Dunnb, 

S. & Lokkenc, K L. (2010)  

[8] Impact of Patient Follow-Up on Weight Loss 

after Bariatric Surgery  

 

Shen, R., Dugay, G. Rajaram, 

K., Cabrera, I., Siegel, N. & Ren 

C. J. (2004)  

[10] Back on Track: Confronting Post-Surgical 

Weight Gain  

Stewart, K., Olbrisch, M., & 

Bean,  M. (2010)  

 

 

Det finns även åtgärder att genomföra preoperativt som ökar chanserna för bättre viktnedgång 

postoperativt. En studie genomförd på 82 patienter som skulle genomgå en gastric bypass 

operation undersökte vilken information som motiverade dessa patienter mest och därmed 

ledde till bättre compliance och att en bättre följsamhet till de postoperativa råden de fått. 

Resultatet visade att de patienter som fick PMT, protection motivation theory (motiverande 

samtal), inte hade signifikant större viktnedgång jämfört med de som ej fick PMT. Två delar 

av PMT spelade dock roll för hur väl patienterna följde de postoperativa råden, det var 

upplevd självtillit och upplevda hälsohot [1]. Motiverande samtal hade även betydelse för att 

motivera patienter att öka deras chans till viktnedgång. Efter att ha fått motiverande samtal 

kombinerat med gruppstöd ökade viktnedgången, de hade förändrade beteenden och ökad 

motivation till att följa postoperativa råd om kost och fysisk aktivitet [10].  

 

Uppföljning hos gastric banding-opererade patienter ledde till större viktnedgång. Patienter 

som gått på färre än sex återbesök under första året efter operationen, förlorade i genomsnitt 

42 % av sin övervikt, medan de patienter som gått på minst sex återbesök under första året 

förlorade i genomsnitt 50 % av sin övervikt. Eftersom uppföljning var så viktigt hos dessa 

patienter, var det både praktiskt och tidssparande om sjuksköterskor kunde ta över rollen som 

uppföljare och hjälpa dessa patienter mot sitt viktmål efter genomfört ingrepp [8]. 
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3.6 Urvalsmetod 

 

I artikel [5], [8] och [9] användes systematiskt kvoturval. Med den urvalsmetoden erhålls en 

grupp individer som innehar vissa bestämda egenskaper och som därmed minskar möjligheten 

att få ett representativt urval ur befolkningen för en viss studie (Forsberg & Wengström, 

2003). Urvalsmetoden innebär begränsningar när det gäller att generalisera resultatet. Till 

exempel, i artikel [8] hade författarna valt ut en grupp individer i liknande ålder och med 

liknande BMI och som hade genomgått gastric banding eller gastric bypass till sin studie för 

att få en grupp individer med liknande egenskaper. Med denna urvalsmetod fick de ett resultat 

som inte gick att generalisera, resultatet gällde endast de individer med samma egenskaper 

som personerna i studien (Olsson & Sörensen, 2011). Konsekutivt urval användes i artikel [1] 

& [2]. Det är ett icke slumpmässigt, systematiskt urval som sker genom att deltagarna i 

studien väljs i den ordning de blir aktuella. Ett exempel finns i artikel [2] där deltagarna i 

studien var 227 patienter som opererats i följd. Med denna urvalsmetod är de som väljs ut till 

studien inte alltid karakteristiska för den grupp personer studien handlar om. Med denna 

urvalsmetod får man ett mer generaliserande resultat än med ovanstående urvalsmetod 

(Forsberg & Wengström, 2003). Om skillnaderna deltagarna emellan är små inom ämnet som 

studeras anses urvalsmetoden acceptabel (Olsson & Sörensen, 2011). I artikel [3] & [4] 

användes teoretiskt urval som är en urvalsmetod där deltagarna i studien väljs ut tack vare att 

de har varit med om ett visst fenomen eller tillhandahar vissa upplevelser och därför kan 

berätta beskrivande om dessa. Detta ger inte ett generaliserande resultat. Klusterurval har 

använts i artikel [6]. Denna urvalsmetod genomförs genom ett obundet slumpmässigt urval 

bland invånare inom olika kluster, ex. städer, kommuner, hushåll (Forsberg & Wengström, 

