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Sammanfattning 

Syfte: Syftet var att utifrån litteratur beskriva livskvaliteten hos patienter som genomgått en 

gastric bypass-operation samt att granska kvaliteten på urvalsmetoden i de ingående 

artiklarna. Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat markant världen över vilket är ett stort 

hälsoproblem. Fetma medför en rad hälsorisker och kan påverka livskvaliteten negativt. 

Gastric bypass är en operation som genomförs för att uppnå viktminskning samt förbättra 

livskvalitet hos denna patientgrupp. Metod: Litteraturstudien hade en deskriptiv design. 

Vetenskapliga artiklar söktes i PubMed och 13 inkluderades i studien, dessa artiklar 

bearbetades och sammanfattades. Huvudresultat: Det har visat sig att livskvaliteten efter en 

gastric bypass operation förändras. Den fysiska dimensionen av begreppet ökar markant 

medans den mentala dimensionen har en knapp ökning och tenderar att återgå till den 

preoperativa utgångspunkten vid ett- och tvåårsuppföljningar. Slutsats: Livskvaliteten efter 

en gastric bypass ökar men inom begreppet finner författarna markanta skillnader mellan den 

fysiska och mentala komponenten. Alla individer har individuella behov och det åligger 

sjuksköterskan att identifiera och tillgodose dessa för att individens ska kunna uppnå en högre 

livskvalitet även i den mentala komponenten. 
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Abstract 

The aim: The aim of this study was to describe quality of life in patients who had undergone 

a gastric bypass surgery and examine the quality of the included articles sample.  

Objective: Overweight and obesity has increased radically worldwide and is a large health 

problem. Obesity comes with a number of health risks and might have a negative impact on 

quality of life. Obese patients undergo gastric bypass surgery to achieve weight loss and 

improve their quality of life. Methods: This study had a descriptive design. Scientific articles 

were found by searching in PubMed. Thirteen articles where included in the study, these 

where processed and summarized. Findings: After a gastric bypass surgery it has been 

discovered that quality of life changes. The physical dimension of the concept increases 

markedly while the mental dimension has a slight increase and tends to return to the 

preoperative starting point for one-and two-year follow-ups. Conclusion: Quality of life after 

gastric bypass increases but within the concept the authors find significant differences 

between the physical and mental component. Every individual has individual needs, and it is 

up to the nurse to identify and meet these to achieve a higher quality of life in the mental 

component. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Overweight, obesity, gastric bypass, quality of life  



Innehållsförteckning 

1. Introduktion ........................................................................................................................................1 

1.1 Övervikt och fetma ..........................................................................................................................1 

1.2 Hälsoproblem med övervikt och fetma ...........................................................................................1 

1.3 Gastric bypass ................................................................................................................................1 

1.4 Livskvalitet ......................................................................................................................................2 

1.5 Virginia Henderson 1897-1996 ......................................................................................................4 

1.6 Problemformulering .......................................................................................................................4 

1.7 Syfte ................................................................................................................................................4 

1.8 Frågeställningar .............................................................................................................................5 

2. Metod ...................................................................................................................................................5 

2.1 Design .............................................................................................................................................5 

2.2 Databas ..........................................................................................................................................5 

2.3 Sökord .............................................................................................................................................5 

2.4 Urval ...............................................................................................................................................6 

2.5 Dataanalys ......................................................................................................................................6 

2.6 Forskningsetisk övervägande .........................................................................................................7 

3. Resultat ................................................................................................................................................7 

3.1 Vilken livskvalitet upplever patienter som genomgått en gastric bypass att de har efter 

operationen? .........................................................................................................................................7 

3.1.1 Fysisk hälsa .............................................................................................................................7 

3.1.2 Mental hälsa ............................................................................................................................8 

3.1.3 Viktreduktionens påverkan på livskvalitet ...............................................................................9 

3.1.4 Demografiska skillnader i livskvalitetsförändringar...............................................................9 

3.2 Vilken kvalitet har urvalet i de ingående artiklarna i litteraturstudien? .......................................10 

 4. Diskussion ........................................................................................................................................12 

4.1 Huvudresultat ...............................................................................................................................12 

4.2 Resultatdiskussion ........................................................................................................................12 

4.3 Metoddiskussion ...........................................................................................................................14 

4.4 Allmän diskussion ........................................................................................................................16 

4.4.1 Klinisk betydelse  ..................................................................................................................16 

4.4.2 Förslag till fortsatt forskning .................................................................................................16 

4.4.3 Slutsats ..................................................................................................................................16 

Referenser .............................................................................................................................................17 
Bilaga 1  

Bilaga 2 

 



1 
 

1. Introduktion 

1.1. Övervikt och fetma 

Enligt World Health Organization (WHO) definieras övervikt som onormal eller 

överdriven ansamling av fett som kan försämra hälsan. Ett sätt att mäta övervikt är att 

kontrollera Body Mass Index (BMI). BMI fastställs genom att dividera kroppsvikt i 

kilogram genom längden i kvadratmeter (Racette et al 2003). WHO har fastställt flera 

BMI kategorier baserat på den ökade hälsorisken. Normalt BMI ligger på 18,5-

24,9kg/m
2
, BMI på 25kg/m

2
 eller mer räknas som övervikt och ett BMI på 30kg/m

2
 

eller mer räknas som fetma (WHO 2012). Dessa klassifikationer av övervikt och 

fetma används ofta inom forskning (Borg et al 2012, Flank et al 2012, Kissler & 

Settmacher 2013, Racette et al 2003). De senaste åren har antalet överviktiga ökat 

markant i världen och år 2008 var det mer än 1,4 miljarder människor över 20 år som 

hade ett BMI på över 25kg/m
2
, av dessa hade 500 miljoner ett BMI på över 30 kg/m

2
 

(WHO 2012). 

 

1.2. Hälsoproblem med övervikt och fetma 

Det finns flera hälsorisker med att vara överviktig. Enligt WHO (2012) är övervikt 

och fetma den femte ledande riskfaktorn till dödsfall i världen. Övervikt och fetma 

ökar risken för att drabbas av andra sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes 

typ 2 (Flank et al 2012, Janssen et al 2004, Rydén & Torgerson 2006). Enligt den 

senaste folkhälsorapporten finns det ett samband mellan övervikt och tjock- och 

ändtarmscancer samt postmenopausal bröstcancer (Socialstyrelsen 2012). Fetma 

begränsar även individen fysiskt i det dagliga livet (Backholer et al 2011). Det finns 

även forskning som visar på att fetma kan påverka livskvaliteten (Han et al 2011, 

Rydén & Torgerson 2006). Enligt Andrén och Bjurman (2011) har personer som lider 

av fetma vid livskvalitetsundersökningar uppvisat lika låga värden som personer med 

kroniska sjukdomar så som reumatism, KOL och ryggmärgsskada som lett till 

förlamning (Andrén & Bjurman 2011).  

 

1.3. Gastric bypass 

När övervikten eller fetman blir ett hot mot den egna hälsan kan personen i fråga få 

genomgå en magsäcksoperation. För detta krävs att personen har försökt att gå ned i 

vikt med hjälp av diet och träning men misslyckats samt att personen är 

välinformerad och motiverad till livsstilsförändring som främjar viktnedgång. Målet 



2 
 

med en viktminskningsoperation är att uppnå en betydande och varaktig 

viktminskning vilken är tillräcklig för att minska fetmarelaterade sjukdomstillstånd 

och därmed förbättra hälsa, livskvalitet och överlevnad på lång sikt. En sådan typ av 

operation är gastric bypass. Ingreppet innebär att en del av magsäcken kopplas bort, 

kvar blir en liten ficka där man fäster tunntarmen och maten leds då förbi större delen 

av magsäcken och början av tunntarmen. Detta leder till att patienten inte kan inta 

stora portioner mat och näringsupptaget minskas och därav minskar vikten (Kissler & 

Settmaucher 2013). Denna typ av operation har de senaste åren ökat i Sverige, år 

2007 utfördes 1840 operationer och år 2011 utfördes 5872 operationer varav 75 % var 

kvinnor och 25 % män (Socialstyrelsen 2012). 

