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Sammanfattning 

 

Syfte: Att beskriva orsaker till brister i uppföljning, dess effekter och den motivation 

som sjuksköterskor kan möta hos patienter som är gastric bypass opererade i samband 

med fortsatta livsstilsförändringar och ökad livskvalitet, samt att som 

kvalitetsgranskning redogöra för undersökningsgrupper, deltagare och bortfall i 

artiklarna. 

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. Sökning av kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL och Pubmed. Artiklarnas resultat har 

sedan utifrån syfte och frågeställningar analyserats. 

Resultat: Det är betydelsefullt att få patienterna att komma på uppföljande återbesök 

för att hjälpa de till fortsatt livsstilsförändring. Högt BMI innan operationen kunde vara 

orsak till brister i att komma till uppföljning och återbesök vilket medförde förlust av 

stöd och hjälp till att följa dieten, samt att komplikationer upptäcktes sent och att 

information gick förlorad. Även om livskvaliteten ofta förbättrades markant så upplevde 

många en mer bristande grad av livskvalitet än förväntat och depression förekom. 

Hinder till motivation till förändrad livsstil och förbättrad livskvalitet kunde vara att 

pressas för hårt vilket kunde innebära att patienterna ofta ledsnade helt på att röra på sig.  

Slutsats: För att uppnå viktminskningsresultat och en förbättrad livskvalitet genom 

motiverande samtal behövs kunskap om hinder till motivation. Uppföljning och 

återbesök behöver prioriteras både av patienter och av sjuksköterskor. 

 

 

Nyckelord: Gastric bypass, omvårdnad, livskvalitet, motiverande samtal (MI), diet 

samt information. 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

Aim: To describe the causes of deficiencies in follow-up and return visits, its effects 

and the motivation that nurses may face in patients with gastric bypass surgery in 

continued lifestyle changes and improved quality of life, and by quality review describe 

the methodological part in the studies presented in the articles. 

Method: A literature review with descriptive design. In the databases CINAHL and 

PubMed has quantitative and qualitative research articles been found.  

The results in the articles have been analyzed according to the aim and the issues. 

Results: It is important to get patients to come to follow-up visits to help them to 

continue lifestyle changes. High BMI before surgery is one of the reasons for failing to 

come to follow-up visits which resulted in loss of support and help to follow the diet, 

also complications were discovered late and information was lost. Though quality of life 

most of the times are improved, many experienced a more inadequate level in quality of 

life than expected and depression occurred. Barriers to motivation for lifestyle changes 

and improved quality of life could be to be pressed too hard such as that patients got 

tired to exercise at all.  

Conclusion: In order to achieve weight loss results and improved quality of life through 

motivational interviewing requires knowledge of barriers to motivation. Follow-up and 

return visits need to be prioritized by both patients and nurses. 

 

 

Keywords: Gastric bypass, nursing, quality of life, motivational interviewing (MI), diet 

and information. 
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1. Introduktion 

1.1 Fetma – vår tids hälsoproblem  

Fetma är ett av vår tids mest försummade folkhälsoproblem enligt World Health 

Organization (2002). Om inget görs åt detta globala problem kommer miljoner av 

människor att drabbas av många allvarliga hälsoproblem. Diabetes, hjärt och kärl 

sjukdomar, högt blodtryck och stroke och vissa cancerformer är följder av fetma (WHO, 

2002).
  
Enligt socialstyrelsen (2009) har våra kostvanor de senaste 30 åren stadigt 

försämrats. Livsmedelsverket rekommenderar att vi bör äta frukt och grönt fem gånger 

per dag, men det är färre än en av tio som följer det kostrådet idag. Frukt, grönt och fisk 

står alldeles för sällan på dagens menyer (Socialstyrelsen, 2009).
   

 

Genom att förbättra hälsotillståndet via att kombinera kost och motion kan en 

viktnedgång nås. Men hos feta människor är det få undantagna som lyckas med detta 

själva och därför kan sjukvården hjälpa till med en viktminskning genom att 

farmakologisk behandling sätts in. Dessa behandlingar har visats underlätta 

viktminskning före gastric bypass- operationer (Gagnon et al. 2012). 
 
För att göra ett 

gastric bypass- ingrepp skall viktminskningen med traditionella metoder som kost och 

motion eller med farmakologisk behandling ha misslyckats (Hager, 2007). De patienter 

som inte lyckats gå ned i vikt utan hjälp från sjukvården upplever ofta skamkänslor 

eftersom de känner ett misslyckande (Gagnon et al. 2012).
 

 

1.2 BMI, Body Mass Index  

För att räkna ut eventuell övervikt är Body Mass Index (BMI) ett sätt. Förhållandet 

mellan vikt och längd mäts. När BMI räknas ut så tas först vikten i kilo, sedan 

multipliceras längden i meter gånger två. Till sist divideras vikten med den summan. 

Exempel: 70 kg / (1,70 m X 1,70 m) = BMI 24,2 (Roos, 2012), (Figur 1). 

 

Klassifikation BMI 

Undervikt Under 18,5 

Normalvikt 18,5 – 24,9 

Övervikt 25 – 29,9 

Fetma 30,0 och mer 

Figur 1. Gradering av BMI (Roos, 2012). 
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1.3 Livskvalitet 

Livskvalitet är relaterat till mental, fysisk och social funktion i ett välbefinnande. Det 

speglar människans kulturella och sociala värden (Hager, 2007).  

     Enligt en studie som har gjorts i USA så påverkas både hälso- och viktrelaterad 

livskvalitet av sjuklig fetma. Båda dessa aspekter förbättras efter gastric bypass- 

operationer (Sarwer et al. 2010). 

