
 

 

 

 
 

Maja Löw & Johanna Olin 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Instutitionen för vårdvetenskap 

Vetenskaplig metod och examensarbete, 15 hp, V51 

HT 2012 

Grundnivå 

Handledare: Åsa Kneck 

Examinator: Birger Hagren 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige och i stora delar av världen. 

Överviktskirurgin har ökat kraftigt de senaste åren och är idag en utbredd metod för att 

behandla övervikt och dess följdsjukdomar. Trots att syftet med operationen är att minska 

risken för ohälsa så visar studier att personer som genomgått denna typ av behandling, 

konsumerar mer sjukvård än personer som behandlats med andra metoder mot sin fetma. 

Därav är det viktigt att få en djupare förståelse för hur personer som genomgår 

överviktskirurgi upplever sin situation i samband med ingreppet.   

Syfte: Att beskriva personers upplevelser och behov i samband med överviktskirurgi ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv.  

Teoretisk utgångspunkt: Transitionsteorin utifrån Meleis et. al., (2000) har använts som 

teoretisk referensram till denna litteraturstudie.  

Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats.  

Resultat: Tre teman framkom: Livet före operationen, Den första tiden efter operationen och 

En längre tid efter operationen. Livet före operationen beskrevs som en hopplös kamp mot 

vikten och beslutet att operera sig som en sista utväg. Informanterna hade stora förväntningar 

på operationens resultat, vilka med tiden inte alltid visade sig vara realistiska. Ingreppet 

beskrevs dock som en mycket positiv livsförändrande händelse. Gemensamt för 

informanterna var att de upplevde svårigheter med att behålla en hälsosam livsstil en längre 

tid efter operationen, vissa lyckades med detta, andra inte. Det framkom att informanter hade 

negativa erfarenheter av sjukvården.  

Diskussion: Resultatet visar ett behov av ökade förberedelser och stöd från sjuksköterskan 

inför operationen. Genom att understödja det hopp om ett hälsosammare liv, som uttrycktes 

efter operationen, kan sjuksköterskan motivera till livsstilsförändringar och därmed främja en 

hälsosam transition även på längre sikt. Resultaten tyder på att det finns ett omvårdnadsbehov 

som kvarstår många år efter ingreppet, samt att en god vårdrelation är av stor vikt för ett 

lyckat behandlingsresultat.  

 

Nyckelord: Överviktskirurgi, patientupplevelser, transition, omvårdnad 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Obesity is a growing problem in Sweden and in many parts of the world. 

Bariatric surgery has increased dramatically in recent years and is now a widespread method 

to treat obesity and its sequelae. Although the purpose of the surgery is to reduce the risk of 

illness, studies show that patients, who have undergone this type of treatment, consume more 

healthcare resources than those treated with other methods to manage their obesity. It is 

therefore important to better understand how individuals who undergo bariatric surgery 

experience their situation in the context of the intervention. 

Purpose: To describe individual´s experiences and needs associated with bariatric surgery 

from a caring science perspective. 

Theoretical basis: Theory of Transition by Meleis et. al. (2000) has been used as a theoretical 

framework for this study. 

Methods: A systematic literature review based on eight scientific articles with qualitative 

approach.  

Results: Three themes emerged: Life before the surgery, the first period after the surgery and 

a longer period after surgery. Life prior to the surgery was described as losing a battle against 

obesity and the decision to undergo surgery was regarded as a last resort. The respondents had 

high expectations of the surgery results, which in time did not always prove to be realistic. 

The procedure was described as a very positive life changing event. It showed to be common 

for the respondents to experience difficulties in maintaining a healthy lifestyle for a prolonged 

period of time after the surgery. However, some were able to achieve this whilst others were 

not. It was revealed that respondents had negative experiences of health care. 

Discussion: The results show a need for increased preparation and support from the nurse 

before surgery. By supporting the hope of a healthier life, as expressed after the surgery, the 

nurse can motivate lifestyle changes and thus promote a healthy transition in the longer term. 

The results suggest that there is a need for nursing care that persists for years after the 

procedure, and that a good care relationship is vital for a successful treatment outcome. 

 

Keywords: Bariatric surgery, lived experience, transition, nursing care.  
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1 Inledning 

Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige och världen och den kirurgiska metoden 

för att behandla fetma har ökat kraftigt de senaste åren. Idag utförs operationen under ett fåtal 

timmar och med en relativt kort postoperativ vårdtid. Detta är därmed en snabb åtgärd på ett 

stort hälsoproblem. Överviktskirurgins för och nackdelar är idag ett aktuellt ämne som 

debatteras i media. Forskning visar att behandlingen ger stora positiva effekter både för att 

minska övervikten och för att behandla dess följdsjukdomar, såsom diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdom. Trots detta, och trots det stora genomslag som överviktskirurgin har fått, visar 

ny forskning att personer som genomgått kirurgi, konsumerar mer sjukvård efter ingreppet än 

personer som behandlats med icke- kirurgiska metoder. Man kan fråga sig vad detta ökade 

vårdbehov beror på och vad det är som brister. Utifrån detta har vårt intresse väckts för hur vi 

som blivande sjuksköterskor kan arbeta med personer som genomgår överviktskirurgi utifrån 

ett omvårdnadsperspektiv. Efter några timmar på operationsbordet, förändras personens 

fysiska förutsättningar, vilket ställer krav på livsstilsförändringar för resten av livet. Vi frågar 

oss därför vilka omvårdnadsbehov dessa personer upplever i samband med överviktskirurgi. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Övervikt och fetma 

Definitionen av fetma och övervikt enligt World Health Organization (WHO, 2012) är en 

onormal eller överdriven ansamling av fett som är ohälsosam. Övervikt och fetma mäts med 

hjälp utav BMI, där en människas vikt i kilogram divideras med längden i kvadrat i meter. 

BMI >25 innebär övervikt och BMI >30 innebär fetma.  

I världen har fetma ökat med 100 procent sedan år 1980. Sextiofem procent av världens 

befolkning lever i länder där övervikt och fetma bidrar till fler dödsfall än vad svält gör. År 

2008 uppmättes i en global undersökning att 1,4 miljarder människor som var över 20 år led 

av övervikt och 2 år senare visade forskningsresultat på att 40 miljoner barn i världen under 5 

år var överviktiga (WHO, 2012).  

Övervikt och fetma är ett utbrett hälsoproblem i Sverige. Omkring två och en halv miljon 

av Sveriges vuxna befolkning anses som överviktiga och en halv miljon lider av fetma 

(Statens beredning för medicinsk utredning [SBU], 2002). Detta medför därmed höga krav på 

hälso- och sjukvården. År 2003 uppgick sjukvårdens kostnader för att behandla 

fetmarelaterade sjukdomar i Sverige till 3 miljarder kronor. Om övervikt och fetma skulle öka 
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i samma takt som under 1990- talet, skulle detta innebära en ökning av sjukvårdskostnaderna 

på 120 procent mellan år 2003 och 2030. Detta skulle också innebära att 60 procent av 

befolkningen år 2030 hade fetma och övervikt (Landstingsförbundet,  2004). 

Den främsta orsaken till övervikt och fetma beror på att det finns en obalans mellan de 

intagna och de förbrukade kalorierna. I ett globalt perspektiv har befolkningen ökat sitt intag 

av energirik mat som innehåller mycket av socker, salt och fett och ytterst lite vitaminer och 

mineraler. Den ökade urbaniseringen, minskning av fysisk aktivitet och förändrade 

transportsätt har bidragit till ökning av fetma och övervikt i världen. Förändringar i fysisk 

aktivitet och ändrade kostvanor beror ofta på samhälleliga och miljömässiga omställningar 

samtidigt som stödjande åtgärder är bristande (WHO, 2012).   

Fetma och övervikt bidrar till en rad följdsjukdomar, såsom kardiovaskulära sjukdomar 

och stroke. Dessa sjukdomar var under år 2008 den främsta orsaken till dödsfall. 

Belastningsskador är mycket vanligt hos överviktiga människor och en del cancersjukdomar 

såsom bröst- och tjocktarmscancer har visat sig ha samband med fetma och övervikt (WHO, 

2012). Diabetes mellitus typ 2 är en mycket allvarlig och ofta förekommande sjukdom hos 

överviktiga individer. Vid typ 2- diabetes uppstår en funktionell insulinbrist som främst är 

orsakad av insulinresistens i kroppens insulinproducerande vävnader. Denna sjukdom 

debuterar ofta långsamt och i samband med metabolt syndrom i kombination med övervikt 

(Ericson & Ericson, 2008: 520-522). 