 

1.4. Livskvalitet 

Livskvalitet kan beskrivas som något mätbart men även som något självupplevt. Det 

kan till exempel handla om människans resurser men kan även beröra känslor och 

psykiskt välbefinnande (Nationalencyklopedin 2012). Nordenfelt (1991) beskriver 

livskvalitet som något mycket komplicerat. Kvalitet talar för att det finns en värdering 

längs en skala som innehåller en positiv och en negativ pool. För att mäta detta måste 

både objektiva och subjektiva förhållanden i en människas liv beaktas. Den somatiska 

hälsostatusen, yrkes-, bostads- och familjesituation räknas till det objektiva 

förhållandet. Till det subjektiva räknas upplevelser av den yttre situationen och dels 

sinnesstämningen i allmänhet. Maslow (1970) har utvecklat en behovshierakisk 

modell med vilken han menar att människor har grundläggande behov vilka bör 

tillgodoses och upprätthållas för att uppnå och bibehålla fysisk och psykisk hälsa. 

Förutom fysiska grundläggande behov så som mat och vatten tar han även upp 

behovet av kärlek, trygghet, självaktning och självförverkligande. Ju mer individen 

uppfyller dessa behov desto mer hälsa upplever denne att den har. Nordenfelt (1991) 

poängterar att det finns en koppling mellan de fundamentala behoven och graden av 

livskvalitet, genom att uppfylla sina individuella behov uppnår individen högre 

livskvalitet. Det finns idag ett stort urval av instrument framtagna för att mäta 

livskvalitet (Fayers & Machin 2007). Dock finns många svårigheter med att mäta 

detta då det kan påverkas av bland annat patienters förväntningar av sjukdom eller 

behandling eller tiden i sjukdomsförloppet då mätningen görs (Carr et al 2001). 

Vidare följer en beskrivning av några förekommande livskvalitetinstrument i den 

föreliggande studien. 
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Medical Outcomes Study 36-Item Short Form (SF-36) 

SF-36 utvärderar den generella hälsostatusen. Den är designad för att bedöma 

allmänna hälsobegrepp vilka inte är specifika för ålder, sjukdom eller 

behandlingsgrupp, med betoning på fysisk, social och emotionell funktion. 

Detta instrument har blivit ett av de mest använda för att utvärdera generell 

hälsostatus. SF-36 består vilket namnet indikerar av 36 frågor som är indelade 

i åtta hälsokoncept, dessa åtta delas in i två övergripande komponenter: 

fysiska hälsa och mental hälsa. Den fysiska hälsan är uppdelad i skalorna: 

fysisk funktion, fysisk roll, kroppssmärta och generell hälsa. Den mentala 

hälsan innefattar skalorna: vitalitet, social funktion, emotionell roll och mental 

hälsa (Fayer & Machin 2007). Vid sammanräkningen av poängen på de 

besvarade frågorna fås en siffra mellan 0-100 där 100 är bästa möjliga 

livskvalitet (Becerra Fontal et al 2009). Detta instrument har hög validitet och 

är användbart för att mäta livskvalitet (Brazier et al 1992, Walters et al 2001). 

 

Impact of Weight on Quality of Life (IWQOL) 

Detta instrument var det första som framtogs specifikt för att mäta livskvalitet 

hos individer med fetma och har visat sig vara tillförlitligt och validerat för att 

mäta förändringar i hälsorelaterad livskvalitet efter behandling. Instrumentet 

innehåller åtta skalor: hälsa, social/interpersonell, arbete, mobilitet, 

självkänsla, sexliv, dagliga aktiviteter och bekvämlighet med mat. Utifrån 

denna version som består av 74 frågor har en kortare version utvecklats 

(IWQOL-Lite) vilken består av 31 frågor. Svaren poängsätts från ett till fem 

och högre poäng indikerar sämre livskvalitet (Kolotkin et al 2001). 

 

The World Health Organization Quality of Life - Brief (WHOQOL-BREF) 

Detta instrument är framtaget av WHO och är en kortare version av dess 

föregångare. Det består av fyra domäner som ingår i livskvalitet: fysisk, 

psykisk, social och miljö. Instrumentet består av 26 frågor varav 24 är 

poängbaserade, på varje fråga kan individen få 1-5 poäng där 1 motsvarar 

dålig livskvalitet och 5 motsvarar bra livskvalitet (Skevington et al 2004). 

 

 

 



4 
 

Body Images Quality of Life Inventory (BIQOLI) 

BIQOLI är ett självskattningsinstrument för att se vilken inverkan individens 

kroppsuppfattning har på livskvalitet. Instrumentet består av 19 frågor vilka 

poängsätts i 7 steg från -3 till +3, höga poäng indikerar bättre livskvalitet 

(Cash et al 2004). 

 

1.5. Virginia Henderson 1897-1996 

Virginia Henderson är en historisk omvårdnadsteoretiker och har bidragit stort till 

omvårdnaden under hennes 60 år långa tjänst som sjuksköterska, lärare, författare och 

forskare. Hon har även bidragit med sin syn på omvårdnad till International Council 

of Nursing (Alligood & Tomey 2010). Enligt Henderson (1997) har omvårdnaden 

sina rötter i grundläggande mänskliga behov. Hon menar att oavsett om individen är 

sjuk eller frisk ska sjuksköterskan ha i åtanke att de grundläggande behoven bör 

tillfredställas, dessa behov kan uttryckas olika beroende på kultur och individ. Genom 

att hjälpa individen, sjuk som frisk, att uppfylla sina behov bidrar sjuksköterskan till 

att öka individens hälsa eller tillfrisknande. Vidare menar hon även att de är 

sjuksköterskans funktion att hjälpa individen att återvinna oberoende så fort som 

möjligt.  

 

1.6. Problemformulering  

Antalet individer med övervikt och fetma har ökat markant världen över vilket är ett 

stort hälsoproblem. Fetma medför en rad hälsorisker och kan påverka livskvaliteten 

negativt.  För att förbättra hälsan hos denna patientgrupp genomförs gastric bypass. 

Då målet med en sådan operation är att uppnå viktminskning och bättre livskvalitet är 

det av vikt att se om det sker förändringar inom dessa områden efter operationen. 

Allmänsjuksköterskans uppgift är att tillgodose patientens grundläggande behov och 

därför kan information om patientens livskvalitet efter en gastric bypass operation 

bidra till att skapa en ökad förståelse för vilka behov denna patientgrupp kan tänkas 

ha. Det är även av vikt att sjuksköterskan kan förklara och informera för patienter 

som är aktuella för operationen hur livskvaliteten kan tänkas påverkas. 

 

1.7. Syfte 

Syftet var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva livskvaliteten hos patienter som 

genomgått en gastric bypass-operation samt att granska kvaliteten på urvalsmetoden i 
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de ingående artiklarna.  

 

1.8. Frågeställningar 

 Vilken livskvalitet upplever patienter som genomgått en gastric bypass att de 

har efter operationen? 

 Finns det några demografiska skillnader i livskvalitet i denna patientgrupp? 

 Vilken kvalitet har urvalet i de ingående artiklarna i litteraturstudien? 

 

2. Metod 

2.1. Design 

Litteraturstudiens design var deskriptiv (Polit & Beck 2012). 

 

2.2. Databas 

Den databas som användes var PubMed (Polit & Beck 2012).  

 

2.3. Sökord 

Vid sökningarna användes Mesh-termerna Quality of Life och Gastric Bypass och 

fritext sökning på SF-36. Den booleska operatorn AND användes i kombination med 

sökorden för att begränsa sökresultaten (Forsberg & Wengström 2003).  

