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Abstract  

The aim was to describe nurses’ experiences of caring for gastric bypass (GBP) operated 

patients in institutional care. The study had a descriptive design with a qualitative approach. 

Six nurses from surgical wards and two hospitals in central Sweden were interviewed. Semi-

structured interviews were used and the material was analyzed with qualitative content 

analysis. Results are presented in four categories and eight subcategories. The categories; The 

importance of careful preparation before operation, Important with a patient in mental 

balance before and after operation, Ambivalence among nurses in relation to GBP-operation 

as a weight loss alternative and The importance of nurses’ knowledge and professional 

approach described the importance of careful pre-operative investigation, information about 

the operation and investigation of previous weight loss attempts due to the increasing number 

of younger GBP-operated patients. Holistic approach to the patients’ health status was 

considered necessary, as were a patient in mental balance since that enabled an adaption to the 

new living situation and probably prevented regrets of the operation. Nurses were ambivalent 

to GBP-operations; a luxury operation, a problem the patient had contracted itself VS a 

necessary operation to prevent secondary diseases, GBP-operations could be provided if other 

weight loss options had failed. Frustrations occurred when dietary recommendations were not 

followed, led to concerns for re-operation or future unknown consequences. Patients were 

described easy to care for and reported treated in a respectful way. 
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Sammanfattning  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda gastric bypass 

(GBP) opererade patienter inom slutenvården. Studien hade en beskrivande design med 

kvalitativ ansats. Sex sjuksköterskor från kirurgiska vårdavdelningar på två olika sjukhus i 

Mellansverige deltog. Semistrukturerade intervjuer användes och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier och åtta subkategorier. 

Kategorierna Vikten av noggranna förberedelser inför operation, Viktigt att patienten är i 

psykisk balans inför och efter operation, Sjuksköterskans kluvna syn på GBP-operation som 

viktminskningsalternativ samt Vikten av sjuksköterskans kunskap och professionella 

förhållningssätt beskrev nödvändigheten av att grundlig utredning och tydlig information 

givits till patienten pre-operativt samt att tidigare viktminskningsförsök hade utretts, då allt 

yngre opereras. Helhetssyn på patientens hälsostatus ansågs ha stor betydelse, viktigt att 

patienten var i psykisk balans före och efter operationen, vilket underlättade anpassning till 

den nya livsstilen och ansågs kunna motverka ånger av ingreppet. Sjuksköterskorna hade en 

kluven syn på GBP-operationer; en lyxoperation, ett problem som patienten ådragit sig själv 

vs. en nödvändig operation för att förebygga följdsjukdomar, GBP-operation skulle erbjudas 

om andra viktminskningsalternativ hade misslyckats. Frustrationer uppstod när 

kostrekommendationer inte följdes och skapade oro för re-operationer eller framtida okända 

konsekvenser. Patienterna upplevdes lättvårdade och beskrevs bemötas på ett respektfullt sätt. 
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1 Introduktion  

Övervikt och fetma är ett globalt växande problem. Årligen dör 2,8 miljoner människor till 

följd av sin fetma och världsomfattande är det den femte största risken för dödsfall (WHO 

2011). Många personer i Sverige är i dag överviktiga och efterfrågan på operativa åtgärder 

som behandlingsalternativ för grav fetma ökar stadig (Nationella medicinska indikationer för 

primär fetmakirurgi och kvalitetskrav på producenter av primär fetmakirurgi 2011). 

Förekomsten av fetma i Sverige är geografiskt ojämnt fördelat över landet. En högre andel 

överviktiga personer finns i skogslänen jämfört med storstadsregionerna. Fetma har en 

socioekonomisk snedfördelning dvs. fetma är vanligare i socialt och ekonomiskt svaga 

grupper. Skillnader ses även då det gäller utbildningsgrad genom att fetma förekommer i 

högre utstäckning bland lågutbildade personer (Folkhälsorapport 2009). Ökningen av 

personer med fetma i samhället kan till viss del förklaras genom god tillgänglighet på mat och 

dryck oavsett tid på dygnet samt få krav på fysisk aktivitet (SBU 2002). Fetma bidrar till att 

antalet överviktiga patienter ökar inom vården, detta beror inte bara på att de blivit fler i 

samhället utan att grav fetma ger ett ökat vårdbehov. Behandlingen av fetma kan bl.a. ske med 

hjälp av viktreducerande kirurgi. Gastric bypass operationer (GBP-operation) stadigt ökar och 

gör att antalet överviktiga personer som söker sig till inom sjukvården ökar (Grindel & 

Grindel 2006, Agerberg 2007). 

 

Övervikt och fetma samt orsaker 

Övervikt och fetma definieras som ett onormalt överskott på kroppsfett som kan försämra en 

persons hälsotillstånd. Graden av övervikt bedöms enligt världshälsoorganisationen 

rekommendationer (WHO 2011) vara ett bodymassindex (BMI) över 25 och fetma innebär ett 

BMI över 30. Således är det BMI-värdet som skiljer vad som benämns som övervikt och när 

övervikten klassas som fetma. BMI är ett erkänt mått på att mäta graden av övervikt och 

fetma hos vuxna (WHO 2011). BMI är det vedertaget mått på graden av fetma inom hälso- 

och sjukvård, baserat på en kombination av kroppsvikt och kroppslängd (SBU 2002). BMI 

måttet skall dock ses som en grov vägledning då det bland kvinnor och män kan skilja i 

mängden muskelmassa (WHO 2011). Orsaker till fetma är en obalans av intag och 

förbrukning av kalorier. Förändrade matvanor med ett ökat intag av livsmedel innehållande 

mycket fett, socker och salt samt otillräckligt innehåll av vitaminer och mineraler är en orsak. 

Stillasittande arbete och avsaknad av fysisk aktivitet är bidragande orsaker till övervikt och 

fetma (WHO 2011). 
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Överviktens och fetmans följdsjukdomar  

En god kosthållning är nödvändigt för att erhålla god hälsa och för att undvika följdsjukdomar 

som är kopplade till fetma (Hankey et al. 2004). Fetma kan leda till följdsjukdomar i form av 

diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, respiratoriska sjukdomar, muskel- och ledbesvär, 

fortplantningsproblem såsom infertilitet och impotens. Forskning har visat en ökad risk för 

vissa cancersjukdomar ( Hankey et al. 2004, Bocquier et al. 2005, Grindel & Grindel 2006, 

Brown & Thompson 2007, Poon & Tarrant 2009, Chang et al. 2010, ). Personer med fetma 

kommer ofta i kontakt med sjukvården i händelse av följdsjukdomar och/eller komplikationer 

(SBU 2004).   

 

Att leva med övervikt och fetma samt omgivningens attityder 

Fördomar och negativa attityder mot personer med fetma förekommer i samhället i stort och 

inom hälso- och sjukvården (SBU 2002). Fetma kan leda till en försämrad livskvalité och 

påverkas till stor del av omgivningens attityder. Bland de största sociala problem som en 

person med fetma kan uppleva är diskriminering på arbetsplatsen, i samhället och sin relation 

till andra. En studie har visat att barn i 6-års åldern beskriver andra överviktiga barn som lata, 

dumma och fula. Inställningen och attityden till överviktiga personer förändras sällan under 

livets gång (Camden et al. 2008).  

 

Det finns ett samband mellan grav fetma och depression, speciellt bland kvinnor något som 

kan medföra psykosociala problem såsom social isolering (Chen et al. 2009). Den sociala 

isoleringen beror till stor del på att fetman inte går att dölja. En person med fetma beskrivs 

vara fånge i sin egen kropp och blir lätt en måltavla för omgivningens blickar och 

kommentarer. Om fetma skulle klassas som ett sjukdomstillstånd är det möjligt att det vore 

lättare att hantera sin övervikt och kanske skulle den överviktiga personen uppleva sig mer 

accepterad av sin omgivning. Övervikt och fetma hindrar personen att delta i fysiska 

aktiviteter, det blir svårt att orka med och svårigheter att röra sig (Agerberg 2007).  

 

Fördomar och attityder till övervikt och fetma bland personal som arbetar inom hälso- och 

sjukvården finns dokumenterade (Camden et al. 2008). Sjukvårdspersonal inkluderat läkare, 

sjuksköterskor, dietister och kuratorer har uttryckt negativa attityder till patienter med fetma 

och överviktiga patienter i allmänhet ( Bejciy-Spring 2008 , Chang et al. 2010). En studie 

bland sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i Kina visade att överviktiga personer 

beskrevs som att de överäter och är formlösa, lata och oattraktiva, viljelösa och saknar 
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viljestyrka. Mer än hälften av sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna ansåg att 

patienter med fetma borde sättas på diet under sin sjukhusvistelse (Poon & Tarrant 2009). I en 

australiensisk studie beskrev att sjuksköterskor anser att viktreducerande operationer är en 

quick-fix (Jeffrey & Kitto 2006). Enligt Jeffrey och Kitto (2006) och Poon och Tarrant (2009) 

kan synen på patienten hindra en förtroendefull relation mellan patient och sjuksköterska.  