 

2.2 Sjuksköterskans arbetsområde – omvårdnad och vårdvetenskap 

Omvårdnad är både ett yrkesområde och ett akademiskt ämne, som består av 

erfarenhetsbaserade, vetenskapliga, etiska och estetiska kunskaper. Omvårdnad som begrepp 

har över tid använts för att beskriva en förmåga, en yrkeskunskap och ett forskningsområde. I 

Sverige har omvårdnads-begreppet använts inom sjuksköterskeutbildningen sedan 1970- talet 

(Jakobsson & Lützén, 2009).  

 Vårdvetenskap som forskningsområde utgörs av ämnesområdena omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi och den idag rådande synen på vårdvetenskap i Sverige är att 

den refererar till kunskap som framkommer genom forskning inom områdena sjukdom, vård, 

omsorg och hälsa (Jakobsson & Lützén, 2009).  

 Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska skall hon eller 

han utföra omvårdnadsarbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Socialstyrelsen, 2005). Då sjuksköterskan idag först och främst arbetar utifrån sitt eget 
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ansvarsområde, det vill säga omvårdnad, behövs forskning som tar reda på vad omvårdnad är. 

Under senare år har vikten av evidensbaserad omvårdnad betonats av såväl forskare som 

offentliga rapporter. Genom den vårdvetenskapliga forskningen kan riktlinjer och metoder för 

omvårdnadsarbetet vidareutvecklas (Wiklund, 2003:24).  

 

2.3 Överviktskirurgi 

Olika behandlingsmetoder används idag mot övervikt och fetma, exempelvis kostrådgivning, 

beteendeterapi, läkemedelsbehandling och överviktskirurgi (SBU, 2002). Under de senaste 

åren har överviktskirurgi kraftigt ökat som behandlingsmetod. Från att överviktsoperationer 

sedan 1970-talet bedrivits vid ett 20-tal kliniker i Sverige, har detta antal under de senaste 

åren fördubblats (Näslund, 2011). Antalet utförda operationer i Sverige har tiodubblats mellan 

år 2002 och 2011 och är idag en av de vanligaste operationerna på de kirurgiska klinikerna. 

Under år 2010 opererades drygt 8000 personer i Sverige (Scandinavian Obesity Surgery 

Registry [SOReg] 2012, Stockholms läns landsting [SLL], 2010, Näslund 2011).  

Den dominerande metoden för överviktskirurgi är idag den så kallade Gastriska 

bypassoperationen med Roux-en-y utförande, vilken står för ungefär 98 % av de utförda 

operationerna (Näslund, 2011). Operationen innebär att magsäcken förminskas till en ficka 

som rymmer ungefär 20 ml och som sedan kopplas direkt till tunntarmen. Den resterande 

delen av magsäcken blir förbikopplad. Denna operation utförs idag ofta lapraskopiskt, vilket 

inneburit förkortade operations och – vårdtider (Grindel & Gatson Grindel, 2006, Näslund, 

2011). Indikationer för att genomgå överviktskirurgi idag i Sverige är ett BMI på 40 kg/m2, 

eller 35 kg/m2 om det föreligger komplicerad sjukdom såsom diabetes typ 2 med bristfällig 

kontroll, fetmarelaterad kardiomyopati och svår sömnapné. Personer bör också ha gjort 

seriösa viktminskningsförsök (Angerås, Brohall, Fagerberg, Björkelund, Lantz, Lönroth & 

Stenlöf, 2011).   

Överviktskirurgi är en effektiv metod som ger kraftig viktnedgång på relativt kort tid. 

Mellan ett till två år efter operationen tappar personen 50-75 procent av den ursprungliga 

övervikten (SBU, 2002). Ingreppet har även visat god effekt för att förebygga och behandla 

följdsjukdomar som diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar, blodlipider, fettlever, sömnapné och 

infertilitet (Agardh, Ahrén, Hanås, Jansson, Smith, Toft & Östenson, 2012). Nyligen 

publicerad forskning visar att överviktskirurgi minskar den långsiktiga risken att insjukna i 

diabetes typ 2 med över 80 procent (Sahlgrenska akademin, 2012). Hos personer som lider av 

fetma har det även visat sig att kirurgi minskar dödligheten med 24 procent i jämförelse med 
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personer som inte opererats (Sjöström et al., 2007). Det finns dock delade åsikter om i hur stor 

utsträckning man bör använda metoden för att behandla följdsjukdomar som diabetes, då man 

menar att risken för biverkningar och komplikationer är relativt hög och att det behövs mer 

forskning för att se de långsiktiga konsekvenserna (Agardh et al., 2012).  

     Trots att överviktskirurgin har visat god effekt på viktnedgång och flera av fetmans 

följdsjukdomar, visar forskning att personer som genomgått operationen konsumerar mer 

sjukvård än personer som behandlas med konventionella metoder för sin fetma. De som 

opererats konsumerade mer vård de första åren efter ingreppet på grund av effekter och 

komplikationer relaterade till operationen, exempelvis gallsten och behov av plastikkirurgi. 

Efter detta konsumerade de lika mycket sjukvård som de icke-opererade personerna. Däremot 

konsumerade de opererade personerna mindre läkemedel än de som behandlats 

konventionellt, speciellt vad gällde läkemedel mot diabetes och hjärtkärlsjukdom 

(Sahlgrenska akademin, 2012). 

Mycket forskning har gjorts för att ta reda på vilka medicinska vinster och förluster 

överviktskirurgin för med sig. För personer som genomgår en överviktsoperation innebär 

detta dock inte bara fysiologiska förändringar, utan även omställningar gällande matvanor och 

livsstil. För att beviljas operation ställs exempelvis krav på rökstopp, viktnedgång, samt ett 

aktivt medverkande från patienten till att övriga sjukdomar är under kontroll (Nationella 

Indikationer För Obesitas Kirurgi [NIOK], 2009). Efter operationen är magsäcken kraftigt 

förminskad. För stort och för snabbt intag av energirik kost ger biverkningar i form av så 

kallad dumping, vilket innebär att kroppen reagerar med blodtrycksfall, illamående och yrsel. 

Den kraftiga viktminskningen leder också för många, till att överskottshud bildas (Grindel & 

Gatson Grindel, 2006). Med tanke på de förändringar som operationen för med sig för 

personen, kan det tänkas uppstå omvårdnadsbehov, där sjuksköterskan fyller en viktig roll. 

Sjuksköterskans funktion inom överviktskirurgin är dock ett obeforskat område. 

 

3 Problemformulering 

Överviktskirurgin ökar kraftigt och därmed växer antalet personer som har genomgått eller 

förväntas genomgå denna behandling. Långtidseffekterna samt de eventuella behoven av 

omvårdnad relaterat till ingreppet, är idag inte tillfullo kartlagda. Vårdvetenskapen syftar 

bland annat till att belysa personers upplevelser i samband med vårdrelaterad hälsa och 

ohälsa. Därför är det för sjuksköterskeyrket viktigt att få kunskap om personers upplevelser i 
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samband med överviktsoperation. På så vis ökas kunskapen om hur sjuksköterskan kan arbeta 

med dessa personer på bästa sätt. 

 

4 Syfte 

Att beskriva personers upplevelser och behov i samband med överviktskirurgi ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för denna litteraturstudie är Meleis et al. (2000) 

transitionsteori. Teorin beskrivs som en middle range theory. Denna typ av teori inriktar sig 

på fenomen inom omvårdnadsområdet och utgår ifrån empirin. Den är mindre abstrakt än så 

kallade grand theories, vilka behandlar mer filosofiska och övergripande frågor kring 

omvårdnaden, men samtidigt är den mer generell än teorier som utgår ifrån specifika 

praktiska situationer (Meleis, 2011:408).  

Att genomgå en viktminskningsoperation kan innebära förändringar för personen 

kroppsligt men också personligt och i det dagliga livet. Därav kan transitionsbegreppet ses 

som en relevant teoretisk utgångspunkt. 

Meleis et al. (2000) menar att förändringar i en människas liv, skapar en 

förändringsprocess, en transition. Transitionen är dels ett resultat av förändringar, men den 

resulterar också själv i förändringar (Meleis et al., 2000).  