 
Tabell 1: Översikt av sökning av artiklar i PubMed 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Valda källor 

Exkl. 

dubletter 

PubMed Quality of Life (fritext) 192 073   

PubMed Quality of Life (Mesh-SH) 45 843   

PubMed Quality of Life[Majr] (Mesh-SH) 45 843   

PubMed Gastric Bypass (fritext) 7 068   

Pubmed Gastric Bypass (Mesh-SH) 4 423   

Pubmed Gastric Bypass[Majr] (Mesh-SH) 3 478   

PubMed SF-36 (fritext) 11 467   

Pubmed Quality of Life[Majr] (Mesh-SH) AND 

Gastric Bypass[Majr] (Mesh-SH) 

70 70 9 

PubMed Gastric Bypass (fritext) AND SF-36 (fritext) 39 39 4 

PubMed Gastric Bypass (fritext) AND IWQOL 

(fritext) 

12 12 0 
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2.4 Urval 

Författarna började med att begränsa sökningen genom att kombinera sökord med 

varandra. Då ett rimligt antal träffar uppnåtts för att författarna skulle ha möjlighet att 

gå igenom dem lästes abstract för att avgöra vilka artiklar som svarade på den 

föreliggande studiens syfte. Därefter exkluderades de artiklar som ej gick att hämta 

hem kostnadsfritt i fulltext via högskolan i Gävles bibliotek. Resterande artiklar lästes 

i fulltext och de som uppnådde inklusionskriterierna inkluderades. Inklusionskriterier 

var kvantitativa artiklar på svenska eller engelska som svarade på den föreliggande 

studiens syfte samt frågeställningar, de skulle vara tillgängliga i fulltext, vara 

kostnadsfria, ha ett etiskt godkännande och/eller övervägande samt att deltagarna 

skulle ha genomgått en gastric bypass operation. Exklusionskriterierna var artiklar 

med deltagare under 18 år då författarna ansåg att de endast ville inkludera vuxna. 

 

2.5 Dataanalys 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien bearbetades enligt Polit & Beck (2012) 

med hjälp av två tabeller där författare, land, år, titel, design, urval, 

undersökningsgrupp, datainsamling och analysmetod samt titel, syfte och 

huvudresultat sammanställdes (bilaga 1 & 2). Därefter sammanfattades och översattes 

artiklarnas resultat som svarade på den föreliggande studiens syfte och frågeställningar 

till svenska. Det sammanfattade resultatet färgkodades sedan efter följande indelning: 

fysisk hälsa, mental hälsa, viktreduktionens påverkan på livskvalitet och demografiska 

skillnader. Författarna fann att artiklarna ofta redovisade livskvalitet separat för den 

fysiska och mentala hälsan och därför valdes dessa begrepp som underrubriker i 

resultatpresentationen. Artiklarna tog även upp viktreduktionens påverkan på 

livskvalitet vilket gjorde att även detta blev en underrubrik. Ett intressant bifynd som 

upptäcktes under bearbetningen var att det fanns demografiska skillnader och därför 

kom även detta att inkluderas och presenteras. Utifrån detta bildades resultatet. 

Artiklarnas urvalsmetod granskades och bedömdes genom att använda Polit & Becks 

(2012) guide för kritisk granskning av population och urval genom att besvara 

följande frågor: Är populationen beskriven? Är inklusionskriterierna specificerade? 

Vilken typ av urval användes? Hur rekryterades deltagarna till urvalet? Är urvalet 

beskrivet tillräckligt detaljerat? Var möjliga felkällor/svagheter gällande urvalet 

identifierade av forskarna? Användes power analys för att fastställa hur stort urvalet 

behövde vara? Är bortfall beskrivet? Hur representativt är urvalet? Utifrån dessa 
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frågor bedömdes kvaliteten vara otillräcklig, otillfredsställande, tillfredställande eller 

adekvat baserat på hur många frågor varje artikel kunde svara på.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Då detta var en litteraturstudie har inget etiskt tillstånd sökts. Däremot har det 

kontrollerats att de ingående artiklarna har ett forskningsetiskt godkännande eller att 

det finns etiska överväganden. Författarna har redovisat alla relevanta resultat oavsett 

de stödjer eller inte stödjer deras egen åsikt (Forsberg & Wengström 2003). 

 

3. Resultat 

 

Figur 1: Illustration av livskvalitet över tid efter en gastric bypass uppdelat i begreppets fysiska och mentala 

komponent.  

 

3.1 Vilken livskvalitet upplever patienter som genomgått en gastric bypass att de har efter 

operationen? 

Resultatet av föreliggande litteraturstudie visar hur patienter som genomgått en gastric 

bypass operation upplever sin livskvalitet. I samtliga ingående studier framgår det att 

livskvaliteten ökar efter operationen, de har dock använt sig av några olika enkäter. 

Choban et al (1999) och Torquati et al (2007) har använt SF-36 och det finns även de som 

använt IWQOL (Boan et al 2004, Kolotkin et al 2009, Sears et al 2008) och kommit fram 

till att livskvaliteten ökar efter gastric bypass. Inom livskvalitetsbegreppets olika 

dimensioner finns dock vissa skillnader som presenteras under rubrikerna nedan (Figur 1). 
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 3.1 .1 Fysisk hälsa 

Många studier visar på att den fysiska dimensionen av livskvalitetsbegreppet förbättras 

efter en gastric bypass operation (Chang et al 2010, Julia et al 2012, Rea et al 2007, 

Tompkins et al 2008). Enligt Chang et al (2010) var förbättringen i WHOQOL-BREF 

synlig redan en månad efter operationen, men dalade sedan mellan tre till sex månader 

efter operationen, troligen på grund av komplikationer, för att sedan gradvis öka upp till 

ett år efter operationen. Tompkins et al (2008) har använt sig av SF-36 som visar en 

ökning av alla delar av den fysiska komponenten tre och sex månader postoperativt 

jämfört med de preoperativa poängen. Även Julia et al. (2012) har använt SF-36 och 

menar att en ökning av den fysiska livskvaliteten kan ses redan så tidigt som 3 månader 

postoperativt med en fortsatt konstant ökning upp till ett år där poängen för hela den 

fysiska komponenten hade ökat med 35,2 %. Det fanns även en studie som undersökt 

livskvalitet vid ett och två år efter operationen och redovisat  att det vid ett år var en 

signifikant förbättring av SF-36 fysiska komponent jämfört med de preoperativa poängen. 

Vid tvåårskontrollen hade poängen i skalan fysisk funktion ökat ännu mer jämfört med 

vid ettårskontrollen. Vid denna tidpunkt var även patienternas poäng i fysisk funktion 

signifikant högre än normalpopulationens (Rea et al 2007). Viktminskningen som 

kommer av en gastric bypass har visats påverka den fysiska livskvaliteten positivt (Chang 

et al 2010, Julia et al 2012).  

 

3.1.2 Mental hälsa 

Som redovisats för den fysiska hälsan syns förbättringar även i den mentala hälsan under 

det första året postoperativt (Bond et al 2009, Chang et al 2010, Julia et al 2013, Rea et al 

2007, Tompkins et al 2008). Julia et al (2013) har dock redovisat att signifikansen ligger 

på gränsfall för att den mentala delen skall ha ökat. Andra studier har visat att det två år 

efter operationen inte längre fanns någon signifikant skillnad mellan de pre- och 

postoperativa poängen på SF-36 när det gäller den mentala hälsan (Adams et al 2010, 

Sarwer et al 2010, Søvik et al 2011). Vid en tvåårskontroll hade patienter med 

komplikationer av operationen en signifikant förbättring av alla delskalor av SF-36 

förutom på tre skalor av den mentala komponenten: emotionell roll, social funktion och 

mental hälsa (Rea et al 2007). En av studierna jämförde tre olika grupper med fokus på 

fysisk aktivitet och livskvalitet. Det visade sig att grupperna där patienterna var fysiskt 

aktiva efter kirurgin rapporterade större förbättringar på den mentala delen av SF-36 än de 

som var fysiskt inaktiva (Bond et al 2009). Livskvalitetinstrumentet IWQOL-Lite har 
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använts i två olika studier där den ena visar att självförtroende och bekvämlighet i 

offentliga miljöer (public distress) ökar signifikant vid 6 månaders uppföljning (Boan et al 

2004) och den andra visar att samma delar har ökat vid en tvåårsuppföljning (Kolotkin et 

al 2009), den senare ökningen är dock inte lika stor.  