 

Gastric bypass operation 

Viktreducerande kirurgi har i stor utsträckning blivit ett behandlingsalternativ för personer 

som lider av sjuklig fetma (Sansone et al. 2007). Antalet GBP-operationer i Sverige har 

stadigt ökat de senaste åren, från 598 till 8000 mellan åren 2000-2010 enligt det svenska 

kvalitet registret, Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg 2011). Av de 

viktreducerande operationer som genomförs i Sverige är 95 % GBP-operationer (SOReg 

2011). Det finns inget nationellt vårdprogram för GBP-operationer. Varje sjukhus arbetar efter 

sitt eget vårdprogram utformat av respektive kirurg eller enhet (Grindel & Grindel 2006). 

Kriterierna för en GBP-operation är dock relativt samstämmiga över Sveriges 

regioner/landsting. Om patienten inte har samsjuklighet kopplad till sin fetma går gränsen för 

operation vid de flesta regioner/landsting på ett BMI över 40, om patienten har samsjuklighet 

sänks BMI kravet till 35. Till samsjuklighet räknas även ledvärk samt psykosociala problem 

som kan kopplas till grav fetma. För att en patient skall vara aktuell för en GBP -operation 

skall denne ha gjort allvariga försök med alternativa metoder att gå ner i vikt (Nationella 

medicinska indikationer för primär fetmakirurgi och kvalitetskrav 2011). En GBP-operation 

innebär att magsäcken kopplas bort. En liten ficka i den övre delen av magsäcken skapas, 

denna nya magsäcksficka kopplas på tunntarmen. Den bortkopplade magsäcken och 

tolvfingertarmen återkopplas en bit ner på tunntarmen, denna återkoppling sker för att 

magsafter och sekret skall återföras till magtarmkanalen (Ide et al. 2008). Största andelen av 

dessa GBP-operationer i Sverige sker laparoskopiskt, det vill säga med titthålsoperation 

(SOReg 2011).  

 

Andra viktminsknings metoder 

Behandlingen av personer med fetma innefattar förutom kirurgi är t.ex. fysisk aktivitet på 

recept, kostbehandling och läkemedelsbehandling (SBU 2004). De senaste åren har 

förskrivningen på Fysisk aktivitet på recept (FaR®) ökat som viktminskningsalternativ. 

Receptet kan skrivas utan av läkare eller annan behörig vårdpersonal, såsom sjukgymnast 

eller sjuksköterska. Receptet bygger på att patienten sätts i fokus och att den fysiska 
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aktiviteten är individanpassad, gärna i form av aktivitetsarrangör som exempelvis 

gruppgympa eller gym. Valet av aktivitet bestäms i samråd mellan sjukvårdspersonalen och 

patienten, tillsammans de avgör vad som bäst passar patientens behov och önskemål. I denna 

behandlingsform är det viktigt med uppföljning för att vid behov justera ordinationen samt för 

att patienten skall ges möjlighet till motivation. Det sammantagna syftet med FaR® är att öka 

patientens fysiska aktivitet och genom detta uppnå ökat välbefinnande och vid behov 

viktreducering (Statens folkhälsoinstitut 2011).  

 

Grunden för att en person skall uppnå en viktminskande effekt med hjälp av en anpassad kost 

är att personen skall få i sig färre kalorier än vad denne förbrukar. Det sammantagna målet 

med kostbehandling är att den skall kunna ge patienten en god effekt på riskfaktorer såväl 

som på viktminskningen utan att det uppstår någon form näringsbrist hos patienten. Patienten 

skall kunna införskaffa sig en god individuell hållning gällande mat och dryck så att det 

främjar ett långsiktigt viktminskande resultat. De allmänna rekommendationerna kring 

kosthållningen är generellt sett tre huvudmål per dag samt ett till två mellanmål (Johansson 

2012).  

 

Inom läkemedelsindustrin har det lagts ner stora resurser på att ta fram ett preparat som skall 

ha en kvarstående viktreducerande effekt. Kriterierna för preparaten är bl.a. att biverkningarna 

ska vara kortvariga, accepterbara och verkningsmekanismen ska vara välkänd. Preparatet ska 

ha en långvarig viktminskande effekt, vilket få av de framtagna preparaten har lyckats 

uppfylla. Vissa av viktreducerande preparat har positiva forskningsresultat gällande fetma och 

följdsjukdomar kopplade till övervikt (Reynisdottir 2005).  

 

Sjuksköterskans bemötande och profession 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor finns riktlinjer för 

sjuksköterskans förhållningssätt. Förhållningssätt innebär på vilket sätt sjuksköterskan 

bemöter en patient eller agerar i en situation. Riktlinjerna tar bl.a. upp rekommendationer för 

sjuksköterskans bemötande, ett gott bemötande innebär att ha empatiskt och respektfullt 

förhållningssätt i mötet med patienten och anhöriga samt övrig personal. Sjuksköterskan skall 

värna om patientens autonomi och visa omtanke. Sjuksköterskan skall handla på ett sätt som 

värnar om patientens integritet och värdighet med respekt för den enskilda individen. 

Sjuksköterskan skall kunna vara lyhörd för sina positiva och negativa sidor i sin profession 
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samt sträva efter att utveckla sin personliga och professionella kompetens (Socialstyrelsen 

1995).  

 

Bemötande och omvårdnad i samband med gastric bypass operation 

Sjuksköterskorna möter patienter med fetma efter deras GBP-operation. Det är viktigt att de 

tar reda på patientens speciella behov och karaktärer och utgår från ett holistiskt 

förhållningssätt till patienten, familjemedlemmar och andra viktiga personer i deras närhet. 

Många patienter med fetma befarar att sjuksköterskor fokuserar mer på vikten än på 

sjukdomstillståndet (Camden et al. 2008). Patienten med fetma behöver påminnas om att 

målsättningen för sjuksköterskorna är att tillgodose deras behov. Detta skall ske på ett 

omsorgsfullt sätt av sjuksköterskor som är lyhörda för varje enskild patients behov, oavsett 

om patienten har fetma eller inte (Camden et al. 2008). Sjuksköterskor skall vara medvetna 

om hälsorisker förenat med fetma och bl.a. kunna se samband mellan tidig mobilisering post- 

operativt och en ökade risker för komplikationer i samband med operation (Barr & Cunneen 

2001, Grindel & Grindel 2006).   

 

Problemformulering 

Övervikt och fetma är ett globalt och nationellt problem (WHO 2011) och viktreducerande 

kirurgi i form av GBP-operationer har ökat kraftigt i Sverige mellan 2000-2010 (SOReg 

2011). När en patient genomgår en GBP-operation följs lokala vårdprogram som är fastställda 

av kirurg och verksamhetschef vid respektive sjukhus (Grindel & Grindel 2006). 

Vårdprogrammen skiljer sig mellan olika sjukhus i Sverige. Patienten vårdas post-operativt på 

en allmän kirurgisk vårdavdelning där det arbetar allmänsjuksköterskor. Sjuksköterskan ska i 

sitt omvårdnadsarbete utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn samt 

ha respekt för den enskildes autonomi, integritet och värdighet (Socialstyrelsen 1995). 

Sjuksköterskans attityder till patienter med fetma kan möjligen äventyra kvalitén på den vård 

som bedrivs och skapa brister i patientsäkerheten. Enligt Poon och Tarrant (2009) kan 

attityderna eventuellt hindra en förtroendefull relation mellan patient och sjuksköterska. Inga 

svenska eller internationella studier som beskriver sjuksköterskans erfarenheter och 

upplevelser av att vårda GBP-opererade patienter inom slutenvården har hittas. Det finns dock 

flera artiklar som tar upp sjukvårdspersonalens erfarenheter, upplevelser och attityder till 

personer som lever med fetma (Jeffrey & Kitto 2006, Brown et al. 2007, Ide et al. 2008, 

Bejciy-Spring 2008, Poon & Tarrant 2009). Det finns även artiklar som presenterar modeller 

för att vårdpersonalen skall kunna ge god vård och ett gott bemötande till patienter med fetma 
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dessa är däremot inte specificerade till patienter som genomgått GBP-operation (Grindel & 

Grindel 2006, Bejciy-Spring 2008, Camden et al. 2008). Det är därför viktigt att 

uppmärksamma sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter som 

genomgått en GBP-operation.  Det ger läkare och andra yrkesgrupper som är involverade 

kring vården av GBP-opererade patienter att belysa och diskutera egna attityder och kan bidra 

till en utvecklad vård för denna patientgrupp.  