Enligt Meleis et al. (2000) kan en transition vara av olika typer och mönster. Den kan dels 

vara kopplad till utveckling i olika faser av livet, då vi går från ett stadie till ett annat och där 

vi får en delvis ny roll eller identitet. Exempelvis att bli vuxen, att bli förälder, eller att åldras. 

Den kan även vara kopplad till det sociala och kulturella livet och uppstå till exempel vid 

migration eller pensionering, då vi på ett eller annat sätt konfronteras med en ny kulturell eller 

social miljö. I relation till hälsa och sjukdom kan transitioner uppstå i samband med att man 

får en diagnos, vid kirurgiska ingrepp eller i rehabiliteringsprocessen. Ofta pågår flera 

transitioner samtidigt i en persons liv (Meleis et al. 2000).  

Meleis et al. (2000) transistionsteori bygger på Van Gennep (1960) och Bridges (2009) 

som beskriver transitionen som en förändring i tre faser. Den initiala fasen innebär ett stadium 
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av uppbrott och separation. Den andra fasen innebär utforskande och förändring och den 

tredje fasen innebär en integreringsprocess och en ny början. 

     Meleis et al., (2000) transitionsteori bygger även på livsvärldsbegreppet. Ett 

livsvärldsperspektiv innebär att förstå och beskriva hur människor upplever verkligheten och 

vardagen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

En transition beskrivs enligt Meleis et al. (2000) som att den påverkas av olika domäner. 

Dels av en medvetenhet, vilket handlar om kunskap och igenkännande. En upplevelse av att 

vara i någon form av förändringsprocess. En annan domän är att individen i större eller 

mindre utsträckning känner ett engagemang/deltagande i förändringsprocessen. Exempelvis 

att personen söker information, aktivt förbereder sig eller har förebilder. En tredje domän i 

transitionsprocessen kallas för förändring och skillnad. Detta syftar på att transitionen ofta 

bidrar till att skapa nya identiteter, relationer, förmågor och begränsningar för personen. Den 

skapar också en skillnad i hur vi känner oss, hur andra uppfattar oss, samt i hur vi själva ser på 

världen och andra individer (Meleis et al., 2000). Tidsspannet beskriver hur alla transitioner är 

en rörelse över tid. Den inleds vid de första tecknen på förändring och avslutas med en 

identifierbar slutpunkt på en period av förvirring och förändring. Den sista domänen kallas för 

kritiska punkter och händelser. Dessa är aktuella i vissa transitioner och kan utgöras av 

specifika viktiga händelser som födelse eller död. De kan också visa sig i form av ett ökat 

medvetande om förändringsprocessen, eller genom en stabilisering av nya rutiner och 

livsmönster (Meleis et al., 2000).  

Teorin beskriver också olika faktorer eller omständigheter som påverkar hur en person rör sig 

igenom transitionsprocessen och som antingen kan understödja eller hindra ett hälsosamt 

resultat.  Dessa kan vara personliga och bestå av meningsskapande, kulturella aspekter eller 

attityder hos personen själv. Även det omgivande samhället och de sociala förutsättningarna 

spelar roll. Exempelvis kan det vara stödjande för en hälsosam transition att få relevant 

information från vårdgivare, råd från trovärdiga källor och stöd från sin sociala omgivning 

(Meleis et al. 2000). En hälsosam transition innebär att personen utvecklat kunskaper och 

förmågor att hantera sin nya situation, medan en ohälsosam transition leder till ett ökat 

beroende och lidande (Meleis et al. 2000). Här spelar sjuksköterskans arbete en viktig roll i 

transitionsprocessen, för att tillhandahålla det stöd som patienten är i behov av. Enligt Meleis 

et al. (2000) är sjuksköterskans främsta uppgift att bistå patienten i transition.  
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6 Metod 

Denna studie är en litteraturstudie, vilket innebär att forskning inom intresseområdet 

granskats och sammanställts (Friberg, 2012).  

 

6.1 Inklusion- och exklusionskriterier 

Urvalet består av 8 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som har haft syftet att belysa 

personers upplevelser i samband med överviktskirurgi. Alla former av överviktskirurgiska 

ingrepp har inkluderats. Undersökningsgruppen har begränsats till vuxna individer och urvalet 

har begränsats till endast engelskspråkiga artiklar.  

I urvalsprocessen har artiklarnas kvalitet granskats kritiskt för att säkerställa att de uppfyllt 

kraven på vetenskaplighet, med utgångspunkt i bedömningskriterier beskrivna av Friberg 

(2012). Artiklar har sökts i databaserna Cinahl plus with fulltext, samt i PubMed. Databaserna 

har valts då de tillhandahåller forskning inom omvårdnadsområdet, vilket är relevant för syftet 

i denna studie. De sökord som lett fram till använda resultatartiklar är ”bariatric surgery”, 

”life experiences”, ”qualitative study” och ”meaning”. För att säkerställa att valda sökord 

varit gångbara har författarna använt sig av svensk mesh samt cinahl headings. Utifrån detta 

valdes sökorden ”bariatric surgery” och ”life experiences”. De ytterligare två sökorden har 

använts då de visat sig ge träffar med relevant innehåll. Avgränsningar vid sökningarna har 

varit att artiklarna skulle vara peer reviewed, samt att de skulle ha publicerats inom 

tidsperioden 2000-2012. Vid sökningarna har först alla artikelrubriker i träfflistorna lästs för 

att sålla ut de som inte behandlade det aktuella området. Därefter har ett andra urval gjorts 

genom att sammanfattningarna på de återstående artiklarna lästs. En artikel har hittats via en 

referenslista till en annan vetenskaplig artikel och därefter sökts fram i PubMed med hjälp av 

författarens efternamn. Artikelsökningen har skett under tidsperioden 21.08.2012- 

20.09.2012. En tabell över tillvägagångssätt vid artikelsökning gjordes (se bilaga 1). De valda 

artiklarna sammanfattades i en matris där syfte, metod, urval och resultat framgår (se bilaga 

2). 

 

6.2 Dataanalys 

I analysen av artiklarnas resultat har båda författarna inledningsvis läst igenom samtliga 

artiklar var för sig. Artiklarna har lästs flera gånger för att säkerställa en förståelse för 

helheten och att ingenting har förbisetts. Under läsningens gång har artiklarnas resultat 
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sammanfattats på papper för att skapa en överblick samt för att säkerhetsställa att allt 

väsentligt har tagits med och dokumenterats (Friberg, 2012). Författarna har därefter 

diskuterat sina respektive tolkningar med varandra. De olika artiklarnas resultat har sedan 

jämförts avseende likheter och skillnader. Innehållet i artiklarna sorterades utifrån de delar av 

resultaten som var relaterade till varandra, exempelvis där liknande upplevelser hos 

informanterna framkom i olika studier, eller där de skiljde sig åt. Utifrån detta skapades en 

första subkategorisering, som utmynnade i ett antal subteman. Dessa subteman kunde sedan 

sammanställas till tre övergripande teman, under vilka litteraturstudiens resultat är 

presenterat. 

 

7 Forskningsetiska överväganden  

I denna litteraturstudie har författarna tolkat andra forskares analyser, metoder och resultat. 

Därmed har det varit av yttersta vikt att vara sanningsenlig och uppge fakta utan att färgas av 

egna subjektiva åsikter eller fördomar. Författarna har inledningsvis klargjort för sig själva 

vilka avsikterna varit med denna litteraturstudie. Detta är en viktig del i ett forskningsetiskt 

förhållningssätt (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2004:16). 

Då engelska inte är författarnas modersmål, fanns det risk att missförstånd kunde uppstå 

vid översättningen. Därför har tillförlitliga översättningsmedel använts. För att minimera 

risken att den egna förförståelsen skulle påverka tolkningarna av resultatet, har studierna först 

analyserats av båda författarna separat. Därefter har en gemensam diskussion förts för att 

säkerställa att tolkningarna blivit så sanningsenliga som möjligt.  

Målsättningen har varit att de studier som analyserats, skulle vara godkända av etiska 

kommittéer. Två av de använda studierna redovisar dock inte något etiskt godkännande. 

Däremot diskuteras etiska överväganden, där hänsyn har tagits till etiska aspekter, såsom 

informerat samtycke.  
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8 Resultat 

Resultatet presenteras under följande teman och subteman.  

 

Tabell 1: Tabellen visar resultaten av litteraturstudien. 