2003). I artikel [6] skickade författarna först ut information om sin studie till slumpmässigt 

utvalda personer i två städer, sedan ringde de upp dessa och till sist sammankallade de till ett 

möte i dessa två städer för de personer som var intresserade att delta i studien. Detta ger ett 

generaliserande resultat. Artikel [7] använde sig av slumpmässigt kvoturval. Detta är en 

urvalsmetod där resultatet inte går att generalisera då deltagarna är ett visst antal personer 

med vissa specifika egenskaper. I den utvalda gruppen delas sedan personerna in i 

undergrupper relaterade till deras specifika egenskaper. Författarna i den studien valde ut 80 

kvinnor som hade genomgått en gastric bypass, de delade sedan upp dessa kvinnor i 

subkategorier för att mäta resultat och kunna se skillnader mellan grupperna. I artikel [10] 

använde sig författarna av strategiskt urval. Detta är en urvalsmetod där författarna väljer ut 
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personer som kan berätta mycket angående studiens forskningsfråga, alltså går resultatet inte 

att generalisera. Författarna till artikel [11] har använt sig av obundet slumpmässigt urval där 

deltagarna slumpas fram exempelvis genom en dator eller någon form av lottning, till 

exempel genom att lägga lotter i en hatt och där dra ut deltagarna till studien. Detta ger ett 

resultat som går att generalisera (Forsberg & Wengström, 2003).  
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4   Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

 

Studiens resultat visade att det fanns metoder som sjuksköterskan kan använda för att stödja 

och motivera patienter som genomgått bariatrisk kirurgi till fortsatt viktnedgång. Detta kan 

ske genom att uppmuntra till att delta i stödgruppsmöten tillsammans med patienter som 

genomgått liknande ingrepp för att där få stöd av både personal och de andra 

gruppmedlemmarna. Det är av stor betydelse att uppmuntra dem till att hålla sig till sin 

kostplan, att undervisa om tre måltider per dag-regimen och fördelarna som finns med att sätta 

mål gällande sin kost och fysisk aktivitet. Det är också angeläget att tala om för patienterna 

om risken för viktuppgång efter ett bariatriskt ingrepp och då även tala om betydelsen av 

uppföljning hos vårdpersonal. Motiverande samtal kan även spela roll för viktnedgång och 

motiverar patienten till att följa de rekommendationer som ges postoperativt.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Sjuksköterskan har en roll att motivera, undervisa och motverka ohälsa och därför är det 

viktigt att upplysa patienterna om de metoder som finns för effektiv viktnedgång efter 

operation. Att delta i stödgrupper har visat sig vara en effektiv metod för patienter som 

genomgått bariatrisk kirurgi, detta för att gå ner i vikt och att hitta motivation till att 

genomföra förändringar och åtgärder som krävs för viktnedgång (Kaiser et al 2011, Song et al 

2008, Stewart et al 2010). Eftersom stödgrupper har visat sig vara effektiva anser författarna 

att det är viktigt att vårdpersonal har detta i åtanke i mötet med patienterna, under 

behandlingens gång och i det postoperativa skedet. Eftersom otillräcklig viktnedgång kan leda 

till komplikationer postoperativt anser författarna att detta även kan vara ett kostnadseffektivt 

sätt att undvika onödiga komplikationer och även ett sätt för patienterna att kunna ventilera 

med andra som har genomgått samma sak. Detta kan leda till att patienterna mår bättre och 

