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Sammanfattning 

Bakgrund: Fetma/övervikt är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Fetma är en 

produkt av flera genetiska, sociokulturella, socioekonomiska och miljömässiga faktorer och 

leder till fysisk, psykisk och social ohälsa. Detta har visats ha en negativ påverkan på dessa 

personers livskvalitet då de ofta möts av fördomar samt att de upplever begränsningar i sitt 

dagliga liv. Som ett led av detta ökade hälsoproblem har de bariatriska operationerna blivit en 

vanlig och effektiv metod i fetma behandlingen. 

Syfte: Att beskriva livskvalitet samt hur den förändras över tid hos patienter med övervikt 

och fetma som genomgått bariatriska operationer. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga studier, varav en kvalitativ studie 

och nio kvantitativa studier. Dessa studier erhölls från databaserna Cinahl Complete, PubMed, 

ProQuest Nursing & Allied Health Source. Studierna granskades, sammanfattades, 

analyserades och sammanställdes i tabeller med likheter och skillnader.  

Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre teman; Olika sätt att mäta livskvalitet, faktorer 

som påverkar förändringar av livskvalitet samt förändringar över tid. Resultatet visar att på 

kort sikt medför dessa operationer på grund av massiv viktnedgång en avsevärd förbättring i 

alla domäner av livskvalitet. Däremot visar de långsiktiga resultaten i denna översikt att 

viktnedgången i vissa fall avstannar och att deltagarna till och med kan gå upp i vikt, vilket 

negativt påverkar resultaten av den psykosociala förändringen av livskvalitet. Resultaten visar 

på förbättringar i jämförelse med deltagarnas preoperativa värden, dock uppnår de inte de 

standardvärden som finns hos den normalviktiga befolkningen.  

Diskussion: Resultaten diskuteras utifrån det vårdvetenskapliga konsensus begreppet hälsa i 

samband med begreppet livskvalitet. Sammanfattningsvis kan sägas att en stor vinst med 

dessa operationer är att tack vare en massiv viktnedgång har större komorbiditeter förbättrats 

eller försvunnit helt, den psykosociala livskvaliteten har förbättrats då patienter upplever 

mindre begränsningar i det sociala livet. Detta innebär att dessa operationer medfört att både 

fysiska, psykiska och sociala domäner av livskvalitet har förbättrats. Däremot för att behålla 

dessa positiva effekter krävs stora livsstilsförändringar och ett fortsatt engagerat postoperativt 

arbete både från patienter och från sjukvården.  

Nyckelord: Bariatrisk kirurgi, fetma, hälsa, livskvalitet. 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Obesity is one of the greatest public health problems in the world. Obesity is a 

product of multiple genetic, socio-cultural, socio-economic and environmental factors and 

leads to physical, mental and social illness. This has been shown to have a negative impact on 

these individuals' quality of life since they often face bias and experience limitations in their 

daily life. As a consequence of this epidemic, bariatric surgeries have become a common and 

effective treatment alternative. 

Aim: To describe the quality of life and how it changes over time in overweight and obese 

patients treated with bariatric surgery. 

Method: A literature review based on ten scientific studies, one qualitative study and nine 

quantitative studies. These studies were obtained from the databases Cinahl Complete, 

PubMed, ProQuest Nursing & Allied Health Source. The studies were reviewed, summarized, 

analyzed and compiled in tables that contained similarities and differences. 

Results: The outcomes have been divided into three themes; Different ways of measuring 

quality of life, factors influencing changes in quality of life and changes across time. Short-

term outcomes show significant improvements in all domains of quality of life after the 

surgery due to massive weight loss. However, the long-term outcomes in this review show 

that weight loss in some cases stops and that the participants may even gain weight, which 

negatively affect the changes of the psychosocial quality of life. The outcomes show 

improvements in comparison with the participants' preoperative values, but they do not 

achieve the standard values of the general population. 

Discussions: This review’s outcomes are discussed on the basis of the concept of health in 

the nursing meta-paradigm in relation to the concept of quality of life. In conclusion, an 

important gain with these surgeries is that, thanks to a massive weight loss, have greater co-

morbidities improved or resolved completely, the psychosocial quality of life has improved 

due to the fact that patients experience fewer restrictions in their social life. This means that 

these surgeries resulted in improvements in all physical, psychological and social domains of 

quality of life. However in order to maintain these positive effects, considerable lifestyle 

changes and a continued committed post-operative work are required from the patients and 

the health care providers. 

Keywords:  Bariatric surgery, obesity, health, quality of life.
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1. Inledning 
Enligt världshälsoorganisationen (WHO, 2015) är fetma ett av de största folkhälsoproblemen 

och är ett laddat ämne som debatteras mycket i många olika forum. De senaste årtiondena har 

de bariatriska operationerna ökat som behandlingsform för människor som har fetma eller 

övervikt. Vi har båda personliga erfarenheter där personer i vår närhet genomgått bariatriska 

operationer. Detta efter att det setts som en sista utväg efter år av försök att på olika sätt gå 

ned i vikt eller som en snabb lösning på problemet. För flera av dessa personer har 

operationen också medfört omfattande komplikationer. Vi har också inom vården träffat på 

patienter med fetma/övervikt och patienter som genomgått bariatriska operationer, där deras 

livskvalitet inte upplevts optimal. Det som har fångat vårt intresse är huruvida dessa 

operationer har medfört en förändring i upplevelsen av livskvaliteten. 

 

2. Bakgrund 
WHO rapporterar att 2014 var antalet överviktiga människor i världen 1,9 miljarder varav 600 

miljoner led av fetma (WHO, 2015).  Detta motsvarar 39 % av världens befolkning som är 

äldre än 18 år. Enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen (2012) så har ungefär hälften av 

Sveriges befolkning övervikt eller fetma. En sjukdom som har större prevalens än en procent 

av en befolkning definieras som en folksjukdom (Nationalencyklopedin, uå) 

 Antalet överviktiga människor har mer än fördubblats sedan 1980 på grund av ökat intag 

av energirik och fet mat samt minskad motion (WHO, 2015).  På grund av den eskalerande 

prevalensen av personer med fetma betraktas denna folksjukdom som en epidemi.  

Övervikt uppstår på lång sikt när intaget av kalorier är större än mängden kalorier som 

förbränns (Budd & Peterson, 2014; Cobbols & Lord, 2012; Jia & Lubetkin, 2005). Enligt 

WHO (2015) används ett globalt accepterat mätinstrument, Body mass index (BMI), för att 

bedöma graden av övervikt och fetma. Ett BMI på mer än 25 kg/m
2 

bedöms som övervikt och 

ett på mer än 30 kg/m
2 

bedöms som fetma. Ett BMI på över 35 kg/m
2 

bedöms
 
som sjuklig 

fetma. 