 

Livet före operationen  

Hopplös kamp mot vikten och hoppet om ett bättre liv 

Komplext förhållande till mat och vård 

 

Den första tiden efter operationen 

Pånyttfödelse - ökad livskvalitet och en ny positiv självbild  

Omtumlande förändring - en tillvaro av instabilitet 

 

En längre tid efter operationen 

Verkligheten infinner sig - olika förhållningssätt till den nya vardagen 

 

 

 

8.1 Livet före operationen  
 
Temat beskriver informanternas upplevelser av hopplöshet och ständiga kamp mot 
övervikt och ohållbara kostvanor, samt negativa erfarenheter av mötet med 
sjukvården. 

8.1.1 Hopplös kamp mot vikten och hoppet om ett bättre liv 

Gemensamt för alla studier var att informanterna beskrev en känsla av hopplöshet i 

förhållande till sin vikt före operationen. De beskrev hur de haft en lång historik av att försöka 

gå ner i vikt. Flertalet olika dieter eller viktminskningsbehandlingar hade prövats utan 

resultat, eller med kortvariga viktnedgångar (Engström & Forsberg, 2011, Engström, 

Wiklund, Fagevik Olsén, Lönroth & Forsberg, 2011, Ogden, Clementi & Aylwin 2006, 

Lepage, 2010, Wysoker, 2005). Det framkom att arbetet med att hantera övervikten upplevdes 

som en ändlös berg- och dalbana och som en ond cirkel (LePage, 2010, Engström et al., 2011, 

Wysoker, 2005). Ogden et al. (2006) visade att informanternas beslut att genomgå 

operationen kom antingen ur en generell känsla av låg livskvalitet relaterat till övervikten, 
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eller att man fysiskt inte orkade utföra dagliga aktiviteter exempelvis på grund av rygg- och 

knäproblem. Beslutet kunde också fattas utifrån specifika faktorer, såsom hjärtproblem, 

diabetes eller infertilitet, vilket skapade en rädsla för sjukdom och för tidig död. I två studier 

beskrev informanterna att de hade en negativ syn på den egna kroppen och personligheten på 

grund av övervikten. De upplevde att vikten bidrog till att de fick ett begränsat socialt liv, 

exempelvis i familjelivet, bland vännerna och i samhället (Engström & Forsberg, 2011, 

Engström et al., 2011). Informanterna uttryckte att de provat allt och att de såg operationen 

som en sista utväg. Risken för biverkningar spelade ingen roll, då de såg operationen som den 

enda lösningen på sin situation (Wysoker, 2005, Lepage 2010).  

     Något som återkom i flera studier var att informanterna beskrev hur de under tiden före 

operationen eller i samband med beslutet att genomföra den, hade en förhoppning om att 

ingreppet skulle ge en bättre framtid (Engström & Forsberg, 2011, Engström et al., 2011, 

Ogden, 2006, LePage, 2010, Magdaleno Jr, Chaim & Turato, 2010). Beslutet att genomgå 

operationen gav nytt hopp i en annars hopplös situation (Lepage, 2010). I Magdaleno Jr et al. 

(2010) berättar flera informanter om hur de före ingreppet haft förväntningar på att 

operationen skulle innebära lösningen på många av de problem man upplevt i livet, att man 

skulle kunna starta om ett nytt aktivt socialt liv, känna sig lycklig och hitta en partner.   

Det visade sig att informanterna före operationen beskrev hur de hoppats att ingreppet 

skulle hjälpa dem att få en mekanism i kroppen som kontrollerade deras ätbeteende och 

matintag (Ogden et al. 2006, Engström & Forsberg, 2011 och Engström et al. 2011) En 

kvinna beskrev det som att hon ”ville ha något gjort” och få medicinsk hjälp för att hantera 

situationen (Ogden et al., 2006: 280). 

8.1.2 Komplext förhållande till mat och vård 

I två studier beskrev informanterna att de före operationen haft negativa erfarenheter av mötet 

med sjukvården och sjukvårdspersonal. De beskrev att den personal de mött ofta haft 

bristande kunskaper om hur kraftig övervikt bör behandlas och de fick ofta vänta lång tid för 

att få relevant behandling. Ofta erbjöds endast konventionella viktminskningsmetoder som 

kost och motion.  Detta ledde till ett stort missnöje med sjukvårdssystemet (Engström & 

Forsberg 2011 & Engström et al. 2011) En ytterligare negativ upplevelse som beskrevs var 

den långa väntetiden från att beslut om operation tagits, till dess att ingreppet skulle 

genomföras, vilket kunde dröja upp till fem år. Detta skapade en känsla av att vilja ge upp 

(Engström & Forsberg, 2011). Informanterna upplevde att deras många misslyckade försök att 

gå ner i vikt hade resulterat i att sjukvårdspersonal hade ett bristande intresse för dem. De 
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upplevde också att oavsett vilket sorts problem de sökte hjälp för så fick de alltid rådet att gå 

ned i vikt (Engström et al. 2011).  

Det visade sig även att relationen till mat upplevdes som något problematiskt. Vissa 

informanter beskrev sitt förhållande till mat som ett missbruk och drog paralleller till 

alkoholism. De berättade att de åt i samband med olika känslotillstånd. De åt när de var 

ledsna, när de behövde tröst, men även när de var glada eller hade något att fira. Andra 

beskrev istället att de inte kände något intresse för maten i sig och att de åt stora portioner 

näringsfattig mat ett par gånger om dagen. Vissa ignorerade sin hunger dagtid och undvek att 

äta offentligt, för att sedan äta okontrollerat när de kom hem (Engström & Forsberg, 2011, 

Engström et al. 2011). I Ogden et al. studie (2006) beskrev informanterna hur de före 

operationen varit väldigt upptagna av mat och använde ord som besatthet och beroende.   

 

8.2 Den första tiden efter operationen 

Temat beskriver informanternas upplevelser av överviktsoperationen, dels som en 
mycket positiv livshändelse men också som en omvälvande och utmanande 
förändring. 

8.2.1 Pånyttfödelse- ökad livskvalitet och en ny positiv självbild 

Operationen upplevdes som en omvälvande händelse eller som en vändpunkt i livet. I 

Bocchieri, Meana & Fisher studie (2002) beskrev informanterna hur operationen inneburit en 

andra chans i livet och en ny frihet. Informanterna gjorde också en tydlig uppdelning mellan 

det gamla livet före och det nya livet efter operationen. I två studier beskrevs operationen inte 

bara som en pånyttfödelse utan också som ett sätt att hitta tillbaka till sin gamla identitet 

(Magdaleno et al., 2010 Ogden et al., 2006).  

Efter viktnedgången som operationen bidragit till, framkom att informanterna upplevde att 

de fått mer energi, blivit rörligare och upplevde ökad hälsa. De upplevde även dramatiska 

förbättringar i sjukdomar som de fått på grund av sin övervikt (Lepage 2010, Bocchieri et al., 

2002, Ogden et al., 2006 Engström et al., 2011).  

Informanter i Engström et al. studie (2011)  som intervjuats ett år efter operationen beskrev 

hur de upplevde känslor av lycka och eufori. De upplevde att de tidigare haft en negativ 

självbild och att de nu var en självsäker person. Dessa informanter upplevde att de nu blivit 

sedda som de personer de verkligen var och inte bara som någon med övervikt.  

     Efter operationen visade det sig att informanterna inte längre kände sig begränsade på 

samma sätt som tidigare och att de såg möjligheter till förändring av sin situation. De beskrev 
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hur de nu hade en aktiv istället för en passiv roll i sociala sammanhang och att de hade mer 

energi till att delta i både familj - och arbetsliv (Engström et al., 2011, Bocchieri et al., 2002 ). 

De pratade inte heller längre om känslor av isolering som de gjort före operationen (Engström 

et al., 2011).  