även kan lära av varandra och därigenom skulle kunna få ännu bättre resultat efter bariatrisk 

kirurgi. En fördel med denna metod kan vara stödet de får i varandra. Detta stöd skulle dock 

kunna bli en nackdel också, om det är patienter i gruppen som inte är nöjda med sin 

behandling och endast uttrycker negativa tankar och känslor om både behandling och sitt 

resultat.  
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Resultatet har visat att tre måltider per dag gav mest effektiv viktnedgång, så länge 

kaloriintaget var under rekommenderat dagligt intag. Ett vanligt problem hos patienter som 

genomgått bariatrisk kirurgi var att de tappade kontrollen över sitt ätande en tid efter 

operationen (Engström & Forsberg 2011, Hwang et al. 2009, Stewart et al. 2010) då 

hungerkänslorna ökade (Stewart et al. 2010). Att inte kunna kontrollera sin hunger är ett 

allmänt känt problem vid viktnedgång och är ofta ett hinder för att kunna uppnå 

viktminskning. Detta leder bland annat till att människor får i sig mer kalorier än de behöver 

vilket leder till viktuppgång (Fuhrman et al. 2010). Att hjälpa patienter genom att undervisa 

om dessa problem preoperativt anser författarna skulle kunna öka förståelsen för att dessa 

problem uppstår postoperativt. Om patienterna är förberedda på vad som väntar en tid efter 

operationen skulle det kunna leda till att de hanterar problemen bättre. De är då medvetna om 

att exempelvis hungerkänslorna ökar och de har förhoppningsvis hunnit hitta olika 

copingstrategier för att kunna hantera dem.  

 

Patienter har berättat om orsaker de själva ansåg gjorde att de hade svårt att gå ner i vikt efter 

bariatrisk kirurgi. Ett par av de anledningar som de tog upp var avsaknad av motivation och 

socialt stöd (Hwang et al. 2009). Att kunna motivera någon är ett effektivt redskap för att 

kunna hjälpa en person att genomföra olika förändringar. Att motivera en person genom att 

tala om de olika metoder som förbättrar chansen till viktnedgång anser författarna, kan leda 

till ett bättre viktminskningsresultat. Gray med flera (2011) tar upp betydelsen av motivation 

för att uppnå viktnedgång hos överviktiga personer. Författarna anser att det är viktigt att 

vårdpersonal använder sin kunskap och förståelse för att personer med övervikt behöver olika 

sorters hjälp för att bli motiverade till viktnedgång. Alla metoder är inte lika effektiva för alla 

personer och all behandling måste individualiseras. Vårdpersonal har en skyldighet att 

anpassa vården efter varje patient och att se till att varje patient får en tydlig information som 

de förstår. Socialt stöd är även något som Kruger, Blanck & Gillespie (2006) tar upp och 

anser är förknippat med viktnedgång och leder till en ökad chans att behålla den nya, lägre, 

vikten.  

 

Att medverka i sin egen behandling anser författarna vara av stor betydelse då de anser att 

både motivation och egenansvar ökar, vilket skulle kunna leda till ökad compliance och 

empowerment. Om patienterna däremot inte medverkande i sin behandling kan det tyckas att 

de postoperativa råden blir svårare att följa eftersom de då inte är anpassade efter just deras 

liv. Det kan också finnas en risk för att patienten känner att vårdpersonalen tar ansvaret ifrån 
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dem och att de därigenom känner sig kränkta. Många patienter som genomgår bariatrisk 

kirurgi har för låga målvikter (White et al. 2007). Studier visar betydelsen av att sätta egna 

realistiska mål gällande kost och fysisk aktivitet (Nothwehr & Yang, 2007). Utifrån ovan 

beskrivna kan det tyckas lämpligt att hjälpa patienterna med realistiska målsättningar vikt, 

kost och fysisk aktivitet. Om patienternas mål är orealistiska kan det tyckas lätt att tappa 

motivationen om målen inte uppnås och viktresultatet kan påverkas. Att ha många, mindre, 

delmål skulle kunna vara en hjälp att uppnå mål på lång sikt.  