 

1.4 Gastric bypass-operationer 

Trots initiala kostnader, ett potentiellt behov av flera operationer samt de långsiktiga 

följder som kräver livslång uppföljning och sjukvård fortsätter antalet sjukligt feta 

personer att växa. Gastric bypass operationer är inte lösningen på den ökande  

förekomsten av fetma hos befolkningen (Madura et al. 2012) men kan förbättra hälso- 

och viktrelaterad livskvalitet för patienter med sjuklig fetma (Sarwer et al. 2010). 
 

 

För att kunna genomgå en operation skall BMI vara över 35.
 
Alla patienter godkänns 

dock inte för operation. Orsaker till detta kan vara bakomliggande sjukdomar eller 

medicinering som kan försämra resultatet eller utgöra risker. En individuell bedömning 

görs alltid. Exempel på sjukdomar som utgör en risk är njursjukdomar, 

cancersjukdomar, lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar (Kallenberg, 2012). Det 

finns olika sätt att utföra gastric bypass- operationer på, i alla förfaranden kopplas den 

större delen av magsäcken bort och tunntarmen leds förbi i större eller mindre grad. 

Detta gör att näringsupptaget minskar. Tunntarmen kopplas sedan ihop med den 

resterande magsäcken, detta gör att maten snabbt kommer till tunntarmen. En mindre 

effektiv metod innebär att magsäckens övre del avgränsas med ett band för att minska 

dess storlek (Andrén, 2011). Själva förfarandet vid en gastric bypass- operation är att 

matintaget begränsas och matsmältning och absorption av föda fördröjs (Kristoffersen 

et al. 2005), (Figur 2). Gastric bypass- operationer görs för att förhindra hjärt- och 

kärlsjukdomar och minska behandlingsbehovet av sekundärsjukdomar som till exempel 

diabetes, hyperlipedemi, hypertoni, förslitningssjukdomar och cancer. Andra viktiga 

aspekter är att öka livskvaliteten samt att förhindra en för tidig död hos dessa patienter.                                              

 

Det finns ett gott vetenskapligt stöd av att obesitaskirurgi leder till en långsiktig 

viktminskning, mindre sjuklighet samt bättre en livskvalitet. Samtidigt skall poängteras 

att dessa operationer inte görs för att bli snygg och lycklig utan att bli frisk och få ha en 
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fungerande kropp, alltså att skapa förutsättningar för att kunna leva ett normalt liv 

(Olbers, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Förfarande vid gastric bypass operation (Ide et al. 2008) 

 

1.5 För- och nackdelar vid gastric bypass- operationer 

Fördelar är livsstilsförändringar som resulterar i viktminskning och ger tillika 

förbättringar i insulinresistens, diabetes och högt blodtryck. Gastric bypass- operationer 

är ett hållbart alternativ för behandling av svår fetma, vilket resulterar i långvarig 

viktminskning och en förbättrad livsstil (Sjöström et al. 2004) med ökad livskvalitet 

som följd (Sarwer et al. 2010). 

Långsiktiga problem som kommer av gastric bypass- operationer är både kirurgiska och 

näringsmässiga. Exempel på kirurgiska oönskade konsekvenser är symtomatisk 

gallsten, bandrelaterade komplikationer, läckor, tarmobstruktion. Näringsmässiga 

konsekvenser är till exempel proteinkalori- undernäring samt näringsämnes brister. Det 

krävs en livslång uppföljning och medicinering av näringsämnestillskott till följd av 

dessa konsekvenser. Det finns en oro för unga patienters långsiktiga konsekvenser 

eftersom de har en lång livslängd (Madura et al. 2012). 

 

1.6 Sjuksköterskors arbete 

Sjuksköterskor skall tillgodose patientens basala omvårdnadsbehov. Det innebär att det i 

sjuksköterskors yrkesroll ingår att utföra de åtaganden som patienten inte klarar av samt 

att motivera patienten (Kristoffersen et al. 2005). 

En av grundstenarna i omvårdnad är att visa patienten respekt samt att främja värdighet 

(Kristoffersen et al. 2005). Katie Eriksson (1989) beskriver i sin idé om hälsa att 
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omsorg är en relation mellan likvärdiga parter och att den naturliga omsorgen ges 

genom ett mellanmänskligt agerande (Eriksson, 1989).  

     Sjuksköterskors omvårdnad till gastric bypass- opererade patienter handlar om att 

visa respekt för och att skapa en relation till patienten genom att vara stödjande och 

motiverande (Gagnon et al. 20012). Gastric bypass- opererade patienter kan fundera 

över hur livet kommer att bli efteråt, och förekommande tankar är också om de 

verkligen kommer att minska i vikt (Krisfoffersen et al. 2005). Både före och efter 

viktminskning bör patienter uppmuntras via både motiverande samtal samt att delta i 

stödgrupper som del i uppföljningen för att få den information och hjälp de behöver för 

att lära sig hantera sitt nya liv (Gagnon et al. 2012). Sjuksköterskors roll innebär också 

att vara effektiva samt att tillhandahålla lämplig vård till dessa patienter. Vikten bör inte 

bara läggas på fysisk funktion utan också på de psykosociala aspekterna av livskvalitet 

(Hager, 2007). Syftet med motiverande samtal är att hjälpa patienter att göra 

förändringar till en naturlig del i sina egna liv utan att ta ifrån dem det de anser vara 

viktigt. Det är dock angeläget att hjälpa patienter till att uppfatta dessa förändringar som 

nödvändiga och fördelaktiga. Att öka den egna medvetenheten om att hälsan beror på 

vilken typ av vanor som ändras kan tas som en övning som kommer att förbättra den 

egna hälsan och det egna välbefinnandet (McCambridge & Strang, 2004). 