 

2.1 Faktorer av betydelse för fetma och övervikt 

Fetma är en produkt av flera genetiska, sociokulturella, socioekonomiska och miljömässiga 

faktorer (Budd & Peterson, 2014). Genetiska faktorer kan inte ensamma förklara ökningen i 

överviktens prevalens, men anlag för övervikt i kombination med överflöd av föda är en 

bidragande faktor. Utbudet av kaloririk, fettrik mat samt mat med tillsatser har ökat, priserna 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
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och tillgängligheten tillsammans med aggressiv reklam är också en bidragande faktor till 

överviktens och fetmans prevalens. Socioekonomiska och miljömässiga faktorer handlar om 

att dagens samhälle är uppbyggt av moderna bekvämligheter där allt är lättillgängligt, till 

exempel: datorer, närhet till affärer, bilar med mera. Dessa bekvämligheter underlättar 

vardagen men de leder också till en minskad fysisk aktivitet.  

 Denna folksjukdom har till följd en ökad risk för komorbiditeter (samsjuklighet) som t.ex. 

diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, infertilitet och sexuell funktionsnedsättning (Edlund & 

Hänni, 2014). Dessutom tillkommer ett psykiskt lidande. Detta bekräftades också av Ali, 

Maguire och Wolfe (2006) som i sin studie belyste att personer med sjuklig fetma i 

genomsnitt har cirka sex sjukdomar relaterade till övervikt eller fetma. Förutom ovan nämnda 

komorbiditeter förekommer också förhöjda nivåer av lipider i blodet (hyperlipidemi), 

gallstensbesvär, sömnapné samt smärta i ryggen, lederna och musklerna. Författarna beskrev 

också att de största icke medicinska problemen hos patienter med fetma är psykosocial 

dysfunktion och depression som förhindrar dem från ett normalt liv.    

 

2.2 Stigma och kulturella skillnader  

Fetma och övervikt har bevisats ha ett stort negativt inflytande på livskvaliteten även om 

personen inte drabbas av kroniska tillstånd relaterade till övervikten (Jia & Lubetkin, 2005).  

Samhällets syn på fetma är att den ofta förknippas med en brist på viljestyrka och ses som ett 

resultat av att äta för mycket ( Puhl & Heuer, 2009). Personer med fetma uppfattas som 

personer som saknar självdisciplin, är lata eller mindre intelligenta och upplever 

stigmatisering på grund av att de står inför flera former av fördomar och diskrimineringar. 

Fördomarna mot dessa personer är utbredd och tar ofta formen av diskriminering i arbetslivet 

och i utbildning. Detta är utbrett i det västerlänska samhället och leder till att personer med 

övervikt och fetma utsätts för orättvisor som leder till nedsatt livskvalitet på grund av 

avsevärda olägenheter och stigmatisering.  

Samtidigt har Davidson och Knafl (2006) i sin studie undersökt kulturella skillnader i 

synen på fetma bland invånare i USA. Deras resultat visade att fetma i vissa kulturer från 

USA var förknippat med oattraktivitet, osexighet, ohälsosamhet medan andra kulturers ideal 

var motsatsen. Författarna beskrev att afroamerikaner från USA såg på fetma som sexigt och 

fysiskt attraktivt. Kvinnor inom denna kultur beskrev att en viss övervikt sågs som ett typiskt 

kvinnligt drag samt att kurviga former lockade män lättare. Utifrån denna kulturs syn på hälsa 

i samband med fetma kom studiens författare fram till att det fanns delade åsikter som angavs 

av olika grupper av afroamerikanska kvinnor: den ena var att fetma inte medför några risker 
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för hälsa och den andra att fetma definieras utifrån i vilken utsträckning den påverkar ens 

hälsa. Vidare beskrev författarna att inom den kaukasiska kulturen sågs fetma som sexuellt 

oattraktivt och att många kaukasika amerikanska kvinnor med normal vikt upplevde sig själva 

som överviktiga på grund av samhällets ideal av vikt. De flesta kaukasisk amerikanska 

kvinnor i denna studie såg fetma som förknippat med låg självkänsla och socialt oönskvärt.  

 I en studie av Wee, Davis, Huskey, Jones och Hamel (2013) baserades resultaten på 570 

intervjuer med personer med fetma där författarna beskrev att dessa personer uttryckte lägre 

livskvalitet i termer av självkänsla, sexuell funktion, arbetsliv och social ångest. Detta kan 

enligt författarna leda till att personer med fetma undviker kontakt med sjukvården som har 

direkta hälsorelaterade konsekvenser.  

 

2.3 Sjuksköterskans roll i mötet med överviktiga patienter 

I en studie av Lee och Calamaro (2012) menade författarna att sjuksköterskan spelar en 

nyckelroll i att vårda och att stötta patienter med övervikt eller de som har fetmarelaterade 

hälsoproblem. Författarna påpekade också att kan det förekomma hinder som påverkar 

kvaliteten på omvårdnaden som till exempel vårdpersonalens negativa attityder och fördomar 

om övervikt. För att kunna stödja och hjälpa patienter i att förändra hälsobeteenden behöver 

sjuksköterskan först identifiera sina eventuella fördomar kring övervikt.  

Detta beskrevs också i en studie av Poon och Tarrant (2009) som har undersökt 

sjuksköterskestudenters och legitimerade sjuksköterskors attityder mot patienter med fetma. 

Deras resultat visade att de legitimerade sjuksköterskorna hade en större benägenhet till 

negativa attityder jämfört med studenterna. Vissa sjuksköterskor ansåg att personer med fetma 

är lata, oattraktiva samt att de gillar mat. Det fanns också en tendens att det ansågs fysiskt 

ansträngande, stressigt och motbjudande att vårda patienter med fetma. Samtidigt uppgav 

deltagarna att detta inte påverkade omvårdnaden. De flesta av deltagarna i studien var överens 

om att patienterna borde sättas in på diet under vårdtiden.   

I omvårdnaden av patienter med övervikt eller fetma fokuseras det på att ge vägledning 

för att uppnå en hälsosam livsstil och hantera sin vikt genom att ändra hur dessa patienter 

interagerar med omgivningen och andra människor (Budd & Peterson, 2015).  

International Council of Nurses (2009) anger att sjuksköterskor, i sin roll, har ett utmärkt 

tillfälle att stärka hälsofrämjande aktiviteter för att minska riskerna för överviktig eller fetma. 

För att bättre förstå de omständigheter som påverkar människors matvanor och livsstil, måste 

strategierna som främjar hälsan ta hänsyn till faktorerna som hälsan påverkas av. För effektiv 

prevention och behandling, bör sjuksköterskor och annan vårdpersonal överväga psykosocial 
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och kulturell dynamik som påverkar hälsobeteenden, liksom de komorbiditeter förknippade 

med övervikt eller fetma. Patientens motivation och beredskap att förändra sig är väsentlig för 

hanteringen av fetma.  Sjuksköterskans uppgift är att främja och motivera patienterna till 

livslånga hälsosamma livsstilsmönster. Fysisk aktivitet, regelbundna måltider och rådgivning i 

nutrition och vikt är viktiga insatser. Vidare bör sjuksköterskan hjälpa allmänheten att förstå 

att fetma är främst en sjukdom som påverkas mest av sociala och miljömässiga faktorer samt 

väcka medvetenheten om de multipla och föränderliga faktorer som påverkar hälsan och 

bidrar till uppkomsten av övervikt eller fetma. Detta kan uppnås genom samarbete med andra 

vårdprofessioner, media, skolor, statliga och kommunala organisationer. 