 

3.1.3 Viktreduktionens påverkan på livskvalitet 

Flera studier har kommit fram till att ett sjunkande BMI leder till bättre livskvalitet 

(Adams et al 2010, Chang et al 2010, Julia et al 2013, Sarwer et al 2010). Bland dessa 

finns en studie vilken använt sig av WHOQOL-BREF där det visat sig att 

livskvalitetspoängen i fysiska, psykiska och sociala domänen av instrumentet har 

förbättrats signifikant associerat till ett fallande BMI. Positiva känslor, självkänsla och 

kroppsbild var specifika aspekter som förändrades. Livskvalitetspoängen i den sociala 

domänen ökade av viktminskningen. Två aspekter i den sociala domänen, sexuella 

aktiviteter och känslan av att vara accepterad och respekterad, förbättrades av 

viktreduktionen (Chang et al 2010). Det finns även samband mellan livskvalitet och BMI i 

SF-36 fysiska komponent och IWQOL-Lite, minskar BMI ökar livskvalitet (Adams et al 

2010, Julia et al 2013). Större viktminskningar är även associerat med signifikanta 

förbättringar på SF-36 delskalor: generell hälsa och vitalitet. Det associerades också med 

förbättringar på delskalorna dagliga aktiviteter, social/interpersonell interaktion och den 

totala poängen i IWQOL. Större viktminskningar var också associerat med signifikanta 

förbättringar på BIQOLI (Sarwer et al 2010). Till skillnad från ovanstående resultat finns 

studier som visar på att ett sjunkande BMI inte alltid hänger samman med ökad 

livskvalitet (Rea et al 2007, Sears et al 2008, Torquati et al 2005). Det har framkommit att 

det inte fanns någon statistisk skillnad mellan medelvärdet på poängen i SF-36 bland de 

som förlorat mer än 50 % och mindre än 50 % av övervikten (Rea et al 2007). En annan 

studie har jämfört två grupper där alla uppnått samma grad av viktminskning men trots 

detta fanns det en signifikant skillnad mellan gruppernas livskvalitet (Torquati et al. 

2005). Sears et al (2008) kommer också fram till att förändringen i livskvalitet var 

oberoende av storleken på viktminskningen.  

 

3.1.4 Demografiska skillnader i livskvalitetsförändringar 

Det har i några studier framkommit att det finns vissa demografiska skillnader i upplevd 

livskvalitet hos denna patientgrupp (Chang et al 2010, Julia et al 2013, Sarwer et al 2010, 

Torquati et al 2005). De skillnader som upptäcktes var i antalet andra sjukdomar, mellan 
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könen, arbetssituation, civilstatus och utbildningslängd. Enligt Chang et al (2010) 

framkom att livskvalitetspoängen i den psykiska domänen reducerades av andra 

fetmarelaterade sjukdomar, men poängen ökade om patienten hade en anställning eller var 

man. Även den sociala domänen och aspekterna sexuella aktiviteter och känslan av att 

vara accepterad och respekterad ökade om patienten hade en anställning. Dock 

reducerades den sociala domänen av närvaro av andra sjukdomar. På den mentala 

komponenten av SF-36 fanns skillnader i livskvalitetspoängen mellan könen. Männen 

fortsatte att förbättra sina livskvalitetspoäng vid varje uppföljning efter operationen (20, 

40 och 92 veckor). Kvinnor hade däremot förbättringar vid första uppföljningen, men vid 

den sista uppföljningen var poängen inte längre signifikant olika från de preoperativa 

poängen (Sarwer et al 2010). En annan studie har kommit fram till att sannolikheten för 

att få en större förbättring av livskvalitet efter operationen är större om patienten är kvinna 

och har diabetes (Torquati et al 2005) . Det framkommer även att det finns en omvänd 

korrelation mellan antalet andra sjukdomar och livskvalitet efter operationen, ju fler 

sjukdomar desto lägre livskvalitet (Julia et al 2013, Torquati et al 2005). Sarwer et al 

(2010) har funnit att det skiljer sig mellan gifta och ogifta deltagare. Ogifta har 

signifikanta förbättringar på delen emotionell roll av SF-36 vid vecka 20 och 40, men gick 

sedan tillbaka till utgångspunktens poäng. De gifta deltagarna behöll förbättringarna 

genom hela studien. Högre poäng sågs även på totalpoängen av den mentala 

komponenten, fysisk rollfunktion och social funktion för denna grupp. Deltagare med mer 

utbildning visade på signifikant bättre poäng i IWQOL-delarna självkänsla och jobb samt 

den totala poängen. De hade även högre poäng på SF-36 i skalorna fysisk funktion, fysisk 

rollfunktion, social funktion, kroppssmärta, den mentala och den fysiska komponentens 

totalpoäng. 

 

3.2 Vilken kvalitet har urvalet i de ingående artiklarna i litteraturstudien? 

I de artiklar som författarna valt att inkludera resultatet framgår det i 12 av 13 artiklar 

vilken urvalsmetod som använts. Ett konsekutivt urval har använts i 7 av studierna, där de 

under en viss tidsperiod inkluderat alla på varandra följande patienter (Choban et al. 1999, 

Julia et al 2013, Rea et al 2007, Sarwer et al 2010, Sears et al 2008, Søvik et al 2011, 

Torquati et al 2005). Två av artiklarna har använt ett bekvämlighetsurval där de rekryterat 

deltagare från en annan pågående studie (Kolotkin et al 2009) eller tillfrågat schemalagda 

patienter på ett sjukhus (Tompkins et al 2008). Tre artiklar har använt både konsekutivt 

och bekvämlighetsurval. Två av dessa har rekryterat undersökningsgruppen med ett 
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konsekutivt urval och sedan använt ett bekvämlighetsurval för att få tag på en 

referensgrupp via ett register (Adams et al 2010, Chang et al 2010). Den tredje har använt 

ett konsekutivt urval kombinerat med ett bekvämlighetsurval då det rekryterat deltagare 

som genomgått en gastric bypass på ett sjukhus under en viss period och sedan valt att 

rekrytera ytterligare deltagare från en annan studie (Bond et al 2009). En av artiklarna 

saknar helt beskrivning av urvalsmetod (Boan et al 2004). I samtliga av de ingående 

artiklarna består undersökningsgruppen till största del av kvinnor, där spannet ligger från 

62.7% till 93% men de flesta grupper ligger runt 83% andelen kvinnor. Det är inga större 

skillnader i medelålder på deltagarna, spannet ligger på 32,7år till 46,4år, de flesta ligger 

kring en medelålder på 42år. I studien av Sears et al (2008) är varken andelen kvinnor 

eller medelålder beskrivet.  

 

I 9 av 13 artiklar är inklusionskriterierna för deltagarna beskrivna (Adams et al 2010, 

Chang et al 2010, Choban et al 1999, Julia et al 2013, Kolotkin et al 2009, Rea et al 2007, 

Søvik et al 2011, Tompkins et al 2008, Torquati et al 2005). Åtta av de ingående 

artiklarna har identifierat möjliga felkällor och svagheter med urvalet i den egna studien 

(Adams et al 2010, Boan et al 2004, Chang et al 2010, Julia et al 2013, Kolotkin et al 

2009, Rea et al 2007, Søvik et al 2011, Tompkins et al 2008,). Det var endast en studie 

där power analys använts för att fastställa hur stor studiens population bör vara för att den 

statistiska slutsatsen skulle få validitet (Søvik et al 2011). I 10 av artiklarna är bortfallet 

beskrivet (Adams et al 2010, Bond et al 2009, Choban et al 1999, Julia et al 2013, Rea et 

al 2007, Sarwer et al 2010, Sears et al 2008, Søvik et al 2011, Tompkins et al 2008, 

Torquati et al 2005,).  I en av artiklarna är urvalsgruppen representativ (Søvik et al 2011).  