 

1.7 Motiverande samtal (MI) 

Motiverande samtal (MI) är en klinisk intervention som kan öka behandlingseffekter 

genom att öka en inre motivation att ändra beteende, vilket minskar påfrestning och 

ökar följsamhet med behandlingen (Miller & Rollnick, 2002). MI är en patientcentrerad 

rådgivningsteknik inriktad på beteendemässiga förändringar (Dunn et al. 2006). 

Människor som överväger förändringar i sin hälsostil upplever en viss nivå av 

ambivalens och uppfattar både för- och nackdelar med att förändra sitt beteende . MI 

främjar en beteendeförändring genom att hjälpa patienterna att utforska och lösa detta 

(Miller & Rollnick, 2002). En viktig betoning som ligger på MI är värderingar och att 

öka överensstämmelsen mellan individers värdesystem och deras beteenden (Wagner & 

Sanchez 2002) vilket skildras inom humanistisk teori som en del av människans natur 

(Rogers, 1964). Genom att fokusera på värderingar så ökar individens känsla för 

betydelsen av förändring. Att framkalla motivation och ge information till förändringar 

kan hjälpa att patienter känner igen avvikelser mellan sina beteenden och deras djupt 

rotade övertygelser (Bean et al. 2010). 
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1.8 Katie Erikssons omvårdnadsteori 

 Katie Eriksson omvårdnadsteori (1987b) innefattar tre grundelement, leka, ansa och 

lära. Människan utvecklas och får en ökad personlighet och integritet genom skapande 

och lek. En stor vikt ligger i hälsobegreppet som helhet, växande, utveckling samt 

integration (Eriksson, 1987b). När människor blir bekräftade så växer modet och kraften 

vid varje upplevelse för att livet ska fortsätta. Professionell vård utgår från vårdtagarens 

behov samtidigt som patient och sjuksköterska interagerar. Målet för en professionell 

vård är att det underlättar hälsoprocesserna hos patienten, vilket ska vara en naturlig 

vårdrelation mellan patient och sjuksköterska (Eriksson, 1987a).  

 

1.9 Problemformulering 

Eftersom våra kostvanor stadigt försämras och att det är så få som följer 

Socialstyrelsens kostråd att vi bör äta nyttigare, så står vi idag inför ett stort problem 

med att allt flera människor lider av fetma. (Socialstyrelsen, 2009).  

Få av de personer som lider av fetma klarar av att genomföra en viktnedgång själva utan 

hjälp av sjukvården, och eftersom det är en ökning av fetma i populationen så ökar 

gastric bypass- operationerna. Patienter som genomgått en gastric bypass- operation kan 

uppleva exempelvis känslor som skam och funderingar om hur livet kommer att bli 

efteråt och sjuksköterskor behöver skapa en relation till patienten som är både stödjande 

och motiverande för att patienterna ska vara delaktiga i uppföljningen (Gagnon et al. 

2012). Livslång uppföljning och råd om diet behöver följas för att minska 

näringsmässiga konsekvenser (Madura et al. 2012). Motiverande samtal kan öka 

behandlingseffekter genom att öka den inre motivationen till att ändra beteende (Miller 

& Rollnick, 2002). Livslång behandling med uppföljande återbesök och motivation till 

livsstilsförändring och ökad livskvalitet ställer krav på både patienter och 

sjuksköterskor. Finns det brister i uppföljning och motivationen hos gastric bypass 

opererade patienter som sjuksköterskor kan möta i samband med MI? 

 

1.10 Syfte 

Att beskriva orsaker till brister i uppföljning, dess effekter och den motivation som 

sjuksköterskor kan möta hos patienter som är gastric bypass opererade i samband med 

fortsatta livsstilsförändringar och ökad livskvalitet, samt att som kvalitetsgranskning 

redogöra för undersökningsgrupper, deltagare och bortfall i studierna som presenteras i 

artiklarna. 
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1.11 Frågeställningar 

a) Vad orsakar att gastric bypass- opererade patienter brister i att komma till 

uppföljande återbesök och vilka blir effekterna? 

 b) Vilken motivation för fortsatta livsstilsförändringar för att uppnå ökad livskvalitet 

beskriver gastric bypass opererade patienter? 

c) Vilka undersökningsgrupper, deltagare och bortfall redovisas i artiklarna?  

 

2. Metod  

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design, vilket är en sammanställning av redan 

förekommande forskningsresultat (Forsberg & Wengström, 2012) 

2.2 Databaser och sökord 

Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna PubMed och CINAHL med meshtermerna 

gastric bypass, nursing, complications, quality of life, dietary intake samt motivation. 

Sökord och utfall av sökning presenteras i tabell I. 

 

Tabell I. Resultat av databassökning 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal valda 

artiklar 

PubMed Gastric bypass 

AND nursing 

51 30 1 

 

PubMed Gastric bypass 

AND QoL 

48 30 5 

PubMed Gastric bypass 

AND 

complications 

311 50 2 

PubMed Gastric bypass 

AND dietary 

intake 

35 20 1 

CINAHL Gastric bypass 

AND 

motivation 

4 4 1 

Totalt    10 
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2.3 Urvalskriterier 

Abstract till tänkbara artiklar har lästs i både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 

artiklar som var skrivna på engelska. Inklusionskriterier var artiklar som var fritt 

tillgängliga, svarade på syfte och frågeställningar samt att de var etiskt övervägda. 