Cobbols och Lord (2012) anger att sjukvårdens mål med behandlingen av fetma och 

övervikt alltid är att genom viktnedgång, reducera förekomsten av dess relaterade 

komorbiditeter  eller att minimiera riskerna. När en patient når ett BMI på >40 kg/m
2 

behövs 

åtgärder för en individuell vårdplan och här spelar bariatriska operationer en stor roll.  

 

2.4 I väntan på operation 

I en fenomenologisk-hermeneutisk studie av Engström, Wiklund, Fagervik-Olsén, Lönroth 

och Forsberg (2011) har författarna undersökt patienters upplevelser av att vänta på 

bariatriska operationer. Deltagarna beskrev sin situation där de levt med ett avvikande 

förhållande till mat, där mat använts som en substitut för någonting annat som saknats i deras 

liv samt att de varit beroende av andra för att klara av sin vardag. Detta beskrevs som en 

känsla av att tappa kontroll och upplevdes som frihetsberövande. Deltagarna beskrev också en 

känsla av hopplöshet efter flera misslyckade försök att gå ner i vikt . Detta ledde till känslor 

av skuld, värdelöshet, misslyckande, skam, självförakt samt en rädsla inför det faktum att 

deras fetma kunde leda till döden om de inte genomgick en operation. När beslut om 

operation hade tagits, väcktes det hopp att exempelvis få se sina barn växa upp, ha förmåga att 

umgås med vänner samt att behålla eller få ett arbete. Detta upplevdes motiverande då det gav 

en tro på att de skulle återhämta sig samt återfå sin frihet och självständighet.  

 Patienters upplevelser av att vänta på operation har också undersökts i en kvalitativ studie 

av Gregory, Temple Newhook och Twells (2013). Deltagarna i studien beskrev att efter 

noggrant övervägande av för- och nackdelar med att genomgå bariatrisk kirurgi blev de 

besvikna över att de behövde vänta på denna livräddande behandling, då väntetiderna i 

Kanada i genomsnitt är mellan sex och åtta år. Deltagarna uttryckte också ilska, stress och 

frustration över att de behövde sätta sina liv on hold, tills ingreppet skulle genomföras och att 

de fick komma tillbaka till ett normalt liv. Ju längre väntetiden var desto svårare var det för 
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deltagarna att hålla sig motiverade och engagerade i att bevara sitt nuvarande hälsotillstånd, 

medan de förberedde sig för operation. 

 

2.5 Bariatriska operationer  

Ordet bariatri kommer från grekiska ordet bar – som betyder vikt och iatri- som betyder 

behandling (The free dictionary, u.å). Bariatri är ett samlingsnamn för kirurgiska ingrepp som 

görs för att behandla fetma. Det finns idag ett flertal olika medicinska metoder för att gå ned i 

vikt, såsom bantnings- och motionskurer, läkemedel och psykologiska metoder. Gemensamt 

för dessa metoder är att de sällan leder till en bestående viktnedgång för personer med sjuklig 

fetma (Järhult & Offenbartl, 2013). Under slutet på 1900- talet har det utvecklats kirurgiska 

metoder för att behandla fetma. 

Enligt  Boman et al. (2011) är indikationerna för bariatriska operationer ett BMI >40 kg/m
2 

eller ett BMI på >35 kg/m
2 

med samtidiga komorbiditeter och att patienten tidigare haft 

seriösa försök att gå ner i vikt med konservativa behandlingar. Det slutliga beslutet tas efter en 

avvägning mellan de medicinska indikationerna och patientens individuella risker och 

förutsättningar för att uppnå ett tillfredställande långsiktigt operationsresultat.  

De operationer som används i dag bygger på att man minskar magsäcksvolymen och på så 

sätt även minskar födointaget, t.ex. gastric banding, gastric sleeve resection och gastric bypass 

(Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2012). I Sverige används nästan uteslutande gastric 

bypass. Enligt Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg, 2015) utfördes 6800 

operationer för personer med sjuklig fetma i Sverige under 2014 och 82 % av dessa var 

Gastric bypass. Under 2014 har operationer med Sleeve gastrectomy ökat från sex procent till 

16 %. 

De vanligaste metoder som används är gastric bypass, sleeve gastrectomy och gastric 

banding (Quidley, Bland, Bookstaver & Kuper, 2014). Vid gastric bypass skapas en liten 

ficka från en del av magsäcken som kopplas direkt till tunntarmen. På så sätt är metoden både 

restriktiv och malabsorptiv, eftersom storleken på magsäcken minskas, och den begränsar 

absorptionen då delar av tunntarmen förbikopplas. Sundbom (2014) beskriver också att 

kirurgen även skapar en gallförande slynga som kopplas in ca 100 cm nedanför kopplingen till 

magsäcksfickan. Det hela skapar en y- formad koppling, varav namnet Roux-en-Y gastric 

bypass.  

Sleeve gastrectomy innebär att 80-90 % av magsäcken opereras bort och skapar en hylsa 

med den kvarvarande delen (Quidley, Bland, Bookstaver & Kuper, 2014). Detta begränsar 

födointaget och fördröjer absorptionen.  
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Gastric banding är ett uteslutande restriktivt ingrepp som är en laparoskopisk placering av 

ett justerbart silikonband på övre delen av magsäcken, vilket skapar en liten påse (a.a). Detta 

reducerar storleken på magsäcken och begränsar matintaget. Maten passerar genom ett litet 

hål in i den återstående delen av magsäcken. Bandet kan justeras via en port, beroende på 

patientens tolerans. 

 

2.6 Postoperativa komplikationer och biverkningar 

Som vid alla typer av kirurgi finns en risk för komplikationer (SOReg, 2015). Rapporten 

belyser tidiga komplikationer såsom till exempel läckage, blödning, abscess, sårruptur, ileus, 

djup ventrombos, lungemboli, kardiovaskulära komplikationer och oavsiktlig organskada.  

 När det gäller sena komplikationer så kan, förutom de tidiga komplikationerna, till exempel 

malnutrition, anemi och ärrbråck förekomma (SOReg, 2014).  

 Olika operationsmetoder är förenade med olika risker för komplikationer, samtidigt 

rapporteras att dessa risker minimerats på senare tid på grund av framgången av titthålskirurgi 

(SOReg, 2015).  Cirka tre procent av de patienter som genomgick bariatriska operationer i 

Sverige under 2014, drabbades av svåra komplikationer på grund av operationen. Detta 

förklaras som ett led av den Svenska vårdens följsamhet av vårdriktlinjer och att det i 99 % av 

operationerna ges profylax för att förhindra infektion och blodpropp samt att det utförs 

läckagetest. 