 

Av artiklarna bedöms urvalet vara adekvat beskrivet i endast en av dem (Søvik et al 

2011). I nio av artiklarna är urvalet tillfredställande beskrivet (Adams et al 2010, Chang et 

al 2010, Choban et al 1999, Julia et al 2013, Kolotkin et al 2009, Rea et al 2007, Sarwer 

et al 2010, Tompkins et al 2008, Torquati et al 2005). Två av artiklarna bedöms vara 

otillfredsställande i sin beskrivning av urvalet (Bond et al 2009, Sears et al 2008). En av 

de ingående artiklarna har beskrivit sitt urval otillräckligt (Boan et al 2004).  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet av föreliggande litteraturstudie har visat att livskvaliteten efter en gastric bypass 

operation förändras. Den fysiska dimensionen av begreppet ökar markant medans den 

mentala dimensionen har en knapp ökning och tenderar att återgå till den preoperativa 

utgångspunkten vid ett- och tvåårsuppföljningar.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva livskvaliteten hos patienter som 

genomgått en gastric bypass-operation. Denna operation är inte ett förstahandsval när det 

gäller viktminskning, dock är det ett effektivt sätt när individen själv har försökt att 

minska i vikt genom dieter och träning men misslyckats. Målet med operationen är att 

patienten ska gå ner i vikt samt förbättra sin hälsa och öka sin livskvalitet (Kissler & 

Settmaucher 2013). När det gäller livskvaliteten ser vi att målet delvis uppnås efter 

operationen. Den största förändringen efter en gastric bypass operation är i 

livskvalitetsbegreppets fysiska dimension, där en stor och ihållande förbättring har setts 

(Chang et al 2010, Julia et al 2013, Rea et al 2007, Tompkins et al 2008). När 

livskvaliteten mätts under tid har den visat sig öka vid varje uppföljning. Vid en kontroll 

två år efter operationen visade sig den fysiska funktionen vara signifikant högre än 

normalpopulationens (Rea et al 2007). Tidigare forskning visar att fetma begränsar 

individen i sina dagliga aktiviteter (Backholer et al 2011). Anledningen till den stora 

förbättringen inom den fysiska dimensionen tror vi kan grunda sig i att viktminskningen 

har gjort det möjligt för individen att utföra dagliga aktiviteter då begränsningarna har 

reducerats. Detta hävdar även Sarwer et al (2010) som kommit fram till att större 

viktminskningar kan associeras med förbättringar på delskalan dagliga aktiviteter i 

IWQOL.  

 

Denna varaktiga förbättring ses dock inte när det gäller livskvalitetsbegreppets mentala 

dimension, där förbättringen ses under det första året (Bond et al 2009, Chang et al 2010, 

Julia et al 2013, Rea et al 2007, Tompkins et al 2008,) för att sedan återgå till de 

preoperativa värdena i livskvaliteten (Adams et al 2010, Sarwer et al 2010, Søvik et al 

2011). Därav anser författarna att målet med operationen delvis uppnås. Det har enligt 

forskning (Bond et al 2009) visat sig att fysisk aktivitet har haft en positiv inverkan på den 

mentala komponenten. Patienter som varit fysiskt aktiva preoperativt hade större 
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förbättringar på den mentala komponenten än de som var fysiskt inaktiva (Bond et al 

2009). Även individens sociala tillhörighet tror författarna kan påverka den mentala 

dimensionen, detta stödjer Chang et al (2010) som kommit fram till att den psykiska 

domänen av WHOQOL-BREF ökade om patienten hade en anställning. Även Sarwer et al 

(2010) stödjer detta då gifta individer har visat på högre poäng på den mentala 

komponenten än ogifta.  

 

I några studier har det framkommit att viktminskningen som kommer med operationen 

leder till bättre livskvalitet (Adams et al 2010, Chang et al 2010, Julia et al 2013, Sarwer 

et al 2010). De specifika förbättringar som har setts är i positiva känslor, självkänslor, 

kroppsbild, sexuella aktiviteter samt känslan av att vara accepterad och respekterad 

(Chang et al 2010). Att kroppsbilden förbättras antar författarna kommer av att individen 

tappar i vikt och därav går mot den enligt WHO (2012) normala vikten. När individen 

minskar i vikt faller denne bättre in i ramen för samhällets ideal och kanske är det därför 

de känner sig mer accepterade och respekterade. Det finns dock studier som visar på att 

ökad livskvalitet inte alltid hänger ihop med storleken på viktminskningen (Rea et al 

2007, Sears et al 2008, Torquati et al 2005).  Då operationen innebär att individen inte kan 

inta stora portioner mat (Kissler & Settmaucher 2013) tror författarna att detta kan 

påverka livskvaliteten beroende på hur individen värdesätter ätandet. Även Maslow 

(1970) tar i sin behovshierarkiska modell upp mat som ett fundamentalt behov. Då detta 

behov kan bli svårare att uppfylla efter operationen kan detta medföra att behovet inte 

tillfredställs i tillräckligt hög grad. Detta i sin tur kan ha en psykologisk påverkan på 

individens mentala livskvalitet. Dock kan individen med rätt information och kunskap 

fortfarande äta god och hälsosam mat efter operationen. Därför anser författarna att detta 

inte borde vara ett problem om individen är välinformerad och motiverad till 

livsstilsförändring, vilket även är ett kriterium för att få genomföra operationen (Kissler & 

Settmaucher 2013).  

 

Fetma ökar risken att drabbas av andra sjukdomar (Flank et al 2012, Janssen et al 2004, 

Rýden & Torgerson 2006) och flera studier har funnit att livskvaliteten efter en gastric 

bypass påverkas av antalet andra sjukdomar utöver fetma. Närvaro av andra sjukdomar 

reducerar livskvaliteten (Chang et al 2010) och ju fler sjukdomar individen har desto lägre 

är livskvaliteten (Julia et al 2013, Torquati et al 2005). Med tanke på den summerade 
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effekten av flera andra sjukdomstillstånd i samband med fetma är det inte förvånande att 

livskvalitet sjunker vid multipla sjukdomstillstånd anser författarna.  

 

Både Maslow (1970) och Nordenfelt (1991) menar att graden av livskvalitet beror på i 

vilken grad individen uppfyller sina grundläggande behov. Även Henderson (1997) menar 

att individen har grundläggande behov som måste tillgodoses för att uppnå hälsa och ökad 

livskvalitet. Det har visat sig att livskvaliteten efter en gastric bypass operation ökar för 

begreppets fysiska dimension (Chang et al 2010, Tompkins et al 2008, Julia et al 2013, 

Rea et al 2007). I och med detta antar författarna att operationen medför att individen 

klarar av att uppfylla sina fysiska behov bättre efter operationen och därför har 

livskvaliteten ökat. En individ har förutom de fysiska grundläggande behoven även andra 

behov så som trygghet, kärlek, självaktning och självförverkligande som måste tillgodoses 

för att uppnå livskvalitet (Maslow 1970). Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa individen 

att tillgodose dennes behov för att uppnå hälsa och oberoende (Henderson 1997). Det är 

viktigt att ha i åtanke att dessa behov är individuella och kan se olika ut beroende på vem 

personen är (Henderson 1997, Nordenfelt 1991). Då det visat sig att den mentala 

dimensionen av livskvalitet efter en gastric bypass inte har en markant ökning (Adams et 

al 2010, Sarwer et al 2010, Søvik et al 2011) anser författarna att sjuksköterskan måste bli 

bättre på att identifiera och tillgodose individens mentala behov.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie valde en deskriptiv design på litteraturstudien, då de 

ansåg att det passade syftet bäst då syftet var att beskriva. Den databas som användes för 

att söka vetenskapliga artiklar var PubMed. Då ett tillräckligt antal artiklar återfanns i 

denna databas valdes andra databaser medvetet bort. Detta kan ha medfört att författarna 

gått miste om andra relevanta artiklar för studien. Detta var dock en risk de valde att ta då 

PubMed är en stor internationell databas som täcker många områden inom medicin, 

omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Sökorden valdes utifrån syftet och kombinerades 

med den booleska termen AND för att begränsa antalet sökträffar (Forsberg & Wengström 

2003). Författarna gjorde även en fritextsökning med sökorden gastric bypass AND SF-36 

som genererade fyra av de 13 artiklarna. SF-36 lades till som sökord när författarna 

upptäckte att detta instrument var vanligt förekommande i de artiklar som de tidigare 

sökningarna genererat. Detta kan ha styrt sökningen och resultatet då majoriteten av de 

inkluderade artiklarna använts sig av SF-36. Men å andra sidan är detta ett väletablerat 
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livskvalitetinstrument (Brazier et al 1992, Fayers & Machin 2007, Walters et al 2001). 