Sökningen begränsades med artiklar som hade ett abstract, var max 10 år gamla samt 

presenterades i free full text. Ingen skillnad mellan män och kvinnor gjordes. Artiklar 

oavsett land har inkluderats. Exkluderingskriterier var artiklar som var äldre än 10 år, de 

som ej var fritt tillgängliga samt de som inte svarade på studiens syfte. 

 

2.4 Dataanalys 

Studiernas resultat som presenteras i artiklarna har lästs flertalet gånger för att fastställa 

att de svarat på syfte och frågeställningar. Studiernas resultat analyserades sedan utifrån 

syfte och frågeställningar. Analysresultatet sorterades under rubriker som motsvarar 

frågeställningarna, och där under sorteras resultatet i underrubriker. Likheter och 

skillnader i studiernas resultat analyserades för att belysa trovärdighet och användbarhet 

(Forsberg & Wengström, 2012). I kvalitetsgranskningen av inkluderade artiklar beskrivs 

det hur forskarna gick till väga i deras insamling av data, vilka urvalsgrupper de 

använde sig av eller vilket bortfall som beskrivs. Till denna granskning har 

checklistorna i Forsberg & Wengström (2012) använts. Detta framställs och analyseras 

slutligen under diskussion.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som använts har varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter och betraktades 

som vetenskapligt granskade och forskningsetiskt övervägda. Det är oetiskt att bara 

redogöra för de artiklar som stöder författarens åsikt, därför har alla artiklar 

presenterats, oavsett om de stöder/ej stöder författarens egen åsikt (Forsberg & 

Wengström, 2012).  

 

3. Resultat 

Resultatet inleds med en presentation av valda källor som sammanställts i tabell II. 

Sedan presenteras resultatet under följande rubriker; orsak till brister i uppföljning och 

dess effekter, samt livskvalitet och motivation till fortsatta livsstilsförändringar. 
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Tabell II. Sammanställning av valda källor. 

Författare/ 

årtal/land 

Titel Design  

 

Urval/ 

undersöknings

-grupp 

Data- 

insamlings-

metod 

Data-

analys- 

Metod 

Chang, Hung, 

Chang, Tai, Lin 

& Wang. 

(2010) 

Taiwan 

 

Health-

related 

quality of 

liv in adult 

patients 

with 

morbid 

obesity 

coming for 

bariatric 

surgery. 

Jämförande 

kontroll- 

studie 

 

Alla som sökte 

för kirurgisk 

behandling av 

sjuklig fetma på 

E-Da sjukhuset 

och en frisk 

referenspopulati

on. 

25464 deltagare 

Bortfall: 12381 

Frågeformulär 

WHOQOL-

BREF 

 

Multipel  

regressi- 

onsanalys 

 

Dias, Ribeiro, 

Scabim, 

Faintuch, 

Zilberstein, 

Gama-

Rodrigues 

(2006) 

Brasilien 

Dietary 

intake of 

female 

bariatric 

patients 

after anti-

obesity 

gastro-

plasy 

Observer-

ande 

kohort 

studie  

Postopera- 

tiva kvinnliga 

gastric bypass 

patienter. 

40 deltagare 

Bortfall: okänt 

Observation 

Enkät-

registrering av 

dieter  

Analysis of 

variance 

(ANOVA), 

Kolmogoro

v Smirnov 

test, Tukey 

post-hoc 

test 

Groven, 

Råheim, 

Engelsrud 

(2010) 

Norge 

“My 

quality of 

life is 

worse 

compared 

to my 

earlier 

life” 

Beskrivand

e design 

med 

kvalitativ 

ansats  

Norska kvinnor 

som genomgått 

en gastric 

bypass 

operation, en 6 

års-studie. 

22 deltagare. 

Bortfall: okänt 

Öppen 

djupintervju 

The 

bricolage 

approach 

enligt 

Kvale och 

Brinkman 

Karlsen, Lund, 

Röislien,Tonsta

d, Natvig, 

Sandbu, 

Hjelmesaeth 

(2013) 

Norge 

Health 

related 

quality of 

life after 

gastric 

bypass or 

intensive 

lifestyle 

interventio

n: a 

controlled 

clinical 

study 

Experiment

ell design 

Jämför-

ande, icke 

random-

iserad 

kontroll-

studie 

 

Gastric bypass 

opererade 

patienter 

228 screenades 

146 deltagare 

Bortfall: 82 

Intervention 

enkäter 

SF-36, 

OWLQOL,WR

SM 

t-test, x
2
, 

Analysis of 

covariance 

(AN-

COVA) 
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Lier, Biringer, 

Hove, 

Stubbhaug & 

Tangen 

(2011) 

Norge 

Quality of 

life among 

patients 

with 

undergoin

g bariatric 

surgery: 

association

s with 

mental 

health- A 1 

year 

follow- up 

study of 

bariatric 

surgery 

patients. 

Uppfölj- 

ande 

kontroll- 

studie 

Patienter före 

och ett år efter 

gastric bypass 

operationen. 

141 deltagare 

Bortfall: 54 

Frågeformulär 

Strukturerad 

klinisk intervju  

(SCID-II), SF-

36, 

Mini 

international 

neuropsykiatris

ka intervju 

(MINI) 

Pearsons 

Chi-test, 

Mann- 

Whitney U 

test, 

Wilcoxon 

rankningste

st, Kruskal- 

Wallis test 

Pristed, Omar, 

Kroustrup 

(2012) 

Danmark 

Associatio

n between 

fulfilment 

of 

expectatio

ns and 

health-

related 

quality of 

life after 

gastric 

bypass 

Kohort 

studie  

Uppföljning på 

sjukliga fetma 

patienter, 4 och 

12 månader 

efter gastric 

bypass. 