 

Uppföljning har visat sig vara en viktig komponent för en tillfredställande viktnedgång efter 

bariatrisk kirurgi (Shen et al. 2004). Att följa upp dessa patienter postoperativt och undervisa 

om betydelsen av att de själva går på regelbunden uppföljning kan därmed förbättra deras 

viktnedgång. I svensk kontext skulle det vara värt att prova sjuksköterskeledda 

återuppföljningsmöten, både för att det är mer kostnadseffektivt än om mötena sker med 

läkare och för att man kan bygga upp en relation med patienten och därmed snabbt upptäcka 

när han eller hon behöver hjälp och nya former av stödinsatser. Att använda sig av 

motiverande samtal preoperativt anser författarna kan öka patientens medvetenhet, 

compliance och egensansvar och därmed även öka deras följsamhet till behandlingen 

postoperativt. Undervisning och motivation anser författarna vara två viktiga komponenter för 

ett bra postoperativt viktresultat. 

 

Orems egenvårdsteori valdes att användas till denna studie då författarna ansåg att den teorin 

var den mest relevanta till studien jämfört med andra kända omvårdnadsteorier. Motivation 

och utbildning är något som ökar medverkandet och medbestämmandet i en persons vård och 

behandling (Boekaa et al. 2010). Författarna anser att varje patient bör vara med och 

bestämma i sin behandling så mycket det är möjligt och om det går att hjälpa patienter att bli 

mer medverkande genom motivation och utbildning, som också Stewart et al. (2010) tar upp, 

är det dessa områden som ska högprioriteras i kontakt med patienter. Författarna anser även 

att Orems egenvårdsteori är bra att använda i kontakt med patienter för att uppnå bra resultat i 

en patients omvårdnad och behandling och för att göra patienten medverkande och mer 

involverad efter en operation. Detta skriver även Nothwehr och Yang (2007), att sätta mål i 

sin behandling ökar egenansvaret och gör därmed patienten mer medverkande.  Även om 

författarna anser att egenvård är bra för patienter, är de även medvetna om att vissa patienter 

ibland behöver hjälp med sin vård. Orem kallar dessa tillfällen för egenvårdsbrist och 
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förklarar vidare att sjuksköterskan i dessa fall får ta över omvårdnaden som personen själv 

inte kan genomföra.  

 

Betydelsen av socialt stöd för att inte misslyckas med viktnedgång efter bariatrisk kirurgi tas 

upp av Hwang med flera (2009) där de beskriver att de patienter som saknade socialt stöd fick 

sämre postoperativa viktresultat. Socialt stöd är något som även Orem tar upp i sin 

egenvårdsteori. Hon beskriver att människan tar ansvar för andra individer i samma grupp och 

hjälper dem när det behövs. Det har visat sig att stödgrupper är en effektiv metod för 

viktnedgång efter operation (Kaiser et al. 2011, Song et al. 2008, Stewart et al. 2010). Därför 

tycker författarna att Orems egenvårsteori är ett bra exempel på varför stödgrupper ska 

användas efter bariatrisk kirurgi för att patienterna ska få stöd och motivation av varandra och 

därmed kunna få bättre viktminskningsresultat och ett ökat välmående.   

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Studiens design, deskriptiv litteraturstudie, valdes för att den ansågs vara det bästa sättet för 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. Anledningen till att artiklar som handlat om 

personer under 19 år uteslöts är att ämnet pediatrik inte var relevant för allmänsjuksköterskor 

och även att bariatrisk kirurgi oftast genomförts på vuxna människor.  

 

Artikelsökningar gjordes i två databaser, PubMed och Cinahl. Ett problem var att 

artikelsökningen gav få träffar på de sökord som användes. Inklusionskriterierna utökades då 

och istället för att bara söka efter artiklar som var max fem år gamla, söktes istället artiklar 

som var max tio år gamla. Detta ansågs inte vara ett problem då artiklarna som hittades 

fortfarande var relevanta och att ny forskning inom samma ämne inte hade kommit ut under 

studiens gång. Samma sökord användes i både PubMed och Cinahl för att öka systematiken i 

sökningarna och få möjligheten till relevanta träffar.  