Postoperativ kan det förekomma biverkningar från mag-och tarmkanalen i form av 

dumpingsyndrom, illamående, kräkningar, sväljningssvårigheter, hypoglykemi (lågt 

blodsocker), förstoppning eller diarré (Laurenius, 2014). Dumpingsyndromet är vanlig 

förekommande hos patienter som har genomgått bariatriska operationer och uppstår på grund 

av att stora bitar av osmält föda snabbt passerar ut i tarmen. Dumpingsyndromet kommer i 

samband med måltiden och kan ge symtom så som svettningar, illamående, kräkning, känsla 

av trötthet, hjärtklappning och kan hålla i sig cirka en halvtimme efter födointaget. 

Dumpingsyndromet kan också orsakas av olika typer av föda med ett högt socker- eller 

fettinnehåll. Detta höga intag av snabba kolhydrater kan också orsaka att blodsocker nivån 

stiger (hyperglykemi) vilket leder till en ökad insulinutsöndring, vilket i sin tur kan leda till 

symptom på hypoglykemi.  

 

2.7 Problemformulering 

Fetma/ övervikt är ett av de största hälsoproblemen i världen och bidrar till flera fysiska, 

psykiska och psykosociala problem, vilket också påverkar livskvaliteten. Livskvalitet är en 
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subjektiv upplevelse och kan beskrivas utifrån olika synvinklar; hur den påverkar den fysiska 

hälsan och vad den har för inverkan på den psykiska hälsan. I behandlingen av fetma och 

övervikt är bariatriska operationer en vanlig och effektiv metod. Sjuksköterskor kommer att 

möta patienter med övervikt/fetma både före och efter den kirurgiska behandlingen. Det är av 

vikt att belysa hur dessa patienters livskvalitet påverkas postoperativt, både kort- och 

långsiktigt, så att vårdandet kan anpassas utifrån deras individuella behov. Detta eftersom 

tidigare forskning av ämnet mestadels är utförda på kort sikt efter ingreppen och att ett behov 

finns att se hur livskvalitet förändras på lång sikt.  

 

3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva livskvalitet samt hur den förändras över tid hos patienter 

med övervikt och fetma som genomgått bariatriska operationer. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
Denna litteraturöversikt fokuserar på det vårdvetenskapliga konsensusbegreppet hälsa i 

samband med begreppet livskvalitet. Då livskvalitet är kopplat till begreppet hälsa och att ett 

av sjuksköterskans ansvarsområde är att främja hälsa samt förebygga ohälsa kan dessa 

begrepp ses som relevanta teoretiska utgångspunkter.  Den teoretiska utgångspunkten kommer 

att diskuteras vidare tillsammans med resultatet i resultatdiskussionen.   

I Svenska språket täcker ordet sjukdom alla de tre Engelska uttrycken: disease, illness, och 

sickness som alla beskriver tillstånd av hälsa (Tamm, 2012). Uttrycket disease används för att 

beskriva en sjukdom utifrån objektiva kliniska eller vetenskapliga fynd. Illness handlar om 

människans subjektiva upplevelser av att vara sjuk och hur hon upplever närvaron av 

sjukdom, det vill säga upplevelser av smärta, ångest, oro samt vilka effekter dessa medför på 

omgivningen. Uttrycket sickness omfattar båda uttrycken disease och illness, det vill säga 

både biomedicinskt och psykologiskt för att patienten ska kunna förmedla sina upplevelser för 

att kunna känna sig behandlade eller botade. Enligt WHO (u.å.) definieras hälsa som ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av 

sjukdom eller funktionshinder.  

Begreppet hälsa har sitt ursprung från det engelska ordet hoelth, som beskrivs som ett 

tillstånd, att vara frisk och hel (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Vidare beskriver 

författarna att begreppet förklaras olika utifrån olika teoretiska och filosofiska perspektiv. En 

vanlig indelning som beskrivs i litteraturen är att se skillnader mellan negativa och positiva 
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aspekter, att se hälsa som enbart frånvaro av sjukdom eller att se hälsa som någonting mer, att 

hälsa också innebär olika omfattningar av livskvalitet och välbefinnande. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att hälsan är ett tillstånd som rör hela människan och 

behöver ses som ett mångdimensionellt begrepp, med en subjektiv innebörd, unikt för varje 

person för sig. Hälsan kan också upplevas olika i olika situationer utifrån människans sätt att 

interagera med andra i sin omgivning. Vidare kan begreppet betraktas som ett tillstånd som 

avspeglar människans aktuella och totala livssituation, vilket enligt författarna innebär att 

hälsan är en integrerad komponent i människans liv. Denna definition av hälsa kommer att 

ligga till grund för denna litteraturöversikts teoretiska referensram.  

Livskvalitet omfattar personens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur 

och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, 

förväntningar, normer och intressen (WHO, 1997).  Det är ett begrepp som påverkas av 

personens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, graden av självständighet, sociala 

förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i sin omgivning. Med detta menas att 

upplevelsen av livskvalitet är en subjektiv upplevelse där livskvaliteten är hur personen 

beskriver den att vara. En del av livskvaliteten är relaterad till hälsan samt definieras som en 

dimension innehållande aspekter av livskvalitet som kan påverka hälsan antingen fysiskt eller 

psykiskt (Center for disease control and prevention, 2011). Hälsorelaterad livskvalitet 

inkluderar upplevelser av fysisk och psykisk hälsa samt deras motsvarigheter som innehåller 

hälsorisker och tillstånd, funktioner, socialt stöd och socioekonomiskt status. 

Rustøen (1993) beskriver att livskvalitet kan ses som ett samlingsbegrepp för 

välbefinnande, välfärd och hälsa. Författaren anger att livskvalitet är ett centralt begrepp och 

har en stor betydelse för vården eftersom den flyttar fokus från den medicinska diagnosen till 

människans liv i dess helhet. Begreppet livskvalitet fokuserar på den enskilda människan och 

syftar till att den individuella aspekten beaktas. 

Naess (2001) anser att en persons livskvalitet är hög när dennes medvetna kognitiva och 

känslomässiga upplevelser är positiva samt låg när upplevelserna är negativa. Den kognitiva 

aspekten handlar om huruvida personen upplever missnöje eller tillfredställelse med och i sitt 

liv generellt eller åtminstone med vissa delar av livssituationen. Dessa påverkas i en stor 

utsträckning av personens förväntningar.  Den emotionella aspekten innehåller känslomässiga 

reaktioner, både positiva och negativa. Dessa två aspekter påverkas i stor grad av varandra. 

Detta bekräftas också av Brülde (2003) som vidare menar att vissa former av subjektivt 

välbefinnande ingår i både hälsa och i livskvalitet. Hälsa kan påverka personens livskvalitet 

likaväl som livskvaliteten kan påverka personens hälsa. Nordenfeldt (2004) anser att 

http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf
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begreppen livskvalitet och hälsa mäts parallellt i medicinska sammanhang, men att det måste 

skiljas mellan de subjektiva och objektiva dimensionerna av livskvalitet. Objektiva aspekter 

handlar om somatiskt hälsostatus samt sociala situationer så som inom yrke, bostad och 

familj. Livskvalitetens subjektiva aspekter handlar om hur personen upplever sin yttre 

situation eller välbefinnande i allmänhet. 