238 tillfrågades 

87 deltagare 

slutförde 

Bortfall: 151 

 

Enkäter 

SF-36 

Obesity 

specific 

questions 

t- test, 

Wilcoxons 

ranknings-

test 

Schouten, 

Wiryasaputra, 

van Dielen, 

vanGemert, 

Greve 

(2011) 

Nederländerna 

Influense 

of 

reoperatio

ns on long-

term 

quality of 

life after 

restrictive 

procedures

: A 

prospectiv

e study 

Prospektiv 

långitu-

dinell 

studie  

Överviktiga 

patienter med 

ett BMI över 40 

eller 35 som ska 

gastric bypass 

opereras. 

100 deltagare 

Bortfall: 4 

Enkät 

HRQoL,  

(NHP-I) 

(NHP-II) 

(SIP-68) 

Mann-

Whitney U 

test, 

Wilcoxon 

ranknings-

test, 

Pearsons 

korrela-

tions test 

och 

Kendalls 

tau test, 

t-test 
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Talebpour, 

Motamedi, 

Talebpour, 

Vahidi 

(2012) 

Iran 

Twelve 

year 

experience 

of 

laparoscop

ic gastric 

placation 

in morbid 

obesity: 

developme

nt of the 

technique 

and 

patients 

outcomes. 

Prospekt-iv 

fall-studie    

Longitu-

dinell   

Patienter som 

genomgått 

gastric bypass 

under en 12-års 

period 

800 deltagare 

Bortfall: okänt 

Intervjuer Ej 

redovisat 

Wheeler, 

Prettyman,Lenh

ard, Tran 

(2008) 

Newark 

Adherence 

to 

outpatient 

program 

postoperati

ve 

appointme

nts after 

bariatric 

surgery 

Retro- 

spektiv 

tvärsnitts-

studie  

Antal patienter 

som kommer 

till återbesök. 

375 deltagare 

varav 188 full- 

följde 

Bortfall:187 

Frågeformulär Logistic 

regression 

analys 

Wiklund, 

Fagevik Olsén, 

Willén 

(2011) 

Sverige 

Physical 

activity as 

viewed by 

adults with 

severe 

obesity, 

awaiting 

gastric 

bypass 

surgery. 

Beskrivand

e design 

med 

fenomen-

ografisk 

ansats  

Gastric bypass 

patienter som 

lider av svår 

fetma. 

18 deltagare 

mellan 18-65 år 

Semistruktre-

rade intervjuer 

De sju 

stegen av 

Dahgren 

och 

Fallsberg 

(1991) 

 

3.1 Orsak till brister i uppföljning och dess effekter 

Högre BMI innan operationen orsakade att patienterna mer sällan kom till återträffar 

(Wheeler et al. 2008). Jämförelse mellan friska personer och sjukligt feta patienter som 

kom till hälsoundersökningar på kliniker påvisade en signifikant skillnad mellan 

grupperna och de med sjuklig fetma uteblev oftare (Chang et al. 2010). 

Wheeler et al. (2008) påvisade att det var otillräcklig uppslutning av gastric bypass- 

opererade patienter som kom till återbesöken. Yngre deltagare kom oftare till 

uppföljningarna på kliniken. Personer som levde i parförhållande lämnade återbud 
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oftare än de som inte levde i parförhållande. Dessutom hade yrket och ekonomin 

betydelse för om patienterna skulle komma till träffarna, de som hade en sysselsättning 

kom oftare på träffarna än de som var arbetslösa. 

 

Dieten som gastric bypass- opererade följde hade ingen signifikant skillnad över ett års 

tid (Dias et al. 2006) men att inte gå på efterkontroller gav en förlust av stöd och hjälp 

till att följa en diet, samt orsakade att sena komplikationer inte upptäcktes i tid (Wheeler 

et al. 2008).  Illamående och kräkningar var vanligt förekommande biverkningar (Dias 

et al. 2006) och enligt Talebpour et al. (2012) förekom detta i alla opererade fall. De 

opererade hade kunnat få information om hur illamående och kräkningar skulle kunnat 

undvikas om de frekvent kommit till återbesöken på klinikerna (Dias et al. 2006).  

 

3.2 Livskvalitet och hinder till motivation till fortsatta livsstilsförändringar 

Chang et al. (2010) jämförde hur patienter som skulle göra en gastric bypass- operation 

och hur friska personer upplevde sin livskvalitet. Det visade sig att det var signifikanta 

skillnader, de friska hade mycket större livskvalitet än de sjukligt feta (Chang et al. 

2010). Enligt en svensk studie (Wiklund et al. 2010) rekommenderades att utöva 30 

minuters fysisk aktivitet varje dag. I samma intervjustudie framkom olika sorters hinder 

som behövde beaktas när dessa överviktiga personer skulle motiveras till en hälsosam 

livsstil. En del ville träna själva medan andra ville och behövde sällskap för att 

överhuvudtaget komma iväg. Sedan visade det sig vara viktigt att inte pressa dessa 

individer för hårt då de då ofta ledsnade på att röra på sig helt. En annan viktig aspekt 

var att de kände sig obekväma i träningskläder bland andra människor (Wiklund et al. 

2010). Alla som genomgår en gastric bypass- operation uppnår inte livskvalitet i den 

grad de förväntat sig (Groven et al. 2010). En oro för sin vikt och de komplikationer 

den kunde medföra infann sig inledningsvis. När sedan operationen var gjord så kände 

sig alla nöjda med sin viktnedgång, de fick nya vänner, nya kläder och gillande blickar. 