 

På de valda artiklarna gicks referenslistorna igenom för att kunna upptäcka fler relevanta 

artiklar att eventuellt kunna inkludera i studien. Genom att använda fritextssökningar hittades 

fler relevanta artiklar till studien som inte hade hittats med hjälp av sökorden i 

databassökningarna.  
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För att stärka analysen jämfördes hela tiden insamlat material med studiens syfte och 

frågeställningar. För att underlätta analysen samlades relevanta fakta i tabellform, detta gav en 

överblick av inkluderade artiklars innehåll. Det finns alltid en risk att förförståelse och 

förutfattade meningar påverkar analys och resultat, detta har minimerats genom att alla 

artiklar lästes av båda författarna var för sig och sedan diskuterades gemensamt, analysarbetet 

har också hela tiden diskuterats mellan författarna och vid varje del av arbetet med studien har 

objektiviteten hos författarna eftersträvats och diskuterats (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006). Willman med flera (2006) nämner i sin bok att artiklar som används i en studie bör 

granskas av minst två personer, oberoende av varandra.  

 

4.4 Diskussion av urvalsmetod 

 

I artiklarna av Kaiser med flera (2011), Shen med flera (2004) och Song med flera (2008) 

användes systematiskt kvoturval. I artikeln av Shen med flera (2004) hade detta varit en bra 

urvalsmetod om forskarna i studien var ute efter att få ett resultat om endast individer med de 

egenskaperna de valde, till exempel liknande ålder och BMI. Eftersom syftet med deras studie 

inte visade att det endast var den gruppen personer de undersökte, kan urvalsmetoden tyckas 

som ett märkligt val då studiens resultat endast visar en grupp med specifika egenskaper och 

inte kan generaliseras hos alla patienter som genomför bariatrisk kirurgi. I artikeln av Kaiser 

med flera (2011) gäller resultatet endast personer som opererats på samma sjukhus av samma 

kirurg. I den artikeln anser författarna att val av urvalsmetod var ändamålsenligt då resultatet 

inte förändras av andra variabler, exempelvis annan uppföljning eller olika genomförd kirurgi 

på grund av olika sjukhus olikheter. I artikeln av Song med flera (2008) jämfördes 

viktnedgång relaterat till antal stödgruppsmöten patienterna varit på. Eftersom 

stödgruppsmötena var likadana hade resultatet kunnat bli annorlunda om studien genomförts 

på olika sjukhus med olika stödsgruppsmöten och olika deltagare. Författarna anser att denna 

urvalsmetod var den bäst lämpade för denna studie. Gemensamt för dessa artiklar var att 

resultatet inte går att generalisera över andra grupper med andra egenskaper än de som har 

inkluderats i studierna. Detta kan ses som både en för- och en nackdel anser författarna. Dock 

väger fördelen tyngst då resultatet högst troligt även gäller personer i andra grupper med 

samma egenskaper som de i studierna.  

 

Konsekutivt urval användes i artiklarna av Boekaa med flera (2010) och Dixon med flera 

(2009). I dessa artiklar ansåg författarna att det var en lämplig urvalsmetod för att besvara 
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syftet. Att resultatet går att generalisera över större grupper eftersom urvalet skett 

slumpmässigt ansåg författarna vara en fördel med denna urvalsmetod. Deltagarna i studierna 

valdes i följd och hade högst troligt olika egenskaper då en stor grupp människor ofta 

innehåller en stor variation i exempelvis ålder och BMI.  