 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda gastric bypass 

opererade patienter inom slutenvården. 

 

Frågeställning 

Vilka erfarenheter och upplevelser har sjuksköterskor som arbetar på en kirurgisk 

vårdavdelning av att vårda patienter som genomgått en gastric bypass operation? 

Hur ser sjuksköterskan på gastric bypass operation som viktminskningsalternativ?  

 

2 METOD 

Design 

Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2008). 

 

Urval och undersökningsgrupp 

Inklusionskriterierna till denna studie var att sjuksköterskorna hade minst ett års erfarenhet av 

att arbeta med gastric bypass opererade patienter på en kirurgisk vårdavdelning. Inga 

sjuksköterskor tillfrågas vid det sjukhus där författarna arbetade. Urvalet skedde genom att 

författarna till denna studie tog kontakt med verksamhetschefer på två olika sjukhus i 

Mellansverige för att rekrytera tre sjuksköterskor på respektive sjukhus. Till studien valdes 

deltagarna ut genom ett ändamålsenligt urval, vilket används när deltagare med stor kunskap 

och erfarenhet inom området söks (Polit & Beck 2008). Således har valet av deltagare till 

föreliggande studie skett med syftet att erhålla ett rikt och informativt material. 

Undersökningsgruppen bestod av totalt sex sjuksköterskor som alla arbetade på en kirurgisk 

vårdavdelning där patienter som genomgått en GBP-operation vårdas. Sjuksköterskorna som 

deltog i studien bestod enbart av kvinnor. Sjuksköterskornas antal år som verksamma 

sjuksköterskor varierade mellan 4 och 27 år. Åldern på sjuksköterskorna som deltog i studien 
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varierade mellan 38-54 år. Två av sjuksköterskorna var specialist sjuksköterskor inom kirurgi, 

en sjuksköterska hade en vidare utbildning inom psykiatri. Övriga sjuksköterskor var 

allmänsjuksköterskor. 

 

Rutiner vid de inkluderade klinikerna  

Enligt muntlig uppgift från sjuksköterska/obesitassköterska på respektive sjukhus som följer 

GBP-patienten pre- och post-operativt beskrivs den pre-operativa utredningen enligt följande. 

Vid ett av sjukhusen görs en utredning på en särskild enhet, denna enhet var inte belägen i 

direkt anslutning till det aktuella sjukhuset. Enheten har fram till hösten 2010 benämnts 

”viktskola” men numera har arbetssättet förändrats.  Före omorganisationen hösten 2010 

arbetade enheten med alternativa viktminskningsalternativ bl.a. fysisk aktivitet och 

kostbehandling för patienter med fetma. Om resultaten av dessa viktminskningsalternativ inte 

blev hållbara på lång sikt bedömdes patienten vara kandidat för GBP-operation, ett beslut togs 

i samråd med patienten och sågs som en sista utväg. Numera tar enhetens, som vi valt att 

kallat för obesitasenhet, hand om pre-operativa bedömning samt post-operativ uppföljning för 

GBP-patienter. På denna enhet får patienten först ett individuellt besök med kirurgen som 

varar i en till en och en halv timme. Kirurgen ger information om GBP-operationen samt 

bedömer om en eventuell utökad utredning behöver göras av t.ex. psykolog eller dietist. Ett 

andra besök består av en gruppträff som varar under en eftermiddag där flera patienter samlas 

med eventuellt anhöriga och får behandlingsinformation av kirurg, psykolog, sjuksköterska, 

sjukgymnast och dietist.  

 

Vid det andra sjukhuset genomförs den pre-operativa utredningen på kirurgmottagningen. Det 

första besöket består av att patienten deltar i en gruppträff med cirka fem patienter per grupp. 

Patienten erbjuds att ta med någon anhörig till gruppträffen. Kirurgen håller en föreläsning på 

cirka 45 minuter som inkluderar en frågestund. Gruppträffen avslutas med en enskild träff 

med kirurgen på cirka 10-15 minuter. Samtliga patienter remitteras till en läkare vid 

medicinkliniken för utredning av eventuella medicinska åkommor kopplade till fetma och 

eventuell behandling för denna inför GBP-operationen. Sedan kallas patienten till en enskild 

träff med en dietist. När den pre-operativa utredningen är färdig genomförs ytterligare en 

gruppträff av kirurgen som går igenom vårdförloppet samt tiden efter operation.  
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Datainsamlingsmetod 

En frågeguide hade utformats, denna guide innehöll ett antal semi-strukturerade intervju. 

Intervjuguiden innehöll frågor som berörde sjuksköterskans upplevelse av att vårda och 

bemöta patienter som hade genomgått en GBP-operation. Frågeguiden användes för att få 

fram sjuksköterskornas upplevelser med så liten påverkan som möjligt från den som 

genomför intervjun och för att ta reda på sjuksköterskans tankar och inställning kring ämnet 

både ur ett positivt och negativt perspektiv.  Frågeguiden användes för att ge en ökad 

tillförlitlighet samt gjorde att sjuksköterskorna gavs samma huvudfrågor till exempel; Hur 

upplever du det är att vårda patienter som valt att genomgå en gastric bypass operation? Hur 

tänker du omkring vad som kan vara ett bra bemötande när det gäller dessa patienter? Vid 

behov gavs samma möjlighet till följdfrågor såsom till exempel; Hur menar du? Kan du 

utveckla? Frågeguiden innehöll även bakgrundsfrågor gällande ålder, utbildning och 

anställningstid. 

 

Tillvägagångsätt 

Kontakt togs med berörda verksamhetschefer på de utvalda två utvalda sjukhusen som fick 

skriftlig information inklusive förfrågan om tillstånd att få genomföra studien. Tillståndet 

returneras till författarna i ett bifogat svarskuvert. Därefter togs en första kontakt via telefon 

med avdelningscheferna på de utvalda kirurgiska vårdavdelningarna och det planerade 

projektet presenterades kortfattat. Avdelningscheferna ombads att ta upp intresseanmälan från 

de sjuksköterskor som var villiga och praktiskt hade möjlighet att delta i studien. 

Avdelningscheferna sände via e-mail namn på de som anmält intresse, till författarna. 

Författarna sände därefter ett informationsbrev till sjuksköterskorna. Informationsbrevet 

innehöll information om det praktiska kring intervjuerna.  I brevet presenterades studiens 

syfte, att intervjuerna skulle ljudinspelas och beräknades ta cirka 30-45 minuter i anspråk, att 

deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan vidare förklaring samt att alla 

uppgifter skulle komma att behandlas konfidentiellt (Olsson & Sörensen 2007). Därefter togs 

kontakt med respektive sjuksköterska för att i samråd bestämma datum och tid för att 

genomförande av intervjun. Då författarna inte hade lokalkännedom på de aktuella sjukhusen 

valdes en lämplig plats ut i samråd med respektive vårdenhetschef för att genomföra 

intervjuerna, valet föll på ett ostört rum i anslutning till arbetsplatsen. Deltagarna fick själv 

boka den tid under sitt arbetspass som de ansåg vara mest lämplig för att ostört kunna närvara 

vid intervjun. Båda författarna deltog vid samtliga intervju tillfällen. Intervjuerna 

genomfördes på de två utvalda sjukhusen i Mellansverige under april 2012. Varje intervju 
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varade mellan 30-45 minuter. En av författarna ledde intervjun, den andre var observatör och 

skötte ljudupptagningen. Observatören ställde i den mån det behövdes kompletterande 

följdfrågor för att minimera risken att missa något som var relevant för frågeställningarna. 

Vidare uppgavs att studiens resultat skulle redovisades på ett sätt att ingen enskild individ 

eller arbetsplats skulle kunna identifieras. De utvalda citaten är därför kodade 

S=sjuksköterska 1-6.  En provintervju genomfördes för att prova intervjuguiden och den 

tekniska utrustningen. Det gjorde inte några ändringar i intervjuguiden efter provintervjun. 

Data från provintervjun har inte inkluderas i resultatsammanställningen eftersom intervjun 

genomfördes med en sjuksköterska som arbetar på författarnas arbetsplats. 

 

Dataanalys 

Analysmetoden författarna använde sig av var kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman 2004). För att analysera det insamlade materialet lyssnades ljudupptagningen 

igenom och transkriberades sedan ordagrant. Den transkriberade texten lästes igenom ett 

flertal gånger både enskilt och tillsammans, detta för att få en överblick och helhetsbild. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar identifieras meningsbärande enheter i texten. De 

meningsbärande enheterna innehöll sjuksköterskornas ord och meningar. De meningsbärande 

enheterna kondenserades och kodas och huvudsakligt innehåll behölls. Därefter jämfördes 

likheter och skillnader i koderna utifrån innehållet för att slutligen delas in i subkategorier och 

kategorier.  Båda författarna har varit delaktiga under hela analysprocessen samt diskuterat 

med handledaren. Analysen ledde fram till fyra huvudkategorier utifrån syfte och 

frågeställningar och dessa mynnade ut i åtta subkategorier.  