För att motverka potentiella urvalsbias utfördes en fritextsökning på instrumentet IWQOL 

i kombination med gastric bypass, dock tillförde inte sökningen några nya artiklar, endast 

dubletter.  

 

Endast kvantitativa artiklar inkluderades i studien vilket medför en avsaknad av patienters 

personliga beskrivning av livskvalitet. Författarna ansåg dock att de räckte med 

kvantitativa artiklar för att svara på studiens syfte och frågeställningar då livskvalitet är ett 

begrepp som ofta undersöks med hjälp av enkäter (Fayers & Machin 2007). Då ett rimligt 

antal artiklar återfanns utan att begränsa tiden för publikation ansåg författarna att detta 

inte var nödvändigt. Studien har baserats på artiklar från USA, Norge, Taiwan och 

Frankrike. Tio av studierna är gjorda i USA vilket försvårar generaliseringen av resultatet. 

Dock visar samtliga ingående studier liknande resultat.  

 

Båda författarna har bearbetat alla artiklarna med hjälp av två tabeller (Bilaga 1 & 2) 

(Polit & Beck 2012) samt sammanställt artiklarnas resultat för att lättare åskådligöra det 

som ansågs vara relevant för studiens syfte. Under bearbetningen såg författarna ett 

mönster av demografiska skillnader och detta inkluderades i frågeställningarna i 

efterhand. Vilket kan ha medfört att författarna valt bort artiklar som svarat på denna 

frågeställning tidigare i urvalsprocessen. Med tabellerna som grund besvarades sedan nio 

frågor för att kunna bedöma kvaliteten på artiklarnas urval (Polit & Beck 2012). En av 

frågorna berörde urvalets representativitet och för att avgöra detta jämförde författarna 

med andelen män respektive kvinnor i Sverige som genomförde operationen 2011. Det 

framkom då att endast en av artiklarna hade ett representativt urval (Søvik et al 2011). 

Dock borde representativiteten avgjorts utifrån internationell statistik för att kunna 

generalisera resultatet i större utsträckning. Resultatet av kvalitetsbedömningen visade att 

8 % av artiklarna redovisade urvalet adekvat, 69 % redovisade urvalet tillfredställande, 15 

% hade en otillfredsställande beskrivning och 8 % ansågs ha en otillräcklig beskrivning av 

urvalet. Artikeln som ansågs ha en otillräcklig beskrivning inkluderades ändå då den hade 

ett resultat som svarade på den föreliggande studies syfte samt att resultatet samstämde 

med övriga artiklar. En styrka med det föreliggande arbetet är att majoriteten av artiklarna 

hade ett tillfredställande beskrivet urval.  
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4.4 Allmän diskussion 

En förbättring av individens livskvalitet behöver inte nödvändigtvis betyda att denne mår 

bättre både fysiskt och mentalt. Livskvalitet är ett komplext begrepp som består av olika 

dimensioner och det krävs att alla delar tillgodoses för att helheten ska förbättras. I början 

trodde författarna att livskvaliteten i helhet förbättrades av operationen, vid närmare 

granskning framkom det att den fysiska och mentala dimensionen skiljde sig åt.  Därför är 

det viktigt att sjuksköterskan lyssnar till individens individuella behov då risken finns att 

sjuksköterskan går miste om information om hon endast förlitar sig på utfallet från en 

livskvalitetsenkät.  

 

4.4.1 Klinisk betydelse 

Denna sammanställning kan komma att bidra till en ökad förståelse för vilken livskvalitet 

patienter kan uppleva efter en gastric bypass operation. Det kan vara till 

allmänsjuksköterskans fördel att ha en uppfattning om detta och vilka behov dessa 

patienter kan komma att ha då hon med stor sannolikhet kommer att möta dessa patienter 

både innan och efter operationen. Detta kan då utgöra ett underlag när patienten ska få 

information om hur dennes livskvalitet kan se ut efter operationen.  

 

4.4.2 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom fetma är ett ökande hälsoproblem och antalet gastric bypass operationer stiger är 

det relevant att fortsätta forska om livskvaliteten efter operationen. I synnerhet när den 

mentala delen av livskvaliteten inte ökar lika mycket som den fysiska delen är det viktigt 

att ta reda på vad det grundar sig i. Är det processen och förberedelsen innan operationen 

eller är det eventuellt stödet efter som brister. Det är viktigt att ta reda på vilka behov som 

måste tillgodoses för att patienten ska uppnå ökad livskvalitet i den mentala dimensionen 

och inte endast den fysiska för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa denna patientgrupp på 

bästa sätt.  

 

4.4.3 Slutsats  

Livskvaliteten efter en gastric bypass ökar men inom begreppet finner författarna 

markanta skillnader mellan den fysiska och mentala komponenten. Alla individer har 

individuella behov och det åligger sjuksköterskan att identifiera och tillgodose dessa för 

att individens ska kunna uppnå en högre livskvalitet även i den mentala komponenten. 
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Bilaga 1: Översikt av artiklarnas metod 

Författare/

Land/ År 

Titel Design Urval  Undersöknings-grupp Datainsa

mlings-

metod 

Analys-

metod 

Adams et al 

/ USA / 

2010 

Health 

Outcomes of 

Gastric 

Bypass 

Patients 

Compared to 

Nonsurgical, 

Nonintervent

-ed Severly 

Obese.  

Comparative 

follow-up 

study 

Kvantitativ 

ansats 

Consecutive 

sampling 

Författarna har 

tillfrågat alla som 

sökt information på 

en klinik om gastric 

bypass inom en viss 

tidsram.  

Convenience 

Kontrollgruppen 

kommer från ett 

register i en databas.  

Deltagare 

Grupp I opererade (n=420) 

varav 83,8% kvinnor, 

medelålder 43,4 

Grupp II ej opererade 

(n=415) varav 85,1% 

kvinnor, medelålder 43,6 

Grupp III normala 

populationen (n=321) 

varav 76% kvinnor, 

medelålder 49,4 

Bortfall – 18 i grupp I 

                 29 i grupp II 

                   5 i grupp III 

SF-36 

IWQOL 

- lite 

Linjär 

regression

sanalys 

Boan et al / 

USA / 2004 

Binge 

Eating, 

Quality of 

Life and 

Physical 

Activity 

Improve 

after Roux-

en-Y Gastric 

Bypass for 

Morbid 

Obesity.  

Follow-up 

study 

Kvantitativ 

ansats 

Saknas Deltagare (n=40) varav 

85% kvinnor, medelålder 

41 

BES 

IWQOL-

Lite 

TFEQ 

BQA 

Parat t-

test 

Wilcoxon 

signed-

rank-test 

 

Bond et al / 

USA / 2009 

Becoming 

Physically 

Active After 

Bariatric 

Surgery is 

Associated 

With 

Improved 

Weight Loss 

and HRQOL 

Follow-up 

study  

Kvantitativ 

ansats 

Consecutive 

sampling & 

Convenience 

sampling 

Deltagarna 

rekryterades under 

en viss tidsperiod 

och hade genomgått 

RYGB på ett 

sjukhus. Många av 

deltagarna 

rekryterades från en 

annan studie, därav 

två urvalsmetoder.  

Deltagare (n=199) varav 

83% var kvinnor, 

medelålder 43,8 

3 grupper 

Inaktiv/Inaktiv (n=39) 

Inaktiv/Aktiv (n=83) 

Aktiv/Aktiv (n=68) 

Bortfall – 9  

IPAQ-

Short 

SF-36 

χ
2 
– test 

Bonferron

i-adjusted 

Welch´s 

test 

Hames-

Howell 

adjusted 

Holm´s 

sequential 

bonferroni 

procedure 

Spearman 

Rank 

 

 

Chang et al 

/ Taiwan / 

2010 

Prospective 

study of 

health-

related 

quality of life 

after Roux-

en-Y bypass 

Longitudinal 

follow-up 

study  

Kvantitativ 

ansats  

Consecutive sample 

Alla 218 patienter 

som genomgick 

kirurgi mellan jan 

2007 och juni 2008 

blev tillfrågade, 102 

tackade ja.  