 

I artikelarna av Engström och Forsberg (2011) och Hwang med flera (2009) användes 

teoretiskt urval. Fördelarna med denna urvalsmetod anser författarna vara att deltagarna i 

studien har mycket att berätta inom ämnet. Nackdelar med urvalsmetoden är att det är lätt att 

missa patienter som har mycket att berätta men som av någon anledning inte kom med i 

studien, på grund av exempelvis sjukdom eller blyghet. I artikeln av Hwang med flera (2009) 

var urvalsmetoden oväntad då artikeln har kvantitativ ansats och de valde teoretiskt urval som 

oftast i studier med kvalitativ ansats.  

 

Klusterurval var urvalsmetoden i artikeln av Nothwehr och Yang (2007). Eftersom syftet var 

att undersöka en stor grupp människor för att se om det fanns samband i målsättningar som 

ledde till viktnedgång var klusterurval det ultimata då författarna i studien fick fram en stor 

undersökningsgrupp. Fördelen med denna urvalsmetod var att en stor undersökningsgrupp fås 

fram och resultatet bygger på fler personers upplevelser. Om författarna Nothwehr och Yang 

(2007) använt sig av en annan urvalsmetod hade det varit svårare att få fram ett liknande 

resultat och det hade inte blivit lika trovärdigt eftersom antalet deltagare hade varit färre.  

 

Författarna Ribeiro med flera (2009) har i sin artikel använt sig av urvalsmetoden 

slumpmässigt kvoturval. För att besvara syftet anser författarna att urvalsmetoden är den bäst 

lämpade eftersom studiens författare ville undersöka olika samband, och i och med att de 

delade upp deltagarna i olika subkategorier för att kunna se samband blev detta resultat 

trovärdigt enligt författarna.  

 

I artikeln av Stewart med flera (2010) använde studiens författare sig av strategiskt urval. Det 

innebar att studiens deltagare valdes efter hur mycket de hade att berätta om ämnet. 

Författarna anser att resultatet i studien är trovärdigt eftersom urvalsmetoden är bra för att 

besvara syftet. Nackdelen är att författarna i och med att de själva valde ut deltagarna, kan ha 

missat någon deltagare som kanske hade andra erfarenheter men som inte ville dela med sig 

av dem.  
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Obundet slumpmässigt urval användes i artikeln skriven av White med flera (2007) och 

författarna anser att detta ökade trovärdigheten i studien eftersom resultatet som kommit fram 

bygger på en grupp personer med många olika egenskaper. Nackdelarna med studien kan vara 

att de missat deltagare med andra resultat än deltagarna som slumpats till studien.  

 

4.5 Allmän diskussion 

 

Mer forskning behövs inom ämnet motivation och viktnedgång hos patienter som genomgått 

ett bariatriskt ingrepp. Mycket forskning finns om exempelvis risker för komplikationer efter 

operation och hormonella förändringar postoperativt men väldigt lite forskning finns om de 

psykologiska förändringar som sker efter ett bariatriskt ingrepp. Det saknas även forskning 

om sjuksköterskans roll och möjlighet att hjälpa dessa patienter på vägen mot viktnedgång. 

Detta anses vara ett komplext ämne då dessa patienter ofta uttryckt sig negativa om sina 

vårdupplevelser då de känner att de inte fått det stöd de behöver. Frustration har även 

uttryckts gällande otillräcklig viktnedgång, då patienter ofta har orealistiskt låga målvikter. 

Här har vårdpersonalen en betydande roll som undervisare för dessa patienter. Det är viktigt 

att de har realistiska mål gällande sin operation och den efterföljande viktnedgången. Detta 

anses även vara ett väldigt aktuellt område och det borde vara ett mer prioriterat 

forskningsämne då dessa operationer ökar över stora delar av världen.  

 

5. Slutsats 

 

Sammanfattning av studien var att sjuksköterskan kan motivera patienter som genomgått 

bariatrisk kirurgi genom att använda sig av motiverande samtal, att uppmuntra till att delta i 

gruppmöten och att hålla sig till kostplanen, och att tala om betydelsen av postoperativ 

uppföljning. 
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