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen  

Meningsbärande 

enhet  

Kondenserad 

enhet  

Kod Subkategori  Kategori  

”… och jag kan ju tycka att  

man opererar dom som är  

arton år, har man verkligen 

provat allt [viktminsknings- 

alternativ] då?”  

 

När operation görs vid 18 

års ålder känner jag mig 

osäker på om alla andra 

alternativ har provats 

Osäkert om andra 

viktminskningsalterna

tiv provats 

Yngre åldrar och 

betydelsen av 

tidigare 

viktminskningsför

sök 

 

Vikten av 

noggranna 

förberedelser 

inför 

operation 

 

”ja känner mej väldigt kluven 

till det här med gastric 

bypass… jag kan förstå det i 

vissa fall… mmm… men jag 

tycker… ehh… det är ju en 

stor operation som är väldigt 

riskfylld egentligen… vi har 

ju både bra och dåliga 

erfarenheter” 

Känner mig väldigt 

kluven till GBP, kan 

förstå det i vissa fall men 

det är en stor och riskfylld 

operation som vi har både 

bra och dåliga 

erfarenheter av. 

Kluven inför GBP-

operation. Bra och 

dåliga erfarenheter. 

Lyxoperaiton vs. 

nödvändig 

operation 

Sjuksköterska

ns kluvna syn 

på GBP-

operation som 

viktminskning

salternativ 
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Forskningsetiskt övervägande 

Författarna ansökte tillstånd hos respektive verksamhetschef om att få genomföra studien på 

deras kirurgiska vårdavdelning. Då studien genomfördes där vårdpersonal gav sina 

synpunkter krävdes inga ytterligare tillstånd. Sjuksköterskorna hade fått information om 

studiens syfte och innehåll, att intervjuerna skulle ske på frivillig basis, att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan utan vidare förklaring. I brevet framgick även att det insamlade 

materialet skulle hållas inlåst och behandlas konfidentiellt. Det inspelade materialet 

avidentifierades och kommer att raderas efter det att examensarbetet är godkänt (Forsberg & 

Wengström 2003). Studien har genomförts med hänsyn till de ”Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden” (SSN 2007). De personer som genomförde intervjuerna 

arbetar inte vid samma sjukhus som intervjuade sjuksköterskor, detta för att undvika eventuell 

intressekonflikt (Forsberg & Wengström 2003). 
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3 Resultat 

Resultatet redovisas i fyra kategorier och åtta subkategorier. Samtliga kategorier Vikten av 

noggranna förberedelser inför operation, Viktigt att patienten är i psykisk balans inför och 

efter operation, Sjuksköterskans kluvna syn på GBP-operation som viktminskningsalternativ 

samt Vikten av sjuksköterskans kunskap och professionella förhållningssätt med subkategorier 

redovisas utifrån frågeställningen i löpande text och visas i figur 1. Varje subkategori 

illustreras med citat ur intervjuerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kategorier och subkategorier 

Vikten av noggranna 
förberedelser inför operation 

Viktigt att patienten är i psykisk 
balans inför och efter operation 

 Nödvändigt med en grundlig 
utredning och information 
pre-operativt 

 Yngre åldrar och betydelsen 
av tidigare 
viktminskningsförsök 

 

 Stor betydelse av helhetssyn 
på patientens hälsostatus 

 Patienter som ångrar sin 
operation 

 

 

 

Ångrar operation 

 
Sjuksköterskans kluvna syn på 

GBP-operation som 

viktminskningsalternativ 

 Lyxoperation vs. nödvändig 
operation 

 Komplikationer och avsaknad 
av positiv återkoppling kan 
påverka sjuksköterskans 
synsätt 

 
 

 

 

 

Vikten av sjuksköterskans 
kunskap och professionella 

förhållningssätt 

 God kunskap kring GBP och 

betydelsen av fortlöpande 

utbildning 

 En lättvårdad patientgrupp 

som bemöts på ett 

respektfullt sätt 
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Vikten av noggranna förberedelser inför operation 

Denna kategori innehåller två subkategorier och handlar om sjuksköterskans upplevelse och 

erfarenhet att det är Nödvändigt med en grundlig utredning och information pre-operativt 

samt sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av patienter i Yngre åldrar och tidigare 

viktminskningsförsök. 

 

Nödvändigt med en grundlig utredning och information pre-operativt 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt med förberedelse före GBP-operation t.ex. att 

pre-operativ utredning och information hade givits. Patienten skulle ges möjlighet att sätta sig 

in i sin nya livsstil. På alla patienter gjordes en medicinsk utredning med t.ex. provtagning, 

EKG, kontroll av BMI och bukomfång, eventuell sömnapné utredning vid behov och kontroll 

av vitalparametrar såsom puls och blodtryck. Sjuksköterskorna uppfattade att det ibland fanns 

brister i den medicinska utredningen. Riktlinjerna beskriver t.ex. vilket BMI värde en patient 

ska ha för att genomgå en GBP-operation men vissa patienter uppfyllde inte kriterierna. 

Ibland verkade kriterierna inte vara kända av kirurgen, eller följdes inte, något som kunde 

leda till misstro, enligt sjuksköterskorna.  

 

”… ner i vikt… skulle jag vilja säga… så jag frågade faktiskt en av 

operatörerna… Har man ändrat vårdprogrammet, sänkt BMI-gränsen… Han 

visste inte vad det var för BMI-gräns” (S4) 

 

Två olika former av information gavs till patienten inför operation. Enligt sjuksköterskorna 

gick patienten på det ena sjukhuset i en s.k. ”viktskola” före GBP-operation. Patienterna 

samlades vid flera gruppträffar tillsammans med dietist och sjukgymnast. På det andra 

sjukhuset uppgavs att patienterna hade en gruppträff med obesitas teamet, som bl.a. bestod av 

dietist. De patienter som hade gått i ”viktskola” innan operation upplevdes vara 

välinformerade då de sällan hade frågor till sjuksköterskorna post-operativt. De var 

införstådda med hur tiden efter operation skulle se ut gällande kosten t.ex. att de skulle ta 

flytande kost med maximalt tre timmar mellan målen i två veckor efter operationen. Därefter 

åts mjuk mat i någon vecka. Efter denna period gick de över till vanlig mat, cirka en och en 

halv dl vid sex till åtta måltider per dag, varav två lagade mål. Att mat och måltider fungerade 

bra ansågs bero på att patienten hade fått viktig information via ”viktskolan” och de var 

motiverade.  
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”Ja dom [patienterna] har fått mycket förberedelser… dom [patienterna] har 

gått på X [viktskola] då… fått information och dom [patienterna] har ju sett 

fram emot den här operationen under en lång tid” (S2) 

 

Sjuksköterskornas erfarenhet av de patienter som varit på en gruppträff innan operation, var 

att de inte alltid hade tagit till sig all information t.ex. om kosten. En del patienter var 

välinformerade men andra inte. Dessa patienter hade ofta frågor direkt efter operationen.  

 

”Ibland har jag frågat X [obesitassköterskan] va, får dom [patienterna] för 

information egentligen? Blir dom [patienterna] blir jättebra informerade om 

risker och konsekvenser och såhär? Men jag tror inte att dom [patienterna] tar 

till sig… det tror jag inte… om kosten och så… för jag undrar ibland då de vill 

ha en smörgås… å då tänker jag att hur mycket har du förstått liksom” (S4) 

 

Yngre åldrar och betydelsen av tidigare viktminskningsförsök 

Sjuksköterskorna rapporterade att GBP-operationer görs i allt yngre ålder. Vissa patienter 

opereras i arton års ålder, vilket väckte osäkerhet om så unga patienter hade provat alla andra 

tillgängliga viktminskningsalternativ.  

 

”… och jag kan ju tycka att man opererar dom [patienterna] som är arton år, 

har man verkligen provat allt [viktminskningsalternativ] då?” (S4) 

 

Samtidigt beskrevs att sjuksköterskorna hade vårdat yngre patienter som hade varit 

överviktiga sedan barndomen och där deras fetma hade varit ett stort socialt handikapp. Trots 

upprepade försök att minska i vikt hade patienten misslyckats. I en sådan situation betonades 

att operationen var nödvändig för att minska risken för följdsjukdomar som t.ex. förslitningar 

i knän, diabetes och högt blodtryck. Men även för att stimulera till ett aktivt liv och för att 

minska onödigt lidande.  