Efter att ha kämpat mot vikten med olika behandlingsmetoder så länge utan att lyckas 

upplevde informanterna att de äntligen fått hjälp att kontrollera sina matvanor. Wysoker 

(2005) beskrev detta som att operationen givit en ny struktur till vardagen. I och med att de 

inte längre kunde äta fet mat eller stora portioner, då detta snabbt gav fysiska biverkningar, 

togs beslutsfattandet kring val av kost bort från informanten. Detta var något som 

informanterna uppgav som ett mycket positivt resultat av ingreppet och även de fysiskt 

obehagliga biverkningarna sågs som något bra, då de skapade en form av kontroll och 

självkänsla (Engström & Forsberg, 2011, Wysoker, 2005, Ogden et al. 2006). I Engström & 

Forsberg studie (2011) beskrev informanterna hur de efter operationen till skillnad från innan, 

kände att de hade kontroll över sitt ätande. De beskrev hur mat- intaget nu huvudsakligen 

styrdes av kroppen och de fysiologiska signalerna, att kroppen reagerade med starka negativa 

biverkningar då de åt fel mat eller på fel sätt. I Sutton, Murphy & Raines studie (2009) 

beskrev informanterna den första snabba viktminskningen efter operationen som en mycket 

positiv upplevelse, men också som en ”farlig situation att vara i” då de rasade i vikt utan att 

själva behöva anstränga sig (Sutton et al., 2009: 303).  

8.2.2 Omtumlande förändring - en tillvaro av instabilitet 

Trots att förändringsprocessen i samband med operationen beskrevs som någonting mycket 

positivt, framkom också att de förändringar operationen medfört inte varit oproblematiska. I 

Sutton et al., (2009) visade det sig att flera informanter under den första postoperativa tiden 

upplevt kraftig fysisk smärta ifrån operationsområdet. De hade också perioder av depressioner 

då de oroade sig för om de fattat rätt beslut som genomgått ingreppet och om de skulle kunna 

anpassa sig till det nya livet. Även Ogden et al., (2006) visade att informanterna den första 

tiden efter operationen befunnit sig i en form av chocktillstånd, där de frågat sig själva om de 

gjort rätt val. Detta var också relaterat till att man inte kände sig förberedd på de direkta 

biverkningar som följde efter operationen i form av exempelvis smärta och illamående. 

LePage et al., (2010) beskrev hur perioden efter operationen för många handlade om att hitta 

balans i förändringsprocessen. De insåg att operationen både medfört vinster och förluster. En 

informant berättade att han en tid efter operationen insåg att han aldrig gått till botten med 

varför han blivit så överviktig. 
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I två av studierna upplevde informanterna att de fortfarande kände sig överviktiga trots sin 

kraftiga viktnedgång efter operationen. De gick in i klädbutiker som sålde kläder för 

överviktiga personer och när det tittade på sig själva i spegeln såg de fortfarande en tjock 

person (Ogden et al., 2006). I LePage (2010) beskrev vissa informanter att förändringen av 

deras kropp gått så fort att de inte hunnit med mentalt i händelsen. De beskrev att de 

uppfattade sig själva som en ”tjock person i en smal persons skal” (LePage, 2010: 62). De 

upplevde sig vara en person till det yttre och en annan till det inre, vilket var mycket 

motsägelsefullt. Andra skämdes över att de inte klarat viktnedgången på egen hand, samt 

kände skuld över att de hade satt sig själva i den sitsen så de var tvungna att genomgå 

överviktskirurgi (Bocchiere et al., 2002 & LePage, 2010). Några informanter kände sig 

förråda av sig själva. De kände sig nöjda med sin nya kropp men de kände att de hade 

förvanskat sin kropp och gått emot sin egen tro. Att de hade behövt ändra sitt fysiska yttre för 

att de inte kände glädje, fick dem att känna misstro till sig själva (Ogden et al., 2006).   

I LePage studie (2010) visade det sig att flera informanter efter operationen, var tvungna 

att hitta nya sätt att fylla den funktion som maten tidigare haft i deras liv, som en form av 

coping- mekanism. En person berättade att han känt sig överväldigad och ensam då den 

kraftiga viktminskningen efter operationen börjat avta och i samband med detta börjat 

använda droger för att hantera sina känslor, då mat inte längre var ett alternativ. Två andra 

informanter berättade att de på ett liknande sätt börjat shoppa kläder eller skor för att hantera 

känslor av ensamhet och stress efter operationen. I Sutton et al., (2009) framkom att den 

snabba viktminskningen och det faktum att man inte längre kände hunger och sug efter mat, 

på ett vis var en positiv upplevelse för många. Samtidigt beskrevs detta även som en form av 

förlust. För vissa personer hade maten tidigare fungerat som deras bästa vän och som ett 

verktyg för att hantera svåra livssituationer eller känslor. Dessa informanter beskrev att de 

sörjde att inte längre kunna använda maten på det viset.  

Förändringen i samband med operationen visade sig påverka dynamiken i 

vänskapsrelationer för informanterna (Bocchieri et al., 2002, Ogden et al., 2006, Magdaleno 

Jr et al., 2010). Det kunde handla om att efter viktminskningen uppleva en känsla av 

acceptans och att åter komma in i en social gemenskap (Magdaleno Jr et al., 2010). 

Informanterna berättade att de fått en förbättrad relation till sina vänner och att de kände sig 

mer accepterade, respekterade och värdesatta (Bocchieri et al., 2002, Ogden et al., 2006, 

Magdaleno Jr et al., 2010). Vissa informanter berättade dock att vänner även reagerat med 

avundsjuka och osäkerhet på den kraftiga viktminskningen och den nya livsstilen (Magdaleno 

Jr et al., 2010, Bocchieri et al., 2002). Operationen gjorde också att informanter fått en ny syn 
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på sig själva och därmed började omvärdera gamla vänskaper. Även i parrelationer visade det 

sig att operationen haft inverkan på olika sätt. För vissa informanter innebar det en förbättring 

i relationen till partnern (Bocchieri et al., 2002, Ogden et al., 2006). Andra berättade däremot 

att det uppstått nya konflikter och att dynamiken i relationen förändrats. Exempelvis kunde 

det handla om att en person som tidigare på grund av sin fetma varit beroende av sin partner, 

nu inte längre var det (Bocchieri et al., 2002).  

 

8.3 En längre tid efter operationen 

Temat beskriver anpassningen till den nya kroppen efter att de fysiska 
biverkningarna som operationen medfört avtagit, samt informanternas olika 
förhållningssätt till sitt nya liv. 

8.3.1 Verkligheten infinner sig - olika förhållningssätt till den nya vardagen 

Flertalet studier visade att efter det första postoperativa året, började informanterna känna att 

den drastiska viktnedgången minskade. Den euforiska känsla som tidigare hade dominerat, 

började nu avta och ersattes av upplevelsen att de nu själva behövde arbeta hårdare för att gå 

ner i vikt. Detta innebar att de nu behövde ta ett eget ansvar gällande sin kost och motion, då 

det blev tydligt att de kunde börja äta mer och inte rasade i vikt på samma sätt som tidigare 

(Sutton et al., 2009, Engström & Forsberg, 2011, Wysoker 2005, Bocchieri et al., 2002). I 

Bocchiere et al. studie (2002) beskrev informanterna att det innebar en utmaning varje dag att 

etablera nya kost- och motionsvanor. I Magdaleno Jr et al. Studie (2010) uppgav 

informanterna att de hade haft en illusion om att alla deras problem skulle lösa sig genom 

operationen. En tid efteråt blev det dock klart för dem att så inte var fallet. Förlusten av den 

illusionen innebar att de tappade självkänsla och motivation för att arbeta vidare med sin 

viktnedgång. 

En tid efter operationen minskade biverkningarna vid intag av för stora portioner eller för 

fet mat och därmed var inte den fysiologiska kontrollen längre lika närvarande. I samband 

med detta beskrev många att de kände oro för att återgå till övervikten. De beskrev att de 

under den första postoperativa perioden känt sig självsäkra, men att den känslan nu hade 

avtagit och att de i större utsträckning kände oro och tvivel (Engström & Forsberg, 2011, 

Wysoker, 2005). Informanter uppgav att de var missnöjda med sin viktnedgång. De hade 

hoppats på att tappa mer i vikt och kände sig både frustrerade över operationens resultat och 

besvikna på sig själva för att de inte hade kämpat mer (Wysoker, 2005). Det framkom att 

problem som funnits före viktminskningen återstod, trots att övervikten kraftigt minskats. 
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Detta skapade medvetenhet om egna svagheter och osäkerheter som de inte tidigare hade 

behövt ta tag i, då de trott att dessa varit relaterade till fetman (Bocchieri et al., 2002). För en 

del informanter uppkom överskottshud efter viktnedgången. Detta upplevdes av vissa som 

mycket besvärligt och det fanns de som blev mycket mer självmedvetna om sin överskottshud 

än vad de hade varit gällande sin övervikt. De började genom detta isolera sig och undvika 

allmänna platser där deras kropp kunde bli framhävd, exempelvis på badstränder (Bocchieri et 

al., 2002, Engström & Forsberg 2011).  