5. Metod 
Metoden som har använts i arbetet är en litteraturöversikt som är ett strukturerat arbetssätt 

med avsikt att skapa en överblick på det valda området (Friberg, 2012a).  Den svenska 

benämningen av begreppet livskvalitet i denna litteraturöversikt täcker båda engelska 

begreppen ”quality of life” och ”health-related quality of life”.  I detta arbete används två 

benämningar av människan, benämningen person används när det talas om människans 

generellt och benämningen patient används när människan befinner sig i ett vårdsammanhang. 

 

5.1 Datainsamling  

Databaserna som användes var Cinahl Complete, PubMed, ProQuest Nursing & Allied Health 

Source då dessa innehåller relevant forskning inom vårdvetenskapen. Dessutom utfördes 

manuella sökningar. Söktekniken som användes i denna litteraturöversikt var boolesk 

söklogik med operatorn AND med syfte att få fram resultat som täcker alla söktermerna som 

användes (Östlund, 2012). Vid dessa sökningar användes sökorden: Quality of life, Obesity, 

Morbid Obesity, Severe Obesity, Bariatric surgery som hittades genom sökningar av ordet 

fetma och livskvalitet i Swedish MeSH. Ytterligare sökord lades till utifrån en genomgång av 

olika abstrakt; SF-36, Moorehead-ardelt, IWQoL. För att fånga in kvalitativ forskning samt 

svenska studier lades orden Sweden och Qualitative till. Samtliga sökord användes i olika 

booleska kombinationer (Bilaga 1).  

 

5.2 Urval 

Begränsningar som lades in vid sökningen var: Peer Reviewed, Full Text och Full Free text. 

Begränsningen Peer-Reviewed innebär att den är granskad av forskare som är sakkunniga 

inom ämnet som studeras (Vetenskapsrådet, 2011).   En tidsbegränsning mellan 2005 till 2015 

lades in för att få fram den senaste forskningen. Språket begränsades till engelska. Studiernas 

kvalitet har kritiskt granskats utifrån Fribergs (2012a) kriterier för att säkerställa att de är 

vetenskapliga studier och därmed kunna avgöra deras användbarhet.  Studierna som valdes ut 

var publicerade de senaste tio åren detta för att säkerställa att den nyaste kunskap har tagits 



 
 11 (34) 

 

med. Åldern på studiernas deltagare är över 18 år och majoriteten av studierna är 

vårdvetenskapliga original artiklar. De studier som inte är vårdvetenskapliga, valdes trots 

detta, då de analyserar livskvalitet som är ett begrepp som används inom vårdvetenskapen 

(Wärnå-Furu, 2012). Till en början valdes en kvalitativ och tolv kvantitativa studier ut då de 

vid en första anblick motsvarade arbetets syfte. Två artiklar valdes senare bort på grund av att 

de övriga artiklarna ansågs som nyare forskning. En studie valdes bort då den efter djupare 

analys inte motsvarade arbetets syfte. Därmed baseras resultat analysen på tio original artiklar 

(Bilaga 2).  

 

5.3 Analysmetod 

Denna litteraturöversikt inspirerades av stegen i Fribergs (2012b) analysmetod. De valda 

studierna numrerades och indelades i kort- och långsiktiga studier. Studierna översattes, lästes 

och granskades kritiskt flera gånger av båda författarna individuellt och sedan gemensamt. 

Detta gjordes för att kunna upptäcka likheter och skillnader i metoder och resultat samt för att 

undvika feltolkningar. Viktiga meningar och domäner markerades med olika färger för att 

underlätta analysen. En sammanfattning av respektive studie sammanfördes till en tabell för 

att få en överblick över gemensamma teman. Ytterligare en tabell utfördes som innehöll 

likheter och skillnader i resultaten så som kort/långsiktiga resultat, utifrån mätinstrument samt 

faktorer av betydelse. Utifrån dessa tabeller syntetiserades resultaten i olika teman. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör etiska övervägande göras innan arbetet påbörjas 

vilket bland annat innebär att enbart inkludera studier som har fått godkännande från etiska 

kommittéer eller studier där etiska övervägande har gjorts. Därför har denna litteraturöversikt 

inkluderat studier som är godkända av etiska kommittéer eller nämnt etiska övervägande. En 

av de inkluderade studierna (Busetto et al., 2015) nämner inte etisk granskning i sin text men 

anger att skriftligt samtycke har erhållits av deltagarna. Efter undersökning av tidskriften där 

studien publicerades har det framkommit att de endast accepterar etiskt granskade studier. 

Priebe och Landström (2012) beskriver att förförståelsen är ett begrepp som kan påverka 

en studies process. Med förförståelse syftar författarna på den kunskap eller erfarenhet som 

finns om ämnet innan arbetet påbörjas. Förförståelsen hos författarna i denna litteraturöversikt 

speglas på många sätt i detta arbetes inledning. Författarna ansåg att denna behandlingsmetod 

av vissa patienter betraktades som en quick fix, samt att operationen inte alltid motsvarade 

deras förväntningar.  Däremot har författarna försökt att lägga förförståelsen åt sidan och 
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beskriva arbetet utifrån så breda perspektiv som möjligt. Författarna till denna 

litteraturöversikt har dessutom beslutat att inte benämna personerna som har övervikt eller 

fetma som feta på grund av att detta kan betraktas som förolämpande. I översättningen av 

studier kommer därför dessa benämningar översättas som personer/patienter med 

övervikt/fetma. Svåra ord har översatts med hjälp av olika ordböcker och online 

översättningsverktyg. 

 

7. Resultat 
I denna litteraturöversikt har samtliga analyserade studier uppgett att syftet med bariatriska 

operationer är att uppnå en optimal viktnedgång, förbättra BMI, förbättra eller lösa 

komorbiditeter med syfte att förbättra personens fysiska och psykiska hälsa. Genom dessa 

förbättringar är förhoppningen att avlägsna fysiska, psykiska, sociala samt miljömässiga 

begräsningar och därmed öka upplevelsen av livskvalitet. Utifrån arbetets analys 

identifierades tre kategorier: Olika sätt att mäta livskvalitet, Faktorer som påverkar 

förändringar av livskvalitet och Förändringar av livskvalitet över tid.  