 

”Om man är nitton år, ska man fortsätta var överviktig i 10 år till innan man 

blir beviljad operation? Eller så får man göra sin operation när man är nitton 

så blir det lyckat och man blir smal, förhoppningsvis så kanske man får ett nytt 

aktivt liv när man är ung” (S5) 
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När patienten hade provat alla andra viktminskningsalternativ så kunde en GBP-operation 

vara nödvändig men det borde vara den sista utvägen, enligt sjuksköterskorna. Samtidigt 

betonades att de förstod, att det kunde vara svårt att gå ner i vikt och att medicinska grunder 

måste vara avgörande.  

 

”För mej skulle det absolut vara sista vägen, men jag har inte varit satt i den 

situationen heller, så att jag kan inte döma och dom har väl provat allting och 

dom har medicinsk orsak att göra operationen”(S6) 

 

Viktigt att patienten är i psykisk balans inför och efter operation 

Denna kategori innehåller två subkategorier om sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter 

av betydelsen av en helhetssyn på hälsostatus är samt att det finns patienter som känner ånger 

efter operation. 

 

Stor betydelse av helhetssyn på patientens hälsostatus 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att vissa patienter i samband med operationen var i 

psykisk obalans och det sågs bl.a. på att de hade en ohälsosam kosthållning och livsstil. För 

att få ett gott resultat av GBP-operationen ansåg sjuksköterskorna att det även var nödvändigt 

att bedöma psykiskt hälsostatus inför operationen. Sjuksköterskorna menade att vissa 

patienter hade ett ökat behov av psykologiskt stöd inför operation. De önskade att kirurgerna 

ännu mer diskuterade med patienterna om deras motivation och förmåga att följa 

rekommendationerna efter operation. Vissa patienter ansågs behöva mer hjälp att se att en 

GBP-operation inte är en snabb genväg till minskad vikt. Det krävs anpassning till en ny 

livsstil.  

 

” … det där med psykiskt”(S2). ”…kanske finns en anledning till att man är så 

stor, att man kanske tröstäter och att man kanske har ett matberoende och har 

man inte utrett det riktigt och så får man en sån här operation. Då har man ju 

ändå kvar sitt grundproblem… en del patienter tror att det här är en quick-fix” 

(S5) 

 

Patienter som ångrar sin operation 

Ett antal patienter rapporterades ångra sin operation, vissa i direkt samband med att 

operationen ska genomföras. Andra hade ångrat sig strax efter operationen. Ytterligare andra 
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patienter som hade drabbats av komplikationer kunde komma till vårdavdelningen och uppge 

att de hade ångrat sin GBP-operation. Detta väckte känslor hos sjuksköterskorna om 

patientens beslut verkligen var helt genomtänkt.  

 

”… morgonen efter operationen säger att dom [patienterna] ångrar sig. Å då 

kan man ju undra hur väl genomtänkt det var liksom… ja, jag är ledsen men det 

är nu det börjar”(S4) 

 

Sjuksköterskans kluvna syn på operationen som viktminskningsalternativ 

Denna kategori innehåller två subkategorier som handlar om sjuksköterskans kluvna syn på 

GBP-operation å ena sidan sågs operationen som en Lyxoperation vs. nödvändig operation å 

andra sidan samt att Komplikationer och avsaknad av positiv återkoppling kan påverka 

sjuksköterskans synsätt. 

 

Lyxoperation vs. nödvändig operation 

Negativa känslor beskrevs i samband med operationen när patienterna kom in via väntelistan. 

GBP-operationer upplevdes ta operationstid från t.ex. cancersjuka patienter och andra svårt 

sjuka. Sjuksköterskorna kände att de svårt sjuka borde gå före en GBP-operation och att 

sjukvården borde prioritera de som i deras ögon bäst behövde resurserna och att GBP-

operation ibland kunde ses som en lyx operation.   

 

”… kanske är en liten lyxoperation kanske, men att man gör den ju inte bara för 

att bli smal, man gör ju den för att förebygga sjukdomar” (S5) 

 

En annan anledning till varför sjuksköterskorna ibland kände tveksamhet till GBP-operation 

som viktminskningsalternativ var deras erfarenhet av att operationen var stor och kunde 

innebära risker. Men att den kanske var nödvändig om patienten mått dåligt av att leva med 

sin övervikt och de negativa effekter som övervikten medförde. I sådana situationer fanns 

förståelse för att den eventuella komplikationsrisk som fanns förbisågs. Det kanske inte kunde 

bli värre än vad det redan var, enligt sjuksköterskorna.  
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”Ja känner mej väldigt kluven till det här med gastric bypass… jag kan förstå 

det i vissa fall… mmm… men jag tycker att… ehhh… det är ju en stor operation 

som är väldigt riskfylld egentligen… och vi har ju både bra och dåliga 

erfarenheter” (S4) 

 

Komplikationer och avsaknad av positiv återkoppling kan påverka sjusköterskans synsätt 

Komplikationer efter GBP-operationer förekom inte ofta men när de tillstötte blev de ofta 

allvariga och kunde få mycket allvarliga konsekvenser för patienten. 

  

”… kräkts på helgen och då gick det calici här på avdelningen så man bedömde 

det som calici. Men det visade sig att det var nån förträning, svullnad vid 

anastomosen och sen blev det bara värre och värre och hon låg och svävade 

mellan liv och död länge” (S4) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de återser patienter som fått komplikationer och att återkoppling 

av lyckade GBP-operationer saknas. Det skulle eventuellt kunna leda till ett negativt synsätt 

på GBP-operationer och denna patientgrupp. Att möta en GBP-opererad patient utanför 

vårdavdelningen upplevdes positivt, de såg att se att patienten mådde bra och var tillfreds med 

sin nya livsstil.  

 

”… vi får tillbaka dom [patienterna] som det har krånglat med, för trånga 

anastomoser och så som man måste hålla på stöka och sådär…jag tror att det 

[negativ syn] skulle minska om man fick träffa fler som mådde bra helt 

klart”(S6) 

 

Diskussioner med kirurgerna om GBP-operationer efterfrågandes om bl.a. konsekvenser inför 

framtiden i och med att detta är en relativt ny viktreducerande metod och allt fler patienter 

med fetma opereras. 

 

”… man inte har gjort det så väldigt länge så jag tycker det är lite farligt om 

man tänker 10, 20, 30 år framåt, vad som händer i kroppen… man opererar ju 

väldigt många nu…” (S5) 
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Vikten av sjuksköterskans kunskap och professionella förhållningssätt 

Denna kategori innehåller två subkategorier som handlar om att sjuksköterskan ansåg sig ha 

god kunskap kring gastric bypass och betydelsen av fortlöpande utbildning till personalen 

samt att GBP-opererade patienter ses som En lättvårdad patientgrupp som bemöts på ett 

respektfullt sätt. 

 

God kunskap kring GBP-operation och betydelsen av fortlöpande utbildning  

Sjuksköterskorna ansåg att de hade god kunskap om att vårda patienter som genomgått GBP-

operation. Kirurger gav av och till föreläsningar på vårdavdelningen om bl.a. att leva med 

fetma, GBP- operationer, vårdförlopp samt effekter efter operation. Vid det sjukhus som hade 

en ”viktskola” kopplat till sig hade även föreläsningar av ”viktskolans” personal genomförts. 

All personal uppgavs ha ett eget ansvar att söka efter aktuell kunskap. Stor omsättning av 

personal beskrevs och fortlöpande föreläsningar efterfrågades. 

 

 

”Vi har fått mycket information… våra läkare har föreläst om det här å… vi har 

fått utbildning på det… det tycker jag… att jag har… man får ju läsa själv och 

uppdatera sig å så…” (S3) 

 

En lättvårdad patientgrupp som bemöts på ett respektfullt sätt 

Sjuksköterskorna uppgav att GBP-opererade patienter tillhörde en lättvårdad patientgrupp 

speciellt då de jämförde vården av andra patienter på samma vårdavdelning t.ex. de som hade 

cancer diagnoser eller andra svåra sjukdomstillstånd. GBP-opererade patienter beskrevs vara 

lätta att mobilisera post-operativt. Ett normalt vårdförlopp innebar en kort vårdtid, oftast två 

dygns post-operativ vård. Patienterna skötte t.ex. sin hygien själv post-operativt och 

uppmuntrades att göra det. Om de hade andra samtidiga sjukdomar som krävde kontroller tog 

patienten i regel hand om detta själv, enligt sjuksköterskorna.  

 

”En del är ofta insulinbehandlade diabetiker… högt blodtryck å att dom 

[patienterna] har sömnapné… men det är inget, oftast så sköter dom 

[patienterna] ju detta själva” (S2) 
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Sjuksköterskorna menade att personliga åsikter om övervikt i allmänhet eller om GBP-

operationen inte var något som ansågs påverka vården av patienterna. De upplevde att dessa 

patienter bemöttes på respektfullt sätt i samband med att de vårdades på vårdavdelningen.  