I en studie framkom att efter två år fanns det stora skillnader mellan de informanter som 

hade fått bättre utfall av operationen och dem som inte hade det. De som hade bäst utfall 

beskrev att de hade accepterat en ny normalitet och att de hade en stark vilja till att inte gå 

tillbaka till det liv de hade levt innan operationen. Deras ät- beteende hade förändrats från 

fysiologisk till mental kontroll. De kunde fortfarande uppleva fysiska biverkningar, men i 

mindre utsträckning. Även om de kunde äta lite större portioner så åt de mycket mer hälsosam 

mat och behöll vikten. De informanter som hade sämre utfall en tid efter operationen hade 

åter börjat gå upp i vikt. Detta ledde till att de började se sig själva på ett negativt sätt samt 

tvivla på sin roll gentemot familjen och i samhället (Engström & Forsberg 2011). De 

upplevde att de återigen hade en bristande kontroll över sin vikt och sitt matintag och 

anklagade sig själva för att vara lata och svaga (Wysoker, 2005). 

Även i Ogden et al. studie (2006) framkom skillnader i ät- beteendet hos informanterna 

efter operationen. I och med den fysiska kontrollen som skapades genom ingreppet, 

exempelvis dumpings, beskrev informanterna att de nu behövde välja mer omsorgsfullt vad de 

åt. För vissa innebar detta att de åt mer hälsosam mat och faktiskt med tiden ändrade sina mat- 

preferenser. De upplevde efter en tid att det inte bara var magens storlek eller de fysiska 

biverkningarna som satte gränser för vad de kunde äta, utan att de nu också upplevde en 

psykologisk kontroll över sina matvanor. Andra informanter upplevde däremot inte att de 

själva mentalt kontrollerade sitt matintag, utan att detta fortfarande i första hand styrdes av 

kroppen. 
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9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Det ursprungliga syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur sjuksköterskan kan arbeta 

med personer som genomgår en överviktsoperation. Vid artikelsökningen visade det sig dock 

att det var svårt att hitta forskning inom området. Forskare på området har kontaktats i hopp 

om att detta skulle ge material. Då inte heller detta gav något resultat blev författarna tvungna 

att ändra det ursprungliga syftet. Fokus flyttades därmed från sjuksköterskans roll till 

personens upplevelser av att genomgå en överviktsoperation. Även utifrån detta syfte visade 

det sig vara svårt att hitta vetenskapliga artiklar. Målet var att analysmaterialet skulle bestå 

utav minst tio artiklar. Då det inte var möjligt att hitta så många artiklar av vetenskaplig grad, 

blev det slutgiltiga antalet artiklar åtta stycken.   

Då syftet med studien har varit att undersöka patienters upplevelser, har valet fallit sig 

naturligt att använda kvalitativa artiklar. Författarna har använt sig av sökorden ”qualitative 

study”, ”life experience”, ”meanings” och ”bariatric surgery”.  

Målsättningen har varit att de artiklar som analyserades skulle vara publicerade mellan år 

2007-2012. Detta för att säkerställa att få så aktuell forskning som möjligt. Då området är så 

pass lite beforskat, blev författarna tvungna att utöka tidsavgränsningen till mellan år 2000- 

2012. Detta ökade tidsspann är en faktor som skulle kunna inverka på upplevelsen av att 

genomgå operationen. Under tidsperioden år 2000-2012 har överviktskirurgi som 

behandlingsmetod ökat kraftigt och är idag ett mycket mer accepterat och välkänt ingrepp än 

för tolv år sedan. Metoderna för operationen har förfinats och vårdtiderna har förkortats 

(Näslund, 2011). Detta skulle kunna ha en påverkan på informanternas upplevelser. Utifrån de 

studier som har granskats för denna litteraturstudie har dock inga nämnvärda skillnader 

påträffats beroende på vilket år artikeln blivit publicerad.  

Resultatartiklarna kommer ifrån Sverige, USA, Storbritannien och Brasilien. 

Samhällsmässiga och kulturella skillnader mellan dessa länder skulle kunna påverka hur 

informanterna upplever att genomgå en överviktsoperation och därmed påverka studiernas 

resultat. Trots detta visar resultaten på många liknande upplevelser oavsett vilket land studien 

kommer ifrån.  

Transitions- teorin utifrån Meleis et al. (2000) har uppfattats som användbar för denna 

litteraturstudie. Att genomgå en överviktsoperation har visat sig innebära en förändring i 

informanternas liv både fysiskt, psykiskt och socialt där man går ifrån ett stadie i livet till ett 

annat. Detta överensstämmer i stor utsträckning med hur transitionsbegreppet beskrivs. I 
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resultaten framkommer också att kroppen är av central betydelse för hur informanterna 

upplever transitionsprocessen. Det upplevdes som både positivt och negativt att bli styrd av 

sin kropp. Därmed kan kroppens signaler ses som främjande för en hälsosam transition, 

exempelvis genom att de skapar en struktur som kan underlätta livsstilsförändringar 

(Wysoker, 2005, Engström et al.2011) Kroppens signaler kan också fungera hämmande för 

transitionsprocessen, då biverkningar i form av illamående och smärta kan orsaka lidande och 

tvivel (Ogden et al., 2006, Sutton et al., 2009). Transitionsteorin utifrån Meleis et al., (2000) 

tar dock inte upp kroppen som en betydelsefull faktor som kan påverka transitionsprocessen i 

positiv eller negativ riktning. Detta kan ses som en begränsning i teorins användbarhet för 

litteraturstudien.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Initiala fasen 

Enligt Van Gennep (1960) och Bridges (2009) kan personen genomgå tre faser vid en 

transition. Att bistå personen i transition är enligt Meleis et al (2000) sjuksköterskans främsta 

uppgift. Sjuksköterskan behöver kunna se i vilken fas en person befinner sig och stödja henne 

eller honom att utvecklas i respektive fas.  

     Den initiala fasen är den första och denna innefattar ofta en form av chock och en känsla 

av förlust och självcentrering (Van Gennep, 1960, Bridges, 2009). I litteraturstudiens resultat 

beskrev informanterna en känsla av omtumlande förändring under den närmaste tiden efter 

operationen. De kände sig chockade och oförberedda på de biverkningar som uppstod i form 

av smärta och illamående, samt ifrågasatte om de fattat rätt beslut som valt att operera sig 

(Sutton et al, 2009, Ogden et al., 2006). Resultatet visade även att det är viktigt att personen 

före ingreppet är införstådd och förberedd på vad operationen kommer att innebära. 

Informanterna beskrev hur de fattat beslutet att genomgå operationen utifrån en relativt 

hopplös syn på den egna livssituationen, där de såg operationen som den sista utvägen 

(Wysoker, 2005, Lepage, 2010). Detta riskerar att leda till att dessa personer inte haft 

möjlighet att sätta sig in i vad en operation skulle innebära, utan går in i transitionen utan att 

vara riktigt förberedd. Det visade sig också att vissa personer hade delvis orealistiska 

förväntningar på vilka typer av förändringar ingreppet skulle kunna bidra med (Magdaleno Jr 

et al., 2010). Enligt Meleis et al., (2000) kännetecknas transitionsprocessen delvis av 

medvetenhet. För att vara i en transition måste personen ha någon form av medvetenhet om de 
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förändringar som är att vänta. Medvetenheten är också av betydelse för en annan del av 

transitionsprocessen, nämligen engagemanget. Graden av engagemang handlar om i vilken 

utsträckning personen är involverad i processen, exempelvis hur mycket hon eller han aktivt 

förbereder sig på förändringen eller söker efter information. En viktig uppgift för 

sjuksköterskan borde därför vara att hjälpa personen i processen att bli medveten om vilka 

förändringar en operation kan medföra och vad som är rimligt att förvänta sig. Detta genom 

att tillhandahålla information, stöd och undervisning. För ett lyckat behandlingsresultat vid 

överviktskirurgi är det viktigt att personen är välinformerad och motiverad att genomföra 

långtidsförändringar vad gäller diet, livsstil och beteende (Daniel Apau and Nicola Whiteing, 

2011). Det är viktigt att sjuksköterskan försäkrar sig om att personen är medveten om vad 

som kommer att ske i anslutning till operationen, samt att hon identifierar medicinska och 

psykosociala behov, samt behov av undervisning (Grindel & Gatson Grindel, 2006). En 

aspekt som är viktig att göra personen medveten om, är att operationen i sig inte är den enda 

lösningen på överviktsproblemet. Genom att låta personen få reflektera och identifiera orsaker 

till sin övervikt kan det tänkas bli lättare för honom eller henne att få en mer realistisk syn på 

överviktsoperationen som behandling och vilket ansvar hon eller han själv har för att skapa ett 

hälsosammare liv.  