 

7.1 Olika sätt att mäta livskvalitet 

Under analysen upptäcktes att det användes olika typer av mätinstrument för att mäta 

livskvalitet. De mest frekventa mätinstrumenten var Short form 36-Item health survey (SF-

36), som analyserar åtta delskalor: Fysisk funktion, Fysisk rollfunktion, Smärta, Allmän hälsa, 

Vitalitet, Social funktion, Emotionell rollfunktion och Psykiskt välbefinnande (Major et al., 

2015; Busetto et al., 2015; Khawali, Ferraz, Zanella & Ferreira, 2012; Huang, Hsu, Pan, 

Huang & Chi, 2011; Raoof et al., 2015). Dessa delskalor ligger som grund för två 

indexvärden – fysisk och psykisk hälsa (PCS och MCS). Moorehead-Ardelt Quality of life 

Questionnaire II (MAQoLQ II), innehåller frågor om självkänsla, fysisk aktivitet, sociala 

relationer, anställning och sexliv (Major et al., 2015; Khawali et al., 2012 och Martínez, Ruiz-

López, Giménez, Pérez de la Cruz, & Orduña, 2010). Obesity-related problems scale (OP), 

mäter fetmans effekter på den psykosociala funktionen (Oh et al., 2013; Karlsson, Taft, 

Ryden, Sjöström & Sullivan, 2007; Raoof et al., 2015). Den innehåller åtta områden som 

belyser hur besvärade deltagarna är av sociala aktiviteter, sociala relationer både hemma och i 

allmänna utrymmen på grund av sin fetma. Detta benämns som psykosocial funktion. 

Bariatric analysis and reporting outcome system (BAROS), är ett instrument som mäter 

korrelationer mellan variabler för att undersöka huruvida det finns ett samband mellan dessa, 
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exempelvis korrelation mellan procentuell viktnedgång och förändringar i livskvalitet 

(Martínez et al., 2010 och Khawali et al., 2012). 

 Mindre frekvent använda mätinstrument är Nottingham Health Profile (NHP) som 

innehåller uppfattning av hälsa och utvärderar effekten av hälsoproblemets påverkan på 

vardagsaktiviteter (Martínez et al. 2010). Trettioåtta ja/nej frågor som rör vitalitet, smärta, 

känslomässiga reaktioner, sömn, social isolering och rörelseförmåga. World Health 

Organisation’s Quality of Life Brief Questionnaire (WHOQoL-Bref), består av 26 objekt och 

två allmänna frågor om livskvalitet och hälsa innehållande fysiska hälsa, sociala relationer 

samt miljö (Salazar-Maya, Hoyos-Duque & Bojanini-Acevedo, 2014). Impact Of Weight On 

Quality Of Life-Lite Questionnaire (IWQoL-lite), mäter livskvalitet utifrån dimensionerna 

fysisk förmåga, självkänsla, sexliv, social ångest och anställning (Oh et al., 2013).  

Karlsson et al. (2007) använder också andra mätinstrument som inte i första hand mäter 

livskvalitet men resultaten i dessa mätningar används för att påvisa korrelationer med 

livskvalitet; Current Health (CH), Mood Adjectives Check List(MACL), Hospital Anxiety 

and Depression Scale (HAD), Social Interaction(SI). 

 Sammanfattningsvis visade studierna att oavsett vilket mätinstrument som har använts, 

mäter samtliga instrument domäner som har visat sig ha en negativ påverkan på livskvalitet 

preoperativt. Inom dessa domäner upplever deltagarna, på grund av sin fetma, begränsningar i 

sitt dagliga liv.  

7.2 Faktorer som påverkar förändringar av livskvalitet 

De mest frekventa faktorer som har undersökts huruvida de har en inverkan på livskvalitet är 

procentuell viktnedgång, BMI, ålder och kön (Salazar-Maya et al., 2014; Martínez et.al., 

2010; Major et al., 2015; Busetto et al., 2015; Oh et al., 2013; Khawali et al., 2012; Huang et 

al., 2011; Karlsson et al., 2007; Raoof et al., 2015).  

Utifrån resultaten i Oh et al. (2013), Salazar-Maya et al.(2014), Raoof et al. (2015) och 

Huang et al. (2011) studier framkom att det fanns en signifikant korrelation mellan 

procentuell viktnedgång, BMI och livskvalitet. Oh et al. (2013) angav att desto högre 

viktnedgång som uppnåddes av deltagarna desto högre var nivåerna på livskvaliteten. Som 

följd av viktnedgången uppnåddes ett BMI värde som låg närmare normala värden på 25 

kg/m
2
 och på detta sätt har båda variablerna visats ge bättre utfall på livskvalitet. Huang et al. 

(2011) såg ett samband mellan viktnedgång och förbättrad livskvalitet men detta var också 

beroende på det preoperativa värdet av BMI. Salazar-Maya et al.(2014) angav att som en 

konsekvens av den snabba viktnedgången upplevde majoriteten av deltagarna att de hade en 
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väldigt god livskvalitet. Raoof et al. (2015) beskrev att de deltagare som hade mer än 50 % 

viktnedgång av den preoperativa övervikten, upplevde ett högre värde i de flesta 

dimensionerna av livskvalitet samt att de starkaste värdena uppkom i de psykosociala 

funktionerna.  Däremot angav Major et al. (2015) och Busetto et al. (2015)  att deras resultat 

inte visade några korrelationer mellan viktnedgången och livskvalitet. Major et al. (2015) 

menade att det verkade som ingreppet i sig hade större betydelse för förbättringar av 

livskvalitet medan Busetto et al. (2015)  ansåg att viktnedgången inte ensam kunde förklara 

förbättrad livskvalitet. Karlsson et al. (2007) rapporterade en försämring i alla domänerna av 

livskvalitet relaterad till en succesivt viktuppgång. Trots att bariatriska operationer är ett 

gynnsamt alternativ för att behandla fetma, visade resultaten att deltagarna hade svårigheter 

att kontrollera och bevara sin viktnedgång på längre sikt.  Detta bekräftades också av Salazar-

Maya et al. (2014) som i sin studie hade observerat att deltagarna hade flera vårdbehov som 

relateras till förståelse av sin situation, följsamhet till behandling samt svårigheter i 

livsstilsförändringar. 

I en fenomenologisk deskriptiv kvalitativ studie av Stolzenberger, Meaney, Marteka, 

Korpak och Morello (2013) framkom att deltagarnas upplevda förbättring av livskvalitet 

beskrevs som en känsla av välmående. Detta visade sig utifrån sju identifierade teman som 

pekade på en postoperativ förbättring av livskvalitet, då deltagarna tack vare viktnedgången 

kände mindre begränsningar, hade blivit friskare, förändrat sin självbild, passade in socialt 

samt åt för att förbättra och inte hota sin hälsa. 

Salazar-Maya et al.(2014), Martínez et.al (2010), Khawali et al. (2012), Huang et al. 

(2011) och Raoof et al. (2015) har undersökt huruvida det fanns samband mellan ålder och 

livskvalitet och mellan kön och livskvalitet. Salazar-Maya et al.,(2014) och Raoof et al., 

(2015) angav att det manliga könet och lägre ålder var två variabler som visade på bättre utfall 

av livskvalitet. Salazar-Maya et al.,(2014) rapporterade att de största skillnaderna i kön 

omfattade dimensionerna som handlade om fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer. 