 

” … att man inte har några åsikter vare sig om övervikt eller operationen i sig… 

för det har jag inga problem med… rak och med respekt” (S5) 

 

4 Diskussion 

Huvudresultat 

Huvudresultatet i föreliggande studie presenteras utifrån fyra kategorier och åtta 

subkategorier. Den första kategorin Vikten av noggranna förberedelser inför operation 

beskriver sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av att det är nödvändigt med en 

grundlig utredning och att information givits till patienten innan GBP-operation samt att 

tidigare viktminskningsförsök hade utretts då allt yngre opereras. Sjuksköterskorna hade 

delade erfarenheter gällande hur patienterna uppfattade den information som gavs inför 

operationen. Sjuksköterskorna påtalade att en GBP-operation skulle ses som den absoluta 

sista utvägen, att patienten skulle ha provat alla andra tillgängliga viktminskningsalternativ. 

Den andra kategorin Viktigt att patienten är i psykisk balans inför och efter operation 

beskriver att det var av stor betydelse att ha en helhetssyn på patientens hälsostatus. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var nödvändig att patienten var i psykisk balans före och efter 

operationen. Det möjliggjorde en anpassning till den nya livsstilen och kunde förhindra ånger 

av ingreppet. Sjuksköterskorna såg ett behov om att komma tillrätta med eventuella 

grundproblem innan operationen för att resultatet skulle bli så bra som möjligt. Den tredje 

kategorin Sjuksköterskans kluvna syn på GBP-operation som viktminskningsalternativ 

beskriver att GBP-operationer kan ses som; en lyxoperation, något som patienten ådragit sig 

själv vs. en nödvändig operation för att förebygga följdsjukdomar, att operationstid togs från 

t.ex. cancerpatienter, att operation skulle göras om andra viktminskningsalternativ hade 

misslyckats. Operationen sågs som stor och riskfylld de hade erfarenhet av både lätta och 

allvarliga komplikationer. Komplikationer och avsaknad av positiv återkoppling kunde 

påverka sjuksköterskans synsätt. Frustrationer hos sjuksköterskorna uppstod när 

kostrekommendationer inte följdes med oro för re-operationer eller framtida okända 

konsekvenser nu när antalet operationerna ökar. Den fjärde kategorin Vikten av 

sjuksköterskans kunskap och professionella förhållningssätt beskriver att sjuksköterskan 
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ansåg sig ha god kunskap kring GBP-operationer men påtalade behovet av fortlöpande 

utbildning speciellt när det är stor omsättning på personalen. Patienterna beskrevs som 

lättvårdade samt ansågs bemötas på ett respektfullt sätt.  

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev Vikten av noggranna förberedelser inför 

operation. De upplevde att det var nödvändigt att GBP-patienten hade genomgått en grundlig 

utredning gällande hela patientens hälsostatus. Detta resultat får stöd i en studie (Grindel & 

Grindels 2006) som rapporterar att det är nödvändigt med en fullständig bedömning av hela 

patientens hälsostatus och uttrycker det som en ”huvud-tå” utredning innefattande medicinsk- 

och psykosocialutredning samt utbildningsbehov av varje enskild patient. Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie påtalade vikten av att tillräcklig och innehållsrik information gavs till 

GBP-patienten. I vissa fall upplevdes den pre-operativa utredningen som bristfällig och det 

efterfrågades ytterligare förberedelser. Sjuksköterskorna hade varit med om att vissa patienter 

inte tagit till sig informationen medan andra patienter verkade helt införstådda med ingreppet 

och dess följder. Sjuksköterskorna ansåg att ytterligare förberedelser skulle underlätta för 

patienterna att anpassa sig till den nya livsstilen. Grindel och Grindel (2006) rapporterar att 

urvalet av lämpliga kandidater för att genomgå GBP-operation är det viktigaste steget då det 

handlar om viktminskningskirurgi. Olämpliga kandidater har rapporterats ha större risk för 

komplikationer samt mindre lyckat resultat i ett långsiktigt perspektiv. En tidigare studie 

(Kuruba et al. 2007) visar att information till patienten inför GBP-operation gällande bl.a. 

post-operativ vård och kost gör patienten bättre förberedd. Samtidigt som patienten blir 

uppmärksam på ett mönster som avviker från det normala, vilket i sin tur gör att patienten 

snabbt kan förmedla om något inte känns som det ska. Enligt Collazo-Clavell et al. (2006) är 

målsättningen med den pre-operativ utredningen att ta reda på fakta kring följande punkter, 1) 

att patienten ska kunna följa givna rekommendationer efter operationen 2), identifiera 

riskfaktorer hos patienten som kan påverka patienten negativt post-operativt.  Eventuella 

riskfaktorer ska behandlas innan patienten godkänns för GBP-operation, 3) identifiera och 

åtgärda eventuella hinder som negativt kan påverka möjligheten till ett gott långsiktigt 

viktminsknings resultat och för att undvika komplikationer i framtiden.   

 

Utredning gällande patientens tidigare dokumenterade viktminskningsförsök, matbeteende 

samt patientens motionsvanor är av största vikt. En lämplig medicinsk utredning inför 
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operationen är bl.a. vitalparametrar, blodprover, längd, vikt samt kontroll av att patienten har 

ett BMI över 40 (Collazo-Clavell et al. 2006, Grindel & Grindel 2006). Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie upplevde en misstro till om alla patienter uppnått gällande kriterier för att 

genomgå en GBP-operation kopplat till att kirurgen inte kunde uppge gällande BMI-gräns. 

Sjuksköterskorna beskriver även en osäkerhet när det är många yngre patienter som opereras 

och frågar sig om patienten verkligen har provat andra viktminskningsalternativ. Samtidigt 

som de visar förståelse för de negativa upplevelser som unga patienter med fetma kan lida av. 

Agerberg (2007) beskriver i sin bok ”Ormen i paradiset” om negativa upplevelser hos 

personer med fetma kan lida av. Social isolering, svårigheter att handla kläder och åka lokal 

trafik beskrevs. Flera intervjupersoner beskrev att de kände sig uttittade och var i fokus för 

omgivningens nedlåtande blickar (Agerberg 2007).  

 

I föreliggande studie beskrev sjuksköterskorna att det var Viktigt att patient är i psykisk 

balans inför och efter operation detta för att patienten skulle ha förmågan att följa 

rekommendationerna efter operationen och för att patienten inte skulle ångra sin operation. 

Vissa patienter hade ett ökat behov av psykologiskt stöd inför operation och sjuksköterskorna 

hade mött patienter som visat på psykisk obalans och som inte kunde hantera sin kosthållning 

och sin livsstil. En tidigare studie (Pataky et al. 2011) menar att fetma var starkt förknippad 

med förekomst av psykiska tillstånd som kunde ha en negativ inverkan på GBP-operationens 

resultat både på kort- och lång sikt. Studien påtalar vikten av utredning av patientens psykiska 

balans innan GBP-operation då resultatet kunde påverkas negativt av en psykisk obalans. De 

hade sett positiva resultat gällande viktminskning i ett långsiktigt perspektiv när patienten 

förberetts inför operation och fått metoder för att hantera sin nya livsstil efter att patienten 

genomgått GBP-operation. Vidare visades att GBP-operation hade en positiv inverkan både 

på patientens psykiska hälsa och upplevd livskvalité. Sammanfattningsvis är en psykologisk 

bedömning inför en GBP-operation och systematisk uppföljning nödvändigt för att garantera 

optimal viktnedgång och följsamhet (Pataky et al. 2011). Chen et al. (2009) beskriver att 

patienter med fetma bl.a. har en större risk att drabbas av depression, att det finns ett samband 

mellan fetma och depression som visar att kvinnor med fetma löper 43 % risk att drabbas av 

depression jämfört med normal viktiga kvinnor. Denna studie eftersöker specialanpassade 

program främst för yngre kvinnor med fetma för att fånga upp dessa kvinnor i tid för att 

erbjuda dem rätt hjälp och stöd. Ytterligare en artikel (Secher 2011) berör att GBP-operation 

inte bör ses som en quick-fix, utan att operationen bara är en hjälp att gå ner i vikt och det 

största ansvaret ligger hos patienten själv.  



21 
 

 

Sjuksköterskorna upplevde att en grundlig information till patienterna var nödvändig liksom 

att kirurgen var varse om att patienten verkligen hade förstått den information som givits. Att 

patienten var medveten om sitt eget ansvar genom att följa de givna rekommendationerna. 

Grindel och Grindel (2006) rapporterar vikten av att patienten verkligen förstått givna 

rekommendationer. De menade att kirurgen i det pre-operativa skedet skulle bedöma om 

patienten upplevdes ha förmågan att ta till sig den givna informationen och vara beredd på 

den nya livstilen. Bedömdes patienten inte vara införstådd i hur livet efter operationen skulle 

te sig var denne patient inte aktuell för GBP-operation.  