Längre fram i tid kom känslor som de inte hade räknat med, ont i kroppen, en sorts 

energilöshet och då blev livet inte alls roligt. Dessa känslor förväntades vara 

övergående, men det blev inte upplevelsen för personerna i studien.  För en del gastric 

bypass opererade kunde det gå så långt att de blev deprimerade och tyckte att livet var 

bättre innan viktnedgången, på grund av alla biverkningar och bieffekter och sökte för 

det istället (Groven et al. 2010). Det har också framkommit i en annan studie att de 

emotionella känslorna är försämrade efter operationen (Lier et al. 2011). Schouten et al. 

(2011) visade att det fanns försämringar angående den psykiska hälsan men också att 

livskvaliteten förbättrades markant för alla deltagarna i studien efter gastric bypass- 
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operationen. Pristed et al. (2013) och Karlsen et al. (2013) beskriver i sina studier ett 

resultat där alla de opererade deltagarna hade statistiska förbättringar i alla avseenden 

angående livskvalitet och Wiklund et al. (2010) menar att sjuksköterskor kan hjälpa 

gastric bypass opererade patienter att överkomma hinder med adekvat motivation och 

på så vis förbättra deras livskvalitet. 

    

3.3 Undersökningsgrupp, deltagare och bortfall 

I tio artiklar som författaren har studerat har undersökningsgruppen i samtliga fall varit 

patienter som både väntar och har gjort en gastric bypass- operation. 

Datainsamlingsmetoderna har varit enkäter och intervjuer. Deltagarantalet har varit 

mellan 18 (Wiklund et al. 2010) och 25464 (Chang et al. 2010) och bortfallet har legat 

mellan 4 (Schouten et al. 2011) och 12381 (Chang et al. 2010). I tre av artiklarna var 

bortfallet okänt. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att beskriva orsaker till brister i uppföljning, dess effekter 

och hinder till motivation som sjuksköterskor kan möta hos patienter som är gastric 

bypass opererade i samband med fortsatta livsstilsförändringar och ökad livskvalitet.  

Huvudresultatet i studien är att det är betydelsefullt att få patienter att komma på 

uppföljande återbesök för att kunna hjälpa dem till livsstilsförändring, komma igång att 

röra på sig samt att äta rätt efter en gastric bypass- operation. Orsak till brister i att 

komma till uppföljning och återbesök var högt BMI och sjuklig fetma innan 

operationen. Äldre och personer som levde i parförhållande lämnade återbud oftare än 

de som inte levde i parförhållande eller var yngre. Yrke och ekonomi hade betydelse 

och de som hade en sysselsättning kom oftare på träffarna än de som var arbetslösa. Att 

inte gå på återbesök gav en förlust av stöd och hjälp till att följa dieten, samt orsakade 

att fördröjda komplikationer upptäcktes sent. Information om hur illamående och 

kräkningar hade kunnat undvikas gick förlorad. Friska patienter upplevde en högre 

livskvalitet än de sjukligt feta och alla som genomgått en gastric bypass operation 

upplevde inte den grad av livskvalitet som förväntats. Hinder till motivation till 

förändrad livsstil och förbättrad livskvalitet beskrevs vara att vilja träna själva medan 

andra ville och behövde sällskap för att överhuvudtaget komma iväg. Att pressas för 

hårt innebar att patienterna ofta ledsnade på att röra på sig helt eller att inte känna sig 

bekväma i träningskläder bland andra människor. Depression kunde förekomma och 
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känslor om att livet var bättre innan viktnedgången. Att livskvaliteten förbättrades 

markant efter gastric bypass operationen var ofta förekommande och sjuksköterskor kan 

hjälpa gastric bypass opererade patienter att överkomma hinder med rätt motivation och 

på så vis förbättra deras livskvalitet. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Orsak till brister i uppföljning och dess effekter 

Otillräcklig uppslutning av gastric bypass- opererade var en anledning till uteblivet stöd 

och information ansåg författarna till en studie som gjorts i USA (Wheeler et al. 2008). 

Faktorer som var betydande var ålder, BMI, civilstånd samt ekonomi. De yngre kom 

oftare till träffarna och det kan ha med att göra att de oftast inte har barn och familj och 

har lättare att planera för återbesöken. Det visade sig också att ju högre BMI deltagarna 

hade desto sämre var de på att komma på återbesöken. Det kan ha att göra med att de 

var så sjuka att de var inskrivna på andra kliniker på grund av de problem som 

sjukdomarna förde med sig. Att singlar oftare kom på besöken kan ha en förklaring i att 

de var mera medvetna om sin situation och att de verkligen var angelägna att få till en 

förändring så de kunde få ett nytt liv. De som hade lägre ekonomisk status var sämre på 

att komma på uppföljningstillfällena, en aspekt kan vara att de helt enkelt inte hade 

pengar för att finansiera detta (Wheeler et al. 2008). Enligt en Taiwanesisk studie så var 

det stora skillnader mellan friska och sjukligt överviktiga som kom till återbesöken, och 

bristen återfanns hos de sjukligt överviktiga (Chang et al. 2010). Illamående och 

kräkningar var vanligt förekommande biverkningar (Dias et al. 2006), (Talebpour et al. 

2012) och dessa hade kunnat undvikas om patienterna frekvent kommit till återbesöken 

på klinikerna (Dias et al. 2006). Att informera om detta är angeläget eftersom även 

andra studier påvisar att följsamheten av råd om diet stärker viktnedgången (Sarwer et 

al. 2008).  