9.2.2 Utforskarfasen 

Enligt Bridges (2009) innebär den andra fasen i transitionsprocessen en neutral zon och en tid 

av förändring. Denna fas kommer efter en tid av separation från den tidigare tillvaron och är 

en tid före den sista fasen som innebär en ny början för personen. I denna fas kan det tänkas 

vara viktigt att stödja personen så att hon eller han känner sig tillräckligt förberedd för att 

hantera sina nya förutsättningar och kunna gå in i transitionens sista fas. Ett sätt att göra detta 

kan vara att identifiera vilka personliga eller miljömässiga faktorer som kan fungera 

främjande eller hindrande. Enligt Meleis et al. (2000) är identifikationen av dessa personliga 

eller miljömässiga faktorer viktig för att hjälpa personen att uppnå en hälsosam transition. Ett 

exempel på en sådan personlig faktor är vilken mening individen själv tillskriver transitionen 

(Meleis et al., 2000). Resultatet visar att nästan alla informanter pratade om operationen som 

en livsändrande händelse. Den beskrevs som en pånyttfödelse eller som att komma tillbaka till 

sin tidigare identitet (Magdaleno Jr et al., 2010 Ogden et al., 2006). Speciellt under det första 

året som följer efter operationen beskrev många att de haft lyckokänslor och att självbilden 

och självförtroendet förbättrats. Hos många fanns också en drivkraft att aldrig återvända till 

livet före operationen (Engström & Forsberg, 2011).  Detta kan tolkas som en stark positiv 
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faktor som kan främja en hälsosam transition. Om sjuksköterskan i sitt arbete med personen 

understödjer det hopp och den vilja att förändra sitt liv till det bättre som informanterna 

beskrivit, kan detta användas som motivation till vidare livsstilsförändringar. Detta kan vara 

till hjälp för att personen ska orka arbeta aktivt med val kring kost och rutiner även på längre 

sikt. I utforskarfasen kan sjuksköterskan hjälpa personen att hitta strategier till att skapa 

hälsosamma matvanor redan innan de fysiska biverkningarna upphör och medan personen 

fortfarande känner sig motiverad och positiv över de förändringar som sker. Om 

sjuksköterskans insatser sker redan i denna fas, skulle detta kunna underlätta för personen att 

behålla sina hälsosamma rutiner även när de fysiska biverkningarna släpper.  

9.2.3 Integreringsfasen 

I den tredje fasen, integreringsfasen kan personen integrera de nya förutsättningarna och 

begränsningarna i sitt liv, vilket bidrar till upplevelse av balans och kontroll i tillvaron (Van 

Gennep, 1960, Bridges, 2009). Detta samband syns i resultatet där informanterna med lyckade 

resultat, upplevde att deras matintag gått ifrån fysiologisk till mental kontroll. De tog själva 

makten över sitt eget liv, de skaffade sig rutiner som fungerade i vardagen och fann en 

meningsfull tillvaro. De hade anpassat och lagt om sitt liv efter sin nya kropp och dess 

förutsättningar. Resultatet visar också att en grupp informanter åter gått upp i vikt efter sin 

operation. De beskrev att de åt ohälsosamt och inte blev tillfreds med sitt nya liv och kropp 

(Ogden et al., 2006, Engström & Forsberg, 2011). Enligt transitionsteorin kan det ses som att 

dessa informanter hamnade i en ohälsosam transition, eftersom att de inte lyckats hantera de 

förändringar som operationen fört med sig. Detta bidrog till lidande och en känsla av 

misslyckande. 

Gemensamt för informanter i flera studier var att de upplevde det problematiskt att hitta en 

fungerande livsstil efter att den första kraftiga viktminskningen avtog och de fysiska 

biverkningarna börjat släppa. Detta kunde exempelvis beskrivas som att den struktur 

operationen tidigare bidragit till nu började försvinna, eller att det fanns behov av att hitta nya 

coping- strategier när mat inte längre var ett alternativ (Sutton et al., 2009, Wysoker, 2005). 

Kritiska punkter och händelser beskrivs av Meleis et al (2000) som tidpunkter då 

sjuksköterskans uppmärksamhet, kunskap och erfarenhet krävs i extra stor utsträckning. 

Dessa tidpunkter kan exempelvis innebära perioder då personen är sårbar eller upplever 

svårigheter att utföra egenvården. Resultatet visar att det för många uppstod en brytpunkt av 

det slaget en tid efter operationen, då det krävdes mycket psykologiskt arbete av personen 

själv för att kunna hitta en fungerande vardag och livsstil utifrån de nya förutsättningarna.  
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Meleis et al., (2000) beskriver time span som att transitioner är en rörelse över tid. De menar 

att det ibland kan vara svårt eller omöjligt att fastställa en slutpunkt för transitionen och att 

perioder av instabilitet kan uppstå även efter att ett tillstånd av stabilitet har skapats. 

Resultatet visar att informanterna upplevde att transitionen förändrades över tid och att behov 

av vård fanns även en längre tid efter operationen, då kontrollen genom de fysiska 

biverkningarna avtagit. Detta tyder på att det finns ett behov av att vården organiseras över en 

längre tidsperiod än den initiala pre- och postoperativa fasen. Även vid kvantitativa mätningar 

har det framkommit att över hälften av informanterna i en studie utförd på 80 kvinnor, hade 

episoder av hetsätande eller nattligt ätande, fem år efter överviktskirurgi (Kruseman, 

Leimgruber, Zumbach & Golay, 2010).     

Meleis et al (2000) menar att det är viktigt att identifiera så kallade ”process- indikatorer”, 

som förflyttar personen antingen i riktning mot hälsa eller mot sårbarhet, så att man kan sätta 

in rätt omvårdnadsåtgärder i tid. En indikator på en hälsosam transition är att personen har 

utvecklat självförtroende och hanteringsstrategier, exempelvis att hon eller han fått en 

förståelse för förändringsprocessen och de nya förutsättningarna, samt kan utveckla strategier 

för att hantera dessa. Utifrån resultaten som beskrivits ovan kan man se att vissa informanter 

hade utvecklat dessa indikatorer och att andra inte hade det. Resultaten tyder på att det finns 

ett behov av stöd från sjuksköterskan i samband med detta. 

9.2.4 Vårdrelationen 

Två studier visade på att informanterna hade övervägande negativa erfarenheter av sjukvården 

och sjukvårdspersonal innan de genomgick operationen (Engström & Forsberg, 2011, 

Engström et al., 2011). Detta är något som riskerar att försämra behandlingsresultatet för 

personer som genomgår överviktskirurgi. Tidigare forskning visar på ett liknande sätt att 

personer upplevde sig diskriminerade av sjukvårdspersonal på grund av sin fetma, vilket 

resulterade i att de undvek sjukvården (Drury & Louis, 2002). Det har även visats att 

vårdpersonal inte ser fetma som en sjukdom och därmed inte ett ansvar för vården (Hansson, 

Rasmussen & Ahlström, 2011). Detta är ett problem som är angeläget för sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal att vara medveten om och aktivt motarbeta.  

För att sjuksköterskan ska kunna stödja personen och bistå honom eller henne genom 

transitionsprocessen, kan det tänkas vara av stor vikt att först bygga upp en tillitsfull 

vårdrelation. Meleis et al., (2000) beskriver att stöd från vårdpersonal som personen känner 

förtroende för, är en faktor som kan understödja en hälsosam transition. Därmed kan de 

negativa erfarenheterna som informanterna i resultatet upplever, vara en hindrande faktor för 
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en hälsosam transition. Först då man utvecklat en tillitsfull vårdrelation, är det möjligt för 

sjuksköterskan att ta del av personens livsvärld och på så vis kunna identifiera resurser och 

risker för att hon eller han ska få en god vård (Dahlberg et al., 2003). 