 

Det var av stor vikt att patienten kom tillrätta med eventuell psykisk obalans före GBP-

operation, enligt sjuksköterskorna. Patienterna borde få hjälp med t.ex. ett negativt 

förhållningssätt förknippat med mat för att minimera risken att patienten såg GBP-operation 

som en enkel lösning på viktproblematiken. En GBP-operation sågs som en sista utväg. Enligt 

Marino et al. (2012) finns det risk för ätstörningar efter en GBP-operation. Det styrker 

sjuksköterskorna resonemang om att patienten borde få hjälp att åtgärda eventuella problem 

inför operation och som kan ses som en förebyggande åtgärd så patienten inte behöver 

utveckla en framtida ätstörning. Secher (2011) menar att om patientens motivation för att följa 

de strikta rekommendationerna har försvunnit så finns eventuell risk att återuppta sin tidigare 

negativa kosthållning. I en annan studie (Ide et al. 2008) belystes att alla GBP-patienter borde 

träffa en psykolog inför operation. Psykologen kunde utreda ett flertal psykologiska faktorer 

bl.a. om patienten har realistiska mål inför GBP-operation och är införstådda med livslång 

medicinsk uppföljning och följsamhet.  

 

Sjuksköterskans kluvna syn på GBP-operation som viktminskningsalternativ beskrev att 

sjuksköterskorna såg GBP-operationen som en lyxoperation å andra sidan som en nödvändig 

operation. De hade negativa tankar kring att GBP-patienter kom in via väntelista och tog 

operationstid från de som de ansåg behövde det bättre. I vissa fall gavs uttryck för att GBP-

patienten borde kunna komma tillrätta med sin fetma på egen hand. Samtidigt berättade 

sjuksköterskorna om de positiva effekter som GBP-operation kunde medföra. Liknande 

resonemang sågs hos en obesitaskirurg (Secher 2011) som i en debatt artikel har gett uttryck 

för sitt delade synsätt på GBP-operation. Såväl negativa som positiva aspekter finns av GBP-

operation som viktminskningsalternativ men när dessa aspekter ställs mot varandra överväger 

de positiva (Secher 2011). Således dras slutsatsen att GBP-operationerna gör mer nytta än 
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skada genom att det är den metod som har visat mest hållbara viktminsknings resultat på sikt. 

Å andra sidan menar Secher (2011) att mer resurser bör satsas på livsstilsförändringar hos 

patienterna med fetma.  

 

Sjuksköterskorna hade varit med om både lätta och allvariga komplikationer vilket fått stöd i 

tidigare studie, där Harakeh (2011) beskriver både kortsiktiga och långsiktiga komplikationer 

med varierade grad av sjuklighet och dödlighet. Sjuksköterskorna i föreliggande studie hade 

erfarenhet av att noggranna bedömningar kunde förhindra allvariga konsekvenser för 

patienten. Sjuksköterskorna ansåg att komplikationer kunde påverka till en mindre positiv syn 

på GBP-operationer. Enligt Harakeh (2011) är det viktigt att upptäcka ett förlopp som avviker 

från det normala i ett tidigt skede för att i möjligaste mån kunna påverka och minska risken 

för allvarig komplikation. Grindel och Grindel (2006) och Ide et al. (2008) beskriver 

komplikationer efter en GBP-operation bl.a. anastomos läckage och slits hernia vilket kunde 

leda till re-operation. Abscesser, djupa ven tromboser och infektioner beskrivs också som 

möjliga komplikationer. Komplikationer som kan uppstå på sikt är bl.a. malnutrition samt att 

det finns svårigheter att undersöka den bortkopplade magsäcken och tolvfingertarmen i 

händelse av buksmärta eller liknade (Grindel & Grindel 2006, Ide et al. 2008). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att avsaknaden av positiv återkoppling kunde 

påverka sjuksköterskans synsätt p.g.a oro och ovisshet inför framtida konsekvenser bl.a. när 

patienter inte följde mat rekommendationerna med tankar om det eventuellt kunde leda till re-

operationer. Deras oro får stöd i följande studie (Boeka et al. 2010) som påvisade att många 

patienter hade svårt att följa de givna rekommendationerna gällande kost efter operation. 

Boeka et al. (2010) har ställt sig frågande till om utformningen av den pre-operativa kost 

informationen är bristfällig eftersom det visat sig att patienter har haft svårt att ta till sig given 

information.   

  

I föreliggande studie beskrevs Vikten av sjuksköterskans kunskap och professionella 

förhållningssätt. Sjuksköterskorna upplevde att GBP-patienterna var en lättvårdad patient 

grupp, speciellt i jämförelse med andra svårt sjuka patienter. De sågs som lätt mobiliserade, 

skötte sin hygien självständigt och uppmuntrades till detta under sin vårdtid. Det stämmer väl 

överrens med en amerikansk studie (Bejciy-Spring 2008) som utformat en arbetsmodell för en 

säker vård med hög kvalité till patienter med fetma. Där framkom att patienten skulle 

involveras i sin egenvård, sjuksköterskan skulle identifiera och främja ett samarbete. Att 

GBP-patienterna anses vara en lättvårdad patientgrupp kan även ha att göra med att 
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sjuksköterskorna anser sig ha god kunskap om vården kring GBP-patienterna. De efterlyser 

dock fortlöpande utbildning i ämnet för att detta kunde göra att synen på GBP-patienterna 

skulle bli mer positiv. I en annan amerikansk studie (Camden et al. 2008) rapporterades att det 

var nödvändigt med utbildning för vårdpersonal som arbetar med patienter med fetma. 

Utbildning innefattande GBP-operationens effekt på följdsjukdomar och patientens 

känslomässiga problem kopplade till fetman rekommenderades. Utbildningen skulle även 

innehålla tidigare erfarenheter av GBP-operationen och dess resultat för att ge vårdpersonalen 

en bra helhetsbild gällande GBP-patienten, GBP-operation och vården kring patienten 

(Camden et al. 2008).  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie betonande vikten av ett professionellt förhållningssätt 

då de vårdade GBP-patienter och menade att de värnade om att behandla GBP-patienten som 

alla andra patienter. De ansåg att de inte lät personliga åsikter om fetma eller GBP-

operationen gå ut över patienten.  Vikten av att behandla GBP-patienter med respekt och ge 

patienten ett gott bemötande beskrivs i flera studier (Barr & Cunneen 2001, Camden et al. 

2008, Bejciy-Spring 2008, Chang et al. 2010). Bejciy-Spring (2008) beskriver betydelsen av 

ett respektfullt och bra bemötande till patienter med fetma. Det är viktigt att vårdpersonal ser 

individen, inte kilona och att personliga åsikter får stå åt sidan i vårdandet. Studien 

presenterar en modell för att främja kvalité, patientcentrerad och empatisk vård till patienter 

med fetma. En annan studie (Camden et al. 2008) uppger att det är av största vikt att bemöta 

patienter med fetma på ett bra sätt speciellt då patienten kunde vara diskriminerade i det 

övriga samhället. Patienten med fetma skulle bli behandlad utifrån ett holistiskt synsätt, 

vårdpersonal främja en god och tillitsfull relation. Barr och Cunneen (2011) påtalar att 

vårdmiljön kring patienten skall vara säker och anpassad till patienter med fetma detta för att 

undvika att de känner sig obekväma. Det kunde gälla att det fanns rätt storlek på 

blodtrycksmanschetten och att vårdpersonalen hade rätt utrustning för att kunna transportera 

patienten t.ex. röntgen. Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att GBP-opererade 

patienter bemöttes på ett respektfullt sätt under sin tid på vårdavdelningen. 

 

Metoddiskussion 

Båda författarna arbetar som sjuksköterskor på en kirurg avdelning där GBP-opererade 

patienter vårdas. Författarna har bland personalen i arbetsgruppen upplevt både positiva såväl 

negativa upplevelser och erfarenheter av att vårda GBP-opererade patienter. Det har därför 

upplevts viktigt att göra denna studie för att belysa sjuksköterskornas upplevelser och 
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erfarenheter av att vårda GBP-opererade patienter inom slutenvården både post-operativt och i 

händelse av sjukvårdsvistelse i senare skede på grund av exempelvis komplikation. Denna 

förförståelse kan ha påverkat föreliggande studies resultat (Forsberg & Wengström 2003). 

Författarna har genom hela arbetes gång haft ambitionen att vara opartiska gällande bl.a. 

datainsamling och innehållsanalys.  