Resultaten visade sämre värden för deltagare äldre än 60 år. De bästa värdena framkom i 

åldersgruppen 30-39 år. Liknade resultat rapporterades också av Raoof et al.,(2015) som 

visade signifikanta korrelationer mellan ålder och livskvalitet där yngre deltagare fick bättre 

resultat i sex av de elva domänerna som mättes. De starkaste värdena framkom i de fysiska 

och psykosociala funktionerna. Män visade på bättre utfall under smärta och vitalitet och 

samtidigt rapporterades att kvinnor upplevde mer begränsningar i den psykosociala 

funktionen.  Martínez et al. (2010), Khawali et al. (2012) och Huang et al. (2011) rapporterade 
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att deras studier inte visade några korrelationer varken mellan livskvalitet och kön eller mellan 

livskvalitet och ålder.  

En mindre frekvent variabel som har undersökts och som påvisat ett samband med 

livskvalitet är anställning. (Martínez et al., 2010; Oh et al., 2013; Khawali et al., 2012; Raoof 

et al., 2015). Enligt Martínez et al. (2010) uppgav en stor majoritet av deltagarna en väsentlig 

förbättring av deras möjligheter att få anställning. Samtidigt påvisade Raoof et al. (2015) att 

deltagare med hel- eller deltidsanställning upplevde högre livskvalitet i alla elva domänerna 

som undersöktes jämfört med arbetslösa deltagare.  

Busetto et al. (2015) har i sin studie också observerat att förändringar av PCS och MCS 

vid 36 månader, påverkades negativt respektive positivt beroende på om deltagarna hade kvar 

hungerkänsla på morgonen eller om de upplevde mättnadskänsla. Dessutom rapporterade 

Martinez et al.(2010) att biverkningar från mag- och tarmkanalen, visades hos en stor del av 

deltagarna vid tre och sex månaders uppföljning, men minskade signifikant vid ett års 

uppföljning och att dessa biverkningar inte påverkade livskvaliteten. Däremot rapporterade 

Raoof et al. (2015) att det fanns signifikanta korrelationer mellan förekomst av biverkningar 

och lägre livskvalitet i alla domänerna. Vidare menar författarna att dumpingsyndromet 

påverkade de psykiska domänerna mer än de fysiska. 

 

7.3 Förändringar av livskvalitet över tid 

I analysen av studiernas resultat upptäcktes en tidsaspekt där studiernas presenterade resultat 

förändrades över tid. Det skiljde sig mellan studier under vilken tidsram mätningarna hade 

utförts det vill säga mellan tre månader upp till 17 år postoperativt. Studierna visade också 

olika utfall av mätningarna beroende på hur lång tid efter operationen de utfördes.  

Den största skillnaden som sågs över tid var att kort tid efter operationen skedde en kraftig 

viktnedgång och en tydlig förbättring i alla domäner av livskvalitet (Salazar-Maya et al., 

2014; Martínez et al. 2010; Major et al. 2015; Busetto et al., 2015; Oh et al., 2013; Khawali et 

al., 2012 och Huang et al. 2011). 

 Som ett resultat av ingreppet har det visats på stora förbättringar av komorbiditeter 

(Martinez et al., 2010; Major et al., 2015; Busetto et al., 2015; Khawali et al., 2012). 

Hypertoni hade förbättrats i stor grad men inte i samma grad som diabetes, som hade gått i 

remission hos majoriteten av deltagarna.  Busetto et al. (2015) och Martinez et. al. (2010) 

rapporterade dessutom att ingreppet hade resulterat i att samtliga deltagare med sömnapné 

preoperativt, inte visade några symtom postoperativt. Ett tema som angavs i Stolzenberger et 

al. (2013) var att bli friskare. Detta beskrevs av deltagarna som starkt motiverande då 
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operationen sågs som ett sätt att bli av med sin övervikt, komorbiditeter och reducering av 

antalet mediciner, vilka preoperativt var relaterade till försämringar av livskvaliteten.  

Deltagarna angav att förutom ovannämnda komorbiditeter hade dessutom andfåddhet och 

smärta förbättrats postoperativt och deltagarna angav att de inte längre var beroende av 

medicinering för dessa komorbiditeter. Samtliga deltagare upplevde sig friskare postoperativt. 

 Självkänsla, sexliv, social ångest och möjlighet till anställning var dimensioner av den 

psykosociala livskvaliteten som hade signifikanta förbättringar under det första året efter 

bariatriska operationer (Major et al., 2015; Martínez et al., 2010; Oh et al., 2013).  

Khawali et al. (2012) hade jämfört de postoperativa resultaten med preoperativa värden 

medan Busetto et al. (2015) hade jämfört värden år för år upp till tre år postoperativt samt 

jämfört resultaten med standard värden för den italienska befolkningen. Båda studierna 

rapporterade att samtliga variabler hade betydligt förbättrats tre år postoperativt jämfört med 

utgångsvärdet. Däremot rapporterade Busetto et al. (2015) att den psykiska hälsan hade 

försämrats vid tre år jämfört med de värden som rapporterades vid ett år.  Khawali et al. 

(2012) rapporterade att resultaten av den psykosociala livskvaliteten visade att de 

postoperativa värdena var undantagslöst bättre än i den preoperativa gruppen och att 

majoriteten av deltagarna i den operativa gruppen upplevde sin psykosociala livskvalitet som 

bra, mycket bra eller extremt bra.  

På längre sikt ses att deltagarna kunde gå upp i vikt och att livskvaliteten samtidigt 

försämrades. De studier som hade undersökt livskvalitet upp till 17 år, menade att vid en 

stabilisering av viktpendlingen märktes en väsentlig förbättring av livskvaliteten jämfört med 

utgångsvärdena, men en försämring jämfört med värdena som framkom upp till sex år 

postoperativ. Detta tydliggjordes i studien av Karlsson et al. (2007) som visade en förbättring 

i alla domäner av livskvalitet under det första året för att sedan rapportera en viktuppgång hos 

deltagarna med en samtidig försämring av livskvaliteten vid uppföljningen sex år 

postoperativt. Under en tioårs period hade domäner som fysisk- och psykisk hälsa samt 

sociala relationer förbättrats jämfört med utgångsvärdet, men inte jämfört med värden som 

framkom vid den kortsiktiga uppföljningen. De största positiva förändringarna noterades i den 

psykosociala funktionen. Det starkaste sambandet mellan viktnedgång och förbättrad 

livskvalitet uppmärksammades upp till det andra året postoperativt. Liknande resultat 

presenteras av Raoof et al. (2015). Det som skiljde sig var att författarna i denna studie hade 

undersökt deltagarna upp till 17 år postoperativt. Ett signifikant fynd var att trots den 

förbättrade livskvaliteten uppnådde inte deltagarna den svenska befolkningens standardvärden 

för livskvalitet.  
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Deltagarna i Stolzenberger et al. (2013)  beskrev att det tar lång tid att återfå kontroll över 

sin hälsa, sitt liv och sociala relationer på ett positivt sätt som känns tillfredställande och 

uppfyllande. Att återfå kontroll över sitt liv gjorde att de kunde hantera oförväntade 

situationer som skulle kunnat förvärra upplevelsen av livskvalitet. En annan aspekt relaterad 

till tiden handlade om att lära sig att äta för att leva och förändra sina matvanor för att uppnå 

ett fysiskt välmående istället för psykisk tillfredställelse. 