 

Katie Eriksson beskriver i sin omvårdnadsteori (1987a) att när vi människor blir 

bekräftade så växer modet och kraften vid varje upplevelse för att livet ska fortsätta. 

Professionell vård måste utgå från vårdtagarens behov samtidigt som patient och 

sjuksköterska måste interagera. Målet för en professionell vård är att det underlättar 

hälsoprocesserna hos patienten, vilket ska vara en naturlig vårdrelation mellan patient 

och sjuksköterska (Eriksson, 1987a).  

Sjuksköterskor kan hjälpa gastric bypass opererade patienter att överkomma hinder med 

rätt motivation (Wiklund et al. (2010) och den viktigaste komponenten för att uppnå  
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goda resultat är individens tro på att hon/han är kapabel att förändra sitt beteende (Poole 

et al. 2005). MI framhåller betydelsen av att öka överensstämmelsen mellan individers 

värdesystem och deras beteenden (Wagner & Sanchez 2002). Genom att fokusera på 

värderingar så ökar individens känsla för betydelsen av förändring (Bean et al. 2010).   

För att förbättra livskvalitet hos dessa patienter behöver sjuksköterskor kunskaper om 

hinder för patienten till att komma till uppföljande återbesök och vilka konsekvenser 

detta får för patienten. Vid det motiverande samtalet som påbörjas redan före en 

operation behöver sjuksköterskor vara medvetna om orsakerna till hinder för att ge rätt 

information och förbereda patienterna på vad som komma skall. De kan redan här 

motiveras till att komma till återbesöken för att få viktig information om hur deras 

framtida liv kommer att te sig samt att förebygga komplikationer som kan uppstå vid en 

gastric bypass- operation. I det fortsatta arbetet med att uppföljande återbesök följs 

behövs återkommande belysas orsaker till avbrott och riskerna det medför.  

 

 

4.2.2 Livskvalitet och hinder till motivation till fortsatta livsstilsförändringar 

Friska personer har en mycket större livskvalitet än de sjukligt feta visade det sig i en 

studie av Chang et al. (2010). De flesta som har genomgått en gastric bypass operation 

har fått en bättre livskvalitet än vad de hade innan (Karlsen et al. 2013), (Pristed et al. 

2013) och (Schouten et al. 2011). Studier visar också att motsatsen kan förekomma och 

att alla inte får den psykiska tillfredsställelsen efter en gastric bypass- operation, efter en 

tid förekom det att patienterna mådde sämre än de gjorde före operationen (Chang et al. 

2010), (Lier et al. 2011). En svensk studie (Karlsson et al. 2007) styrker detta och 

resultatet påvisade att cirka en tredjedel av den initiala viktnedgången stegvis kom 

tillbaka inom fem år. En långsam men stabil försämring av livskvalitet kunde ses under 

viktökningsperioden (Karlsson et al. 2007).  

Enligt Wiklund et al. 2010 rekommenderas att utöva 30 minuters fysisk aktivitet varje 

dag och i studien framkom olika sorters hinder som behöver tas hänsyn till när 

överviktiga personer skall motiveras till en hälsosam livsstil. Det är viktigt att få 

patienterna att komma över känslan att det gör både fysiskt och psykiskt ont innan det 

blir bättre (Wiklund et al. 2010). Detta bekräftas av en studie gjord i USA där 

författarna skriver att träning och diet samt psykosociala och sociala faktorer har 

sammankopplats med en långsiktig viktförlust (Akkary et al. 2010). 

 

För att kunna vara deltagande i en patients situation behöver sjuksköterskan ha en klar 

identitet och en grundläggande tillit måste finnas mellan parterna. En grundläggande 
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aspekt att komma ihåg är att det ska finnas en ömsesidig respekt mellan patient och 

sjuksköterska. En stor vikt ligger i hälsobegreppet som helhet, växande, utveckling samt 

integration (Eriksson, 1987b). Patientcentrerad rådgivningsteknik som MI, inriktas på 

beteendemässiga förändringar (Dunn et al. 2006) och behöver därför utformas 

individuellt.  Försämrad livskvalitet efter en gastric bypass- operation existerar och 

därför behöver adekvat information delges i samband med det inledande motiverande 

samtalet för att patienterna skall vara förberedda på det som kan hända och ta ställning 

till detta.  

 

Katie Eriksson omvårdnadsteori innefattar tre grundelement, leka, ansa och lära. För att 

främja patientens anpassning till en förändrad självbild och nya roller kan kravlös lek 

hjälpa till vid själva anpassningsprocessen. Människan utvecklas och får en ökad 

personlighet och integritet genom skapande och lek (Eriksson, 1987b).  

Gastric bypass opererade patienter genomgår en förändring i livet och MI är en 

fungerande metod då individen själv får komma fram till grunden till varför beteendet är 

som det är. Detta är bra, för då går det lättare för individen att förstå varför det krävs att 

vissa ageranden måste avslutas eller påbörjas för att få ett bra resultat. När problemet 

blir blottlagt kan processen börja med själva läkandet av uppträdandet. Cristóbal et al. 

(2010) skriver att MI var extra framgångsrikt hos feta patienter där de kombinerade MI 

med diet och motion. 

 

4.3 Undersökningsgrupp, deltagare och bortfall 

Undersökningsgrupperna var relevanta i samtliga artiklar för studiens syfte och 

frågeställningar. Artiklarnas studier var mellan ett och 12 år, det var bra för då sträckte 

sig undersökningarna över både lång och kort tid.  

I artiklarna Groven et al. (2010) och Dias et al. (2006) inkluderade de bara kvinnor som 

hade arbete. Det var inte så bra ansåg författaren då det antagligen finns lika många 

arbetslösa kvinnor som är sjukligt feta. Sedan hade det varit bra om de hade inkluderat 

män i sin studie då de också är många. I Wiklund et al. (2010) och Groven et al. (2010) 

hade de bara arton respektive tjugotvå personer med i sina studier, det är något få 

deltagare för att uppnå trovärdighet i studien. Det var varierande deltagare i studierna 

men Chang et al. (2010), Karlsen et al. (2013), Pristed et al. (2012), Schouten et el. 

(2011) samt Wheeler et al. (2008) hade alla många deltagare. Antalet låg mellan 87 och 

25464 deltagare i studierna. I Talebpour et al. (2012) studie hade deltagarna en 

medelålder på 27,5. Det var bra då de fick med yngre deltagare också eftersom den 

ålderskategorin ökar bland gastric bypass- patienter. En annan studie, Lier et al. (2011), 
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hade både stad och landsbygd inkluderade. Trovärdigt då det kan skilja sig mycket 

mellan deltagarna där. Generellt så exkluderade många studier deltagare som hade 

psykiska problem och ätstörningar. Detta gjordes för att öka validiteten då de blir mer 

trovärdiga och passar studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2012).  

 

4.4 Metoddiskussion 

För att besvara författarens syfte och frågeställningar valdes en litteraturstudie med 

deskriptiv design. Artiklar har sökts i databaserna PubMed och Cinahl, dock bara en 

artikel ur Cinahl. Svagheter med litteraturstudien var att det var studier som inte angivit 

bortfall. En artikel ställde sig författaren tveksam till eftersom den ej var självkritisk, 

dock så innehöll den relevant information och blev därmed medräknad i studien. Detta 

är avgörande för en studies reliabilitet då det är svårare att avgöra om det är ett 

tillförlitligt tillvägagångssätt (Polit & Beck, 2012). Styrkorna i den här litteraturstudien 

är att ingen artikel är äldre än 7 år och det gör att alla artiklar är uppdaterade på det 

senaste inom gastric bypass- operationer. Alla artiklar är granskade på ett neutralt sätt 

som ökat trovärdigheten och reliabiliteten (Forsberg & Wengström, 2012). Att göra en 

litteraturstudie för att besvara syfte och frågeställningar var ett medvetet val som nu har 

medfört en kartläggning av kunskap inom området men även om genomförandet av 

olika empiriska studier och hur dessa presenteras. En kvalitativ eller kvantitativ metod 

skulle nu kunna tillämpas för en fördjupning i ämnet.  

 

4.5 Allmändiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva orsaker till brister i uppföljning, dess effekter 

och hinder till motivation som sjuksköterskor kan möta hos patienter som är gastric 

bypass opererade i samband med fortsatta livsstilsförändringar och ökad livskvalitet.  

Studien visar att det är betydelsefullt att få patienter att komma på uppföljande 

återbesök för att kunna hjälpa dem till livsstilsförändring. Det är angeläget att patienter 

som skall gå igenom eller har gått igenom en gastric bypass- operation får adekvat 

information om hur livet kommer att förändras men att hinder till att komma till 

återbesöken förekommer vilket medför förlust av information. För att livet skall bli så 

bra som möjligt behövs MI där utbildning och information är av betydelse för att 

undvika eller minska risken för hinder till att komma till uppföljning och återbesök. Det 

har visat sig att de som inte kommer till återbesöken lyckas sämre med viktnedgången 

och mår även sämre än de som får hjälp vid dessa besök. Det förklaras med att det är en 

svår situation att ensam klara av, än om de får hjälp av professionell personal som kan 
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guida de rätt. Därför är det viktigt att verkligen stöta på dessa patienter om hur 

betydelsefulla återbesöken är för deras kroppsliga tillfredsställelse och livskvalitet. En 

annan viktig aspekt är fysisk träning. Det är arbetsamt att ta sig för med att börja röra på 

sig om det aldrig hänt förut. Det gör ont i kroppen och är fysiskt arbetsamt till en början 

men det blir bättre ju längre de håller på, och det är en viktig punkt i sjuksköterskans 

uppgift att påpeka och stötta dessa patienter i deras kamp till ett liv med bättre 

livskvalitet än de haft tidigare. 

  

Studien har relevans för den kliniska tillämpningen, eftersom gruppen sjukligt feta ökar 

samt att det är ett stort problem i samhället idag. Vi behöver forska och studera mera i 

detta ämne också för att alltfler barn och ungdomar behöver en gastric bypass- 

operation, och som tidigare påpekats är fetma relaterat till andra folksjukdomar med 

allvarliga negativa hälsoeffekter. 

 

5. Slutsats 

För att uppnå tillfredsställande hållbara viktminskningsresultat och en förbättrad 

livskvalitet behövs adekvat information och undervisning i samband med MI för att 

patienter ska komma till uppföljande återbesök. En av sjuksköterskors viktiga 

funktioner är att bidra med professionell information och utbildning för dessa gastric 

bypass- opererade patienter för att undvika att hinder till motivation och återbesök 

uppstår och därmed förhindrar förväntade hälsoeffekter och livskvalitet. Det behövs 

kunskap om orsaker till varför patienter upplever hinder och varför återbesök inte 

prioriteras eftersom information och undervisning för att uppnå en hälsosam och 

tillfredsställande livsstil kan inhämtas under MI. Fysisk aktivitet och nutrition är viktiga 

aspekter som måste fungera för att få ett bra och hållbart resultat i slutändan. 

Uppföljning och återbesök behöver prioriteras både av patienter och av sjuksköterskor. 
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