Deltagare (n=102) 

Medelålder 32,1 (18-54år) 

62,7% kvinnor 

Referenspopulation 

(n=200) 

Medelålder 31,8 (20-55år) 

67,2% kvinnor 

WHOQO

L-BREF 

χ
2 
– test 

Student´s 

T-test 



 

Författare/

Land/ År 

Titel Design Urval  Undersöknings-grupp Datainsa

mlings-

metod 

Analys-

metod 

surgery for 

morbid 

obesity. 

Referenspopulatione

n är randomiserat 

utvald utifrån en 

databas. 

 

Choban et 

al / USA / 

1999 

A Health 

Status 

Assessment 

of the Impact 

of Weight 

Loss 

Following 

RYGB for 

Clinically 

Serve 

Obesity 

Longitudinal 

comparative 

study 

Kvantitativ 

ansats 

Consecutive 

sampling 

Under en viss 

tidsperiod 

tillfrågades alla 

patienter som 

genomförde kirurgi.  

Deltagare preop (n=79) 

varav 85% var kvinnor, 

medelålder 40,2 (18-69år) 

Postop (n=53)  

Bortfall – 26  

 

SF-36 Student t-

test 

Julia et al / 

Frankrike / 

2013 

QOL after 

RYGB and 

changes in 

body mass 

index and 

obesity-

related 

comorbiditie

s. 

Longitudinal  

Follow-up 

study 

Kvantitativ 

ansats 

Consecutive 

sampling 

Alla tillfrågades 

under en viss 

tidsperiod på ett 

visst sjukhus.  

Deltagare (n=71) varav 

80,3% var kvinnor, 

medelålder 42,1 

Bortfall – 53 av 124 

SF-36 

(Franska 

versione

n)  

 

Parat t-

test 

McNemar

´s test 

Kolotkin et 

al / USA / 

2009 

Two-year 

changes in 

health-

related 

quality of life 

in gastric 

bypass 

patients 

compared 

with severely 

obese 

controls.  

Prospective 

comparative 

follow-up 

study 

Kvantitativ 

ansats 

Convenience 

sampling 

Rekryterade 

deltagare från en 

annan pågående 

studie.  

Gastric Bypass: (n=308) 

varav 83,1% var kvinnor, 

medelålder 46,4 

Sökte op: (n=253) varav 

83,8% var kvinnor, 

medelålder 46,5 

Populations feta individer: 

(n=272) varav 76,8% var 

kvinnor, medelålder 51,2 

 

 

 

IWQOL-

Lite 

SF-36 

Bonferron

i-

corrected  

(χ
2 
– test) 

Tukey´s 

honestly 

significant 

difference

s (f-test)  

Rea et al / 

USA / 2007 

Influence of 

complication

s and extent 

of weight 

loss on 

quality of life 

after 

laparoscopic 

Roux-en-Y 

gastric 

bypass  

Longitudinal 

study 

Kvantitativ 

ansats  

Consecutive 

sampling 

505 patienter som 

opererades av 

samma kirurg från 

aug 2001- aug 2005 

inkluderades.  

 

Deltagare  

Preop (n=505) varav 

85,5% var kvinnor, 

medelålder 40,6 

1år (n=237) varav 86,9% 

var kvinnor, medelålder 

40,9 

2år (n=106) varav 89,6% 

kvinnor, medelålder 41,4 

SF-36 Two-

tailed 

Student 

T-test 

MLRA 

Sarwer et al 

/ USA / 

2010 

Changes in 

quality of life 

and body 

image after 

Longitudinal  

Follow-up 

study 

Kvantitativ 

Consecutive 

sampling 

 

Deltagare 

(n=200,198,147,112) 

varav 82% var kvinnor 

medelålder: 42,6 

SF-36 

IWQOL 

BIQOLI 

BSQ 

Variansan

alys 

Bonferron

i-adjusted 



 

Författare/

Land/ År 

Titel Design Urval  Undersöknings-grupp Datainsa

mlings-

metod 

Analys-

metod 

gastric 

bypass 

surgery 

ansats   

Sears et al / 

USA / 2008 

Evaluation of 

Gastric 

Bypass 

Patients 1 

Year After 

Surgery: 

Changes in 

Quality of 

Life and 

Obesity-

Related 

Conditions.  

Prospective 

follow-up 

study 

Kvantitativ 

ansats 

Consecutive sample  

Deltagarna har 

rekryterats på deras 

instution mellan Jan 

2005-Dec 2005 

Deltagare (n=119) 

Uppföljning (n=75) 

Bortfall – 44 

 

IWQOL 

och 

Alkohol 

konsumti

ons 

formulär 

Parat t-

test 

McNemar

´s test 

Søvik et al / 

Norge / 

2011 

 Weight 

Loss, 

Cardiovascul

ar Risk 

Factors, and 

Quality of 

Life After 

Gastric 

Bypass and 

Duodenal 

Switch 

Prospective 

randomized 

clinical study 

Kvantitativ 

ansats 

Consecutive 

sampling  

Rekryterat alla från 

2 olika sjukhus. 

Randomiserat ut 

intervention bland 

deltagarna genom 

dataprogram.  

 

GB (n=31)  

DS (n=30) – 3 bortfall 

Medelåldern för gastric 

bypass gruppen var 35,2, 

74% var kvinnor och för 

duodenal gruppen var 

medelåldern 36,1. 66% av 

gruppen var kvinnor.  

 

SF-36  Pearsons 

chi-square 
Suissa-

schuster 

Tompkins 

et al / USA 

/ 2008 

Changes in 

Functional 

Walking 

Distance and 

Health-

Related QOL 

After Gastric 

Bypass 

Comparative  

Within 

Subjects 

design study 

Kvantitativ 

ansats 

Convenience 

sampling 

Tillfrågade de som 

var schemalagda för 

gastric bypass på ett 

lokalt sjukhus..  

Deltagare (n=30) varav 

93% var kvinnor, 

medelålder 44,4 (31-58år) 

Bortfall – 5  

SF-36 

6MWT 

Pearson 

correlatio

n  

Spearman 

rho 

correlatio

n 

Torquati et 

al / USA / 

2005 

Predictors of 

early QOL 

improvement 

after 

laparoscopic 

gastric 

bypass 

surgery 

Follow-up 

study 

Kvantitativ 

ansats 

Consecutive 

sampling  

Alla under en viss 

tid tillfrågades men 

96 avböjde 

deltagande i studien.  

Preop : (n=183) varav 

80% kvinnor, medelålder 

43,1 

Postop: (n=171)  

 

SF-36 2-tailed 

Logistic 

Regressio

n 

 

 

  



 

Bilaga 2: Artiklarnas syfte och huvudresultat 

 

Referens Titel Syfte Huvudresultat 

Adams et al/ 

USA / 2010 

Health Outcomes 

of Gastric Bypass 

Patients Compared 

to Nonsurgical, 

Nonintervented 

Severely Obese. 

Att fastställa hälsoresultat 

följande gastriv bypass kirurgi. 

I jämförelse med allvarligt 

överviktiga patienter, som 

söker eller inte söker gastric 

bypass kirurgi.  

Alla kvantitativa variabler (bla. 

hälsorelaterad livskvalitet) 

förbättrades signifikant i gastric 

bypass gruppen jämfört med dom 

båda jämförelsegrupperna. 

Förutom poängen på SF-36 

mentala del.  

Boan et al / 

USA / 2004 

Binge Eating, 

Quality of Life and 

Physical Activity 

Improve after 

Roux-en-Y Gastric 

Bypass for Morbid 

Obesity.  

Syftet med studien är att 

bedöma förändringar i 

hetsätningsbeteende, 

viktrelaterad QOL och fysisk 

aktivitet 6 månad RYGBP 

Att undersöka rollen av dessa 

variabler som förutsägare av 

kirurgiska resultat efter 6 

månader.  

6 månader efter RYGBP visade 

viktrelaterad QOL statistisk 

signifikant förbättring från 

baseline.  