 

10 Avslutande kommentarer 

Medicinskt sätt är överviktskirurgi en effektiv metod för att på kort tid behandla fetma och 

dess följdsjukdomar. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv krävs det dock betydligt 

långsiktigare insatser. Dessutom har det också visat sig att personer som genomgått 

överviktskirurgi, konsumerar mer vård än de som behandlas med icke- kirurgiska metoder. 

För att lyckas få en hälsosam transition och en bestående förändring vad gäller livsstil och 

ökad hälsa, krävs omfattande omvårdnadsåtgärder. Detta är något som bör beaktas vid en 

utvärdering av den kirurgiska behandlingens för- och nackdelar samt vid 

kostnadsberäkningar. 

 I arbetet med denna litteraturstudie har det visats att sjuksköterskans funktion vid 

överviktskirurgi är ett obeforskat område. Därmed anser författarna att det finns ett stort 

behov av vidare studier. 
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Titel: “Wishing for deburdening through a sustainable control after bariatric surgery” 

Författare: M. Engström, A. Forsberg.  
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Matris över urval av artiklar till resultat 
 
 

 
 Författare 

 

Titel År, land 

och tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

1. Douglas H. Sutton, 

EdD, ARNP, CNE, 

Natalie Murphy, MSN, 

FNP-BC, 

and Deborah A. 

Raines, PhD, RN, 

ANEF 

Transformation: 

the ‘‘life-

changing’’ 

experience 

of women who 

undergo 

a surgical 

weight loss 

intervention 

2009, USA, 

Bariatric 

Nursing and 

Surgical 

Patient Care 

Att utveckla en 

förståelse för kvinnors 

upplevelser 

postoperativt av att ha 

valt att genomgå 

överviktskirurgi för att 

behandla sin sjukliga 

fetma.  

Kvalitativ, person 

centrerad metod.  

Urval: purposeful 

sampling 

En gemensam erfarenhet visade sig vara att patienterna såg 

operationen som en livsförändrande händelse. Alla 

informanter uttryckte en stor glädje över sitt val att opereras 

för att behandla sin övervikt. Resultaten visade även på brister 

i den postoperativa vården. Otillräcklig smärtlindring, samt 

även ett behov av socialt stöd var två huvudsakliga områden 

som bildade återkommande teman.  

 

2. Amy Wysoker The lived 

experience of 

choosing 

bariatric surgery 

to lose weight. 

 

2005, USA, 

Journal of 

the 

American 

Psychiatric 

Nurses 

Association 

Identifiera upplevelser 

och eventuella problem 

hos patienter när de gör 

valet att genomgå en 

viktminsknings-

operation. 

 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

metod. Urval: 

Snowball 

sampling. 

Fyra teman blev funna i resultatet: sista utvägen, operation ger 

struktur, verkligheten kommer ifatt samt positivitet för 

beslutet angående operationen. 

3. My Engström, MscN 

& Anna Forsberg, PhD 

Wishing for 

deburdening 

through a 

sustainable 

control after 

bariatric surgery 

2011, 

Sverige, Int 

J Qualitative 

Stud Health 

Well-being 

Att undersöka 

förändringsprocessen 

upplevd av patienter 

som genomgår 

överviktskirurgi. 

Kvalitativ metod,  

Urval: Gruppen 

valdes baserat 

avseende kön, 

ålder och BMI. 16 

informanter fanns 

med i studien 

gällande innan 

och 1 år efter 

operationen, 11 

informanter var 

Huvudsakliga temat var en önskan om avlastning genom att få 

en hållbar kontroll över ätande och vikten. Detta följdes av 

fyra subteman: hopp om att bli avlastad och få kontroll genom 

operation, en början till att känna sig avlastad och övning på 

kontroll genom fysisk restriktion samt känna sig fri från 

belastning och försöka vidhålla kontroll genom viljestyrka. 
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med i studien 

gällande 2 år efter 

operationen.  

4. Jane Ogden, Cecilia 

Clementi & Simon 

Aylwin 

The impact of 

obesity surgery 

and the paradox 

of control: A 

qualitative study 

2006, 

Storbritanien

Psychology 

and Health 

Att undersöka 

patienters upplevelser 

av att genomgå 

överviktskirurgi. 

Kvalitativ metod 

med 

djupintervjuer. 

Urval: 22 

personer som 

genomgått 

överviktskirurgi 

fick genomgå ett 

kvantitativt cross-

sectional studie. 

De blev erbjudna 

att delta och 17 av 

dessa tackade ja. 

 

Fyra teman blev funna i resultatet: personliga vikthistorier, 

beslutfattandet, påverkan av operationen, påverkan av 

viktminskningen 

5. Carolyn Therese 

LePage, PhD, ARNP 

The lived 

experience of 

individuals 

following roux-

en-Y gastric 

bypass surgery: 

A 

phenomenologic

al study 

2010, USA, 

Bariatric 

Surgery and 

surgical 

patient care 

Att undersöka 

individens upplevelse 

av att genomgå en 

gastric bypass- 

operation. 

Kvalitativ metod. 

Urval: ett 

ändamålsenligt 

kriteriebaserat 

urval. 

Informanterna 

hade genomgått 

en roux-en-Y 

gastric bypass för 

2-9 år sedan 

studien gjordes. 

Fyra teman blev funna i resultatet: Förnyat hopp av 

operationen, finna balansen, fylla tomrummet och 

transformation av självbilden. 

 

 

 

 

 

6. Lindsey E. 

Bocchieri, MA Marta 

Meana, PhD Barry L. 

Fisher, MD 

Perceived 

psychosocial 

outcomes of 

gastric bypass 

surgery: A 

qualitative study 

2002, USA, 

Obesity 

Surgery 

Att öka förståelsen av 

psykosociala fenomen i 

samband med att 

genomgå en gastric-

bypass operation 

genom att utgå ifrån 

patienters upplevelser. 

Kvalitativ metod 

med 

ostrukturerade 

och 

semistrukturerade 

intervjuer samt 

djupgående 

fokusgrupper. 

Urval: 31 

informanter blev 

Informanterna redogjorde för en pånyttfödelse och en 

transformation. Det skapades en klyfta mellan det gamla och 

det nya livet. Förändringar beskrevs som antingen enbart 

positiva, men kunde även upplevas som att dem skapade ett 

spänningsförhållande och innebar nya utmaningar.  
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tillfrågade om och 

hur operationen 

förändrat deras 

liv. 

 

7. My Engström, Malin 

Wiklund, Monika 

Fagevik Olsén, Hans 

Lönroth, Anna 

Forsberg 

 

The meaning of 

awaiting 

bariatric surgery 

due to morbid 

obesity 

 

2011, 

Sverige, The 

Open 

Nursing 

Journal 

 

Att undersöka 

betydelsen av att 

invänta 

överviktskirurgi vid 

sjuklig fetma. 

 

Kvalitativ metod 

med ett 

fenomenologiskt 

hermeneutiskt 

tillvägagångssätt. 

Urval: 23 

informanter som 

uppfyllde kraven 

för studien. 

Samtliga blev 

inbjudna genom 

brev.  

 

Sex teman blev funna i resultatet: Uppleva mat som ett 

komplext element i livet, hopplöshet gällande viktminskning, 

leva i fruktan om framtida sjukdomar och död, leva ett 

begränsat liv, bli ignorerad av sjukvårdspersonal, hopp om 

kontroll och möjligheter 

8. Ronis Magdaleno Jr, 

Elinton Adami Chaim, 

Egberto Ribeiro Turato 

Understanding 

the life 

experiences of 

Brazilian 

woman after 

bariatric 

surgery: a 

qualitative study 

2010, 

Brasilien, 

Obesity 

Surgery 

Få förståelse för vilken 

betydelse övervikts- 

operationen har och hur 

detta påverkar 

behandlingsresultatet.  

Klinisk kvalitativ 

metod genom 

semiriktade 

intervjuer. Urval: 

Intentional 

sampling. Sju 

kvinnor som 

genomgått en 

överviktsoperatio

n under perioden 

1,5-3 år före 

intervjun.  

Upplevelsen av att få komma tillbaka i sociala sammanhang 

var en motivation för att fortsätta med sin viktnedgång och 

social diskriminering var en riskfaktor till att tappa 

motivationen. Operationen gav en återhämtning av 

självkänslan och identiteten. Det fanns en risk för besvikelse 

efter operationen, då informanterna ibland hade haft orimligt 

högra förväntningar. Detta kunde leda till känsla av 

misslyckande.  



 

 



 

 

 