 

8. Diskussion 
Under denna rubrik kommer författarna diskutera metoden och resultaten i denna 

litteraturöversikt. I avsnittet metoddiskussion tar författarna upp styrkor och svagheter i 

metoden som användes för att komma fram till arbetets resultat. I avsnittet resultatdiskussion 

diskuterar författarna resultaten med anknytning till de teoretiska utgångspunkterna, 

konsensusbegreppet hälsa i samband med begreppet livskvalitet. Avsnittet kliniska 

implikationer lyfter fram på vilket sätt arbetets resultat kan användas av vården. Vidare 

handlar avsnittet förslag till fortsatt forskning om författarnas åsikter om vilka område det 

anses behövs forskas mer i. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var från början att belysa patienternas upplevelse av 

livskvalitet i samband med bariatriska operationer. Målet var, med tanke på detta, att finna 

både kvantitativa och kvalitativa studier för att belysa detta. Kvantitativa studier mäter 

livskvalitet utifrån statistisk mätbara variabler medan de kvalitativa ofta studerar personens 

subjektiva upplevelser med syfte att ge en ökad förståelse av det forskade ämnet (Friberg, 

2012b). Då utbudet av kvalitativa studier som finns att tillgå är begränsad i detta ämne 

baserades detta översiktsresultat på mestadels kvantitativa studier. Detta ledde till att resultatet 

inte riktigt motsvarade det ursprungliga syftet. Valda kvantitativa studier har genom enkäter 

och statistiska mätningar lyft fram skillnader jämfört med ursprungsvärdet hos deltagarna 

vilket ledde till att syftet ändrades till nuvarande syfte. 

Vid utförandet av sökningar har dessa inkluderat sökord som SF-36, Moorehead-ardelt 

och IWQoL. Detta kan ses som både positivt och negativt. Genom att inkludera studier med 

olika mätinstrument som på olika sätt mäter livskvalitet uppnås ett bredare perspektiv. 

Nackdelen är att tolkningen av resultatet försvåras på grund av att dessa mätinstrument 

använder olika benämningar på olika domäner som sedan upplevdes svårt att översätta till 
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svenska då det saknas svenska benämningar av vissa termer exempelvis role physical och role 

emotinal.  

Inga geografiska begränsningar har lagts in i sökningarna. Däremot uppmärksammades i 

efterhand att urvalet täcker ett stort geografiskt omfång då valda studier är utförda i olika delar 

av världen, varav två studier var från Sverige. Detta kan ses som en styrka då det både ges en 

global överblick men också belyser hur det ser ut i Sverige. Ett stort antal studier kommer från 

västvärlden men också studier från Asien och Sydamerika, vilket speglar spridningen av detta 

globala hälsoproblem. 

Majoriteten av valda studier är publicerade de senaste fem åren men en tidsbegränsning på 

tio år sattes in för att fånga in en svensk studie som är publicerad 2007. Denna studie hade 

flera styrkor som motsvarar detta arbetets syfte, bland annat att den är en av de få långsiktiga 

studier som finns att tillgå. 

Vissa studier har jämfört resultat mellan grupper av patienter som behandlades för fetma 

med eller utan kirurgiska ingrepp. Enbart data som gäller de kirurgiska grupperna har 

bearbetats i denna litteraturöversikts resultat. Andra studier har också jämfört olika kirurgiska 

metoder för att jämföra patienternas upplevelse av livskvalitet efter olika ingrepp. Oavsett 

vilka ingrepp som har utförts så handlar fortfarande resultaten om mätningar av livskvalitet 

postoperativt och detta har tagits med i denna litteraturöversikts resultat.  

En svaghet i denna litteraturöversikt är att en del av studierna som valdes inte är 

vårdvetenskapliga utan medicinska. Dessa medicinvetenskapliga studier belyser ändå både 

konsensusbegreppet hälsa samt begreppet livskvalitet som båda är begrepp som används inom 

vårdvetenskapen. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) så behöver sjuksköterskan kunskaper från 

både naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner i sitt arbete men 

dessa kunskaper bör anpassas till ett vårdsammanhang. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Av detta arbetets resultat framkommer att bariatriska operationer är det mest effektiva sättet 

för att behandla personer med fetma, då dessa personer preoperativt inte lyckats få en adekvat 

viktnedgång genom andra behandlingsmetoder. Detta bekräftas även av andra kortsiktiga 

studier då deras resultat också visade på både förbättrad hälsa och livskvalitet (Aasprang et 

al., 2008; da Motta Moraes, Aquino Caregnato, & da Silva Schneider, 2014). Med tanke på 

WHOs (u.å.) definition av hälsa handlar de positiva effekterna av dessa operationer om att de 

har medfört både upplevelse av hälsa tack vare frånvaro av sjukdom samt utifrån förbättrad 
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psykisk hälsa och socialt välbefinnande. Därmed kan det utifrån sjukvårdens perspektiv anses 

att målen är uppnådda.  

Däremot visade de långsiktiga resultaten i denna översikt att viktnedgången i vissa fall 

avstannade och att deltagarna till och med kunde gå upp i vikt, vilket också negativt 

påverkade resultaten av den psykosociala förändringen av livskvalitet. Bariatriska operationer 

medför varierande utfall när det gäller de psykosociala aspekterna av livskvalitet (Parling, 

2014). Dessa kan bero på viktuppgång, huruvida patienternas förväntningar har uppfyllts eller 

att patienten preoperativt hade svårigheter som de skyllde på övervikten, men som i själva 

fallet var beroende av något annat och därmed inte försvann postoperativt. Andra studier har 

också observerat att vissa patienter har svårt att anpassa sig till operationens konsekvenser på 

grund av bristande kunskaper (Stocker, 2003).  Dessa brister leder till dåligt anpassning av 

livsstilen och kan leda till att dessa patienter återgår till tidigare vanor. Besvikelser över 

utfallet av dessa operationer kan dessutom leda till flera andra problem som har varit 

frånvarande före operationen som till exempel alkoholism, våld eller kleptomani (Cuenca, 

2014). För att förebygga detta föreslås omfattande utbildning både pre- och postoperativt samt 

regelbundna uppföljningar livet ut, utförda av specialiserade vårdteam. 

Som detta arbete har beskrivit uppstår fetma när kaloriintaget är större än vad som 

förbränns. De problem patienten hade preoperativt försvinner kortsiktigt postoperativt då 

ingreppet medför restriktioner antingen i födointagets mängd och/eller absorption av 

näringsämnen i tarmen. Däremot på lång sikt kan kroppen anpassa