 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ ansats med beskrivande design och 

författarna hade ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck 2008). Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att det är viktigt när det gäller en studies trovärdighet att välja en relevant 

datainsamlingsmetod. Trovärdigheten i föreliggande studie stärks genom att författarna valde 

att genomföra en intervjustudie som ansågs motsvarade studiens syfte. Totalt genomfördes sex 

intervjuer och författarna hade utformat en intervjuguide med semistrukturerade frågor. 

Deltagarna gavs möjlighet att prata fritt utifrån de förutbestämda frågorna samt att författarna 

hade möjlighet att ställa följdfrågor som t.ex.; Hur menar du? Kan du utveckla?  Författarna är 

medvetna om sina begränsningar när det gäller att gör intervjuer. Dock sågs det som en fördel 

att ha genomfört övningsuppgifter i den förberedande kursen inför att skriva C-uppsats. Detta 

har gett författarna en grund att stå på gällande att genomföra intervjuer. Den provintervju 

som genomfördes gav gott utfall och stärkte författarnas förhoppning att frågeguiden kunde 

ge svar på de frågor som författarna avsåg ta reda på. Författarna valde inte att ta med 

materialet från provintervjun i studien då denna utfördes på en sjuksköterska på författarnas 

arbetsplats och var ett exklusionskriterium.  

 

Författarnas upplevde att det gick bra att intervjua men upptäckte när materialet analyserades 

att det saknades följdfrågor som kunde ha klargjort vissa sammanhang. Det ses som en styrka 

att båda författarna var delaktiga vid samtliga intervjutillfällen på grund av måttlig kunskap i 

att genomföra en intervju. Eftersom båda författarna deltog vid intervjutillfällena minskade 

risken att viktiga områden förbisågs. Intervjuerna genomfördes på en avskild och ostörd plats 

i närheten av sjuksköterskans arbetsplats. Enligt Polit och Beck (2008) är det viktigt att 

intervjua i en lugn miljö. Författarna vet inte om resultatet påverkades genom att båda 

författarna var närvarande vid intervjuerna eller om det bidrog till att deltagarna kände sig 

obekväma. Dock gav sjuksköterskorna intrycket av att vara avslappnade och vara sig själva 

under respektive intervjutillfälle.  

 

Intervjuerna spelades in som ljudupptagning och transkriberades ordagrant av författarna. 
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Författarna läste igenom intervjuerna ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild av 

materialet. Insamlat datamaterial analyserades med hjälp av kvalitativ innehålls analys enligt 

Graneheim och Lundman (2004).  I kvalitativ innehålls analys är avsikten att beskriva 

variationer, likheter och skillnader söks i materialet (Graneheim & Lundman 2004). Analysen 

gjordes gemensamt innebar att meningsbärande enheter, kondenserade enheter, koder, 

subkategorier och kategorier skapades och likheter, skillnader och olika nyanser i materialet 

kunde ses. En gemensamt utförd analys ökar resultatets tillförlitlighet (Granskär & Höglund-

Nilesen 2008). Resultaten presenteras i en sammanfattande text baserad på formade 

subkategorier och kategorier och avslutas med ett citat. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) ökar trovärdigheten i en studie om resultaten styrks med citat. Diskussion tillsammans 

med handledaren angående meningsbärande enheter, kondenserade enheter, koder, 

subkategorier och kategorier stärker tillförlitligheten (Granskär & Högslund-Nilsen 2008). I 

vilken utsträckning föreliggande studie går att överföra på andra grupper låter författarna 

läsaren själv att avgöra. Granskningen blir dock lättare då författarna tydligt har beskrivit 

urvalsmetod, datainsamlingsmetod, analysprocess och resultat (Polit & Beck 2008).  

 

Allmän diskussion  

Efter att författarna genomfört föreliggande studie och fördjupat kunskapen i ämnet ser 

författarna vikten av utredning och information till patienter inför en GBP-operation samt 

uppföljning post-operativt. Mer planering, tid och resurser bör läggas på förberedelser så att 

patienterna ska vara så förberedda som möjligt. Det kan leda bl.a. till större följsamhet av 

kostrekommendationer post-operativt. Sjuksköterskorna vid det ena sjukhuset upplevde att 

GBP-patienterna var mycket välinformerade och sällan hade frågor till personalen under sin 

vårdtid. Dessa patienter hade pre-operativt genomgått utredning och fått information via en 

s.k. ”viktskolan”. Dock hade enhetens arbetssätt förändrats fr.o.m. hösten 2010 efter en 

omorganisation enligt muntlig uppgift från sjuksköterska på enheten. Därmed ersattes flertalet 

gruppträffar mot enbart en gruppträff samt att ett längre läkarbesök på en och en halv timme 

görs i samband med inskrivningstillfället. Enligt författarna måste det uppmärksammas att de 

intervjuade sjuksköterskorna inte hade vetskap om att organisationen hade förändrats två år 

tidigare. Det är också intressant att sjuksköterskorna inte nämner någon skillnad i att 

patienterna är mindre informerade än när ”viktskolan” pågick. Vid det andra sjukhuset gick 

patienterna endast på en gruppträff pre-operativt samt fick ett kortare besök med kirurgen och 

resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde dessa patienter inte lika välinformerade. 

Författarna ställer sig då frågan om det längre läkarbesöket vid det första sjukhuset har en så 
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avgörande betydelse i hur patienten upplevdes ta till sig given information.  

 

Ytterligare resultat visar att sjuksköterskorna upplevde brister i den medicinska utredningen 

genom att vissa patienter inte uppfyllde kriterierna för att få göra en GBP-operation. 

Författarna ställer sig frågande till varför en kirurg inte känner till BMI-gränsen för operation. 

Det anses märkligt då det skall finnas klara direktiv på varje klinik om vilka kriterier som 

gäller inför GBP-operation. En helhetsbedömning av patientens hälsostatus saknades inför 

GBP-operation och vissa patienter upplevdes vara i psykisk obalans och i behov av 

psykologiskt stöd. Under utredningen borde patienter som eventuellt inte är redo för att 

genomgå en operation fångas upp. Författarna anser att det är viktigt att den remitterade 

husläkaren alternativt kirurgen diskuterar med patienten att en GBP-operation inte är ett 

quick-fix för att gå ner i vikt utan att ändra sin livsstil är avgörande.  

 

Sjuksköterskorna hade en kluven syn på operationen som viktminskningsalternativ; en lyx 

operation vs. en nödvändig operation. Fetma är ett allvarligt tillstånd p.g.a. allvarliga 

följdsjukdomar som bl.a. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och depression. GBP-operation 

har visat god effekt på dessa följdsjukdomar och medför vinster för individ och samhälle i ett 

framtids perspektiv (Nationella medicinska indikationer för primär fetmakirurgi och 

kvalitetskrav på producenter av primär fetmakirurgi 2011). Författarna anser att vårdpersonal 

som arbetar med GBP-opererade patienter bör få utbildning och insikt i graden av allvarlighet 

förenat med fetma och dess följdsjukdomar samt vilka vinster personer med fetma kunde ha 

av en GBP-operation. Nationella medicinska indikationer för primär fetmakirurgi och 

kvalitetskrav på producenter av primär fetmakirurgi (2011) presenterar i riktlinjerna att 

samtliga kirurgiska ingrepp medför en viss grad av komplikationsrisk. Dock skulle kirurgiska 

åtgärder avstås om antalet allvarliga komplikationer är fler än förväntad vinst med den 

operativa åtgärden. Sjuksköterskorna i föreliggande studie kunde ha svårt att se vinsterna med 

GBP-operationen då de upplevde att det saknades återkoppling av operationens resultat. 

Författarna anser att det vore intressant för vidare forskning undersöka kirurgers upplevelser 

och erfarenheter när det gäller utredning, information och bemötande av GBP-patienter.  

 

Slutsatsen i denna intervjustudie är att sjuksköterskorna betonar nödvändigheten med en 

grundlig utredning och tydlig information till patienten innan GBP-operation och att en 

helhetssyn på patientens hälsostatus har stor betydelse. Det är viktigt att patienten är i psykisk 

balans inför och efter operation eftersom det kan förbättra patientens möjligheter till 
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anpassning av den nya livsstilen och kan motverka ånger av ingreppet. Sjuksköterskorna 

menar att GBP-operation skall vara det absolut sista viktminskningsalternativet. Författarna 

anser det önskvärt att delge resultatet av föreliggande studie till verksamhets- och 

vårdenhetschefer för att påtala sjuksköterskornas behov av diskussioner tillsammans med 

andra professioner kring GBP-opererade patienter, vilket kan leda till utveckling av vården. 

Resultatet av föreliggande studie kommer att kunna utgöra ett underlag för sådana 

diskussioner på arbetsplatsen kring vården av den GBP-opererade patienten, förslagsvis på en 

arbetsplatsträff alternativt en utvecklingsdag.  
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