Bond et al / 

USA / 2009 

Becoming 

Physically Active 

After Bariatric 

Surgery is 

Associated With 

Improved Weight 

Loss and HRQOL 

Syftet med studien var att 

fastställa huruvida pre- till 

postoperativa ökningar i fysisk 

aktivitet är associerat till 

viktnedgång och HRQOL 

följande viktminskningskirurgi.  

Inaktiv/Aktiv och Aktiv/Aktiv 

deltagare rapporterade större 

förbättringar än Inaktiv/Inaktiv 

deltagare på den mentala 

komponenten och den allmänna 

hälsan, vitalitet och mental 

hälsodomän. Även fast riktningen 

av orsakssambandet ej är klart 

föreslår dessa fynd att RYGB 

patienter som blir aktiva postop 

uppnår viktminskningar och 

HRQOL förbättringar som är 

större än dom upplevda av 

patienter som fortsätter vara 

inaktiva och jämförbart med det 

som uppnås av patienter som 

fortsätter vara aktiva.   

Chang et al / 

Taiwan / 

2010 

Prospective study 

of health-related 

quality of life after 

Roux-en-Y 

bypasses surgery 

for morbid obesity. 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekterna av en 

Roux-en-Y gastric bypass för 

dödlig fetma på hälsorelaterad 

livskvalitet under det första året 

av uppföljning.  

Fysiska, psykiska och sociala 

områden förbättrades efter 

viktminskningskirurgin. Det var 

en dipp i poängen för fysisk och 

psykiska områden 3-6 månader 

efter kirurgin signifikant relaterat 

till komplikationer. Alla patienter 

förbättrade gradvis mellan 6-12 

månader efter kirurgi och nådde 

nivåer liknande de som var 

hälsosamma.  

Choban et al 

/ USA / 1999 

A Health Status 

Assessment of the 

Impact of Weight 

Loss Following 

RYGB for 

Clinically Serve 

Obesity 

Studiens syfte är att utvärdera 

effekterna av klinisk allvarlig 

fetma på det allmänna 

hälsotillståndet mätt i ett 

standardiserat sätt och 

påverkan av hållbar 

viktminskning som uppnåtts 

genom kirurgisk intervention.  

På platå perioden (konstant vikt) 

demonstrerade patienter 

signifikanta förbättringar i 

begränsningar i alla områden 

jämfört med preoperativa värden 

och poängen var densamma som 

hos den nationella ”normala” 

populationen.  

Julia et al / 

Frankriker / 

QOL after RYGB 

and changes in 

Syftet var att undersöka tidiga 

och medelsiktiga förändringar i 

Fysisk QOL skalor förbättrades 

signifikant över tid så gjorde även 



 

Referens Titel Syfte Huvudresultat 

2013 body mass index 

and obesity-related 

comorbidities. 

QOL efter RYGB och deras 

relation till BMI och andra 

sjukdomar variationer.  

andra fysiska SF-36 skalor, medan 

mental livskvalitet 

sammanfattnings skala inte 

varierade signifikant. Stora 

förändringar i QOL uppträdde 3 

månader efter kirurgisk 

intervention för att uppnå värden 

jämföra bara med de i den 

generella populationen.  

Kolotkin / 

USA / 2009 

Two-year changes 

in health-related 

quality of life in 

gastric bypass 

patients compared 

with severely obese 

controls. 

Syftet var att utvärdera 2års 

förändringen i hälsorelaterad 

livskvalitet hos gastric bypass 

patienter i förhållande till 2 

jämförelsegrupper, vilket bidrar 

till den glesa data från 

prospektiva studier som 

undersöker hälsorelaterad 

livskvalitet resultat hos gastric 

kirurg patienter vs fetma 

individer som inte är inskrivna 

i viktminskningskirurgi 

intervention . 

Båda mätningarna av HRQOL 

visar större förbättringar för 

gastric bypass gruppen även efter 

kontrollerande av baseline 

skillnader. Effekt storleken för 

förändringar i fysisk och 

viktrelaterad HRQOL var väldigt 

stor för gastric bypass, men lite till 

medium för de två 

jämförelsegrupperna. 

Effektstorleken för förändringar i 

den psykosociala aspekten av 

HRQOL var måttlig till väldigt 

stor för gastric bypass, men liten 

för jämförelsegrupperna. Av 

gastric bypass patienterna hade 

97% meningsfulla förbättringar i 

IWQOL-Lite poängen. 

Rea et al / 

USA / 2007 

Influence of 

complications and 

extent of weight 

loss on quality of 

life after 

laparoscopic Roux-

en-Y gastric bypass 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekten av 

laparaskopisk Roux-en-Y 

gastric bypass, postoperativa 

komplikationer och procent av 

övervikts förlust på livskvalitet.  

Viktminskningskirurgi patienter 

betygsatte signifikant lägre på alla 

skalor jämfört med den normala 

populationen. Hälsorelaterad 

livskvalitet förbättras särskilt efter 

kirurgi. Efter 1år förbättrades inte 

poängen bara från utgångspunkten 

utan de var högre än den icke-

fetma referens populationen 

oavsett komplikationer.   

Sarwer et al / 

USA / 2010 

Changes in quality 

of life and body 

image after gastric 

bypass surgery 

Studien var designad för att 

undersöka förändringar i 

livskvalitet och kroppsbild 

inom de första 92 veckorna 

efter gastric bypass kirurgi.   

Deltagarna rapporterade 

signifikant förbättring inom flera 

domäner av hälso- och 

viktrelaterad livskvalitet, såväl 

som förändringar i kroppsbild, 

efter kirurgin.  

Sears et al / 

USA / 2008 

Evaluation of 

Gastric Bypass 

Patients 1 Year 

After Surgery: 

Changes in Quality 

of Life and 

Obesity-Related 

Conditions. 

Studien gjordes för att 

utvärdera påverkan på 

livskvalitet så väl som 

reduceringen i 

medicinanvändande hos 

patienter som genomgått en 

laparskopisk gastric bypass.  

Livskvaliteten poängen 1 år efter 

gastric bypass var signifikant 

förbättrade.  

Søvik et al. / 

Norge / 2011 

Weight Loss, 

Cardiovascular 

Risk Factors, and 
Quality of Life 

After Gastric 

Att avgöra huruvida duodenal 

switch leder till större 

viktminskning och fler 
gynnsamma förbättringar i 

cardiovaskulära riskfaktorer 

Studien visar på förbättrad 

livskvalité enligt SF-36 i båda 

grupper. Med större förbättring 
inom 1 av de 8 områdena 

(kroppssmärta) efter genomförd 



 

Referens Titel Syfte Huvudresultat 

Bypass and 

Duodenal Switch 

och livskvalité än gastric 

bypass 

gastric bypass. 2 år efter kirurgin 

hade 10 deltagare negativa 

biverkningar efter gastric bypass 

och 18 efter duodenal switch. 

Tompkins et 

al / USA / 

2008 

Changes in 

Functional Walking 

Distance and 

Health-Related 

QOL After Gastric 

Bypass 

Syftet med studien var att ta 

reda om 6 minuter gång test 

distans varierade för patienter 

före och efter gastric bypass 

kirurgi. Dessutom utreda 

relationen mellan funktionell 

gång distans och patienters 

uppfattningar av HRQOL före 

och efter GB 

HR-QOL förbättrades signifikant. 

Både fysisk och mental 

hälsokomponenterna förbättrades 

signifikant. Avståndet var omvänt 

korrelaterat med kroppsvikt 

genom hela studien och positivt 

korrelerat med sammanfattningen 

av den fysiska SF-36 

komponentens förändring från 3-6 

månader. 

Torquati et 

al / USA / 

2005 

Predictors of early 

QOL improvement 

after laparoscopic 

gastric bypass 

surgery 

Syftet med studien var att 

utvärdera den tidiga effekten 

(3-6mån postop) av LGB 

kirurgi på QOL med hjälp av 

SF-36 enkäten 

 

 

SF-36 uppföljningsutvärderingen 

visade signifikant förbättring. En 

signifikant omvänd korrelation 

hittades mellan QOL och antalet 

andra sjukdomar. Men storleken 

av QOL förändring korrelerade 

inte med antalet andra sjukdomar. 

M.M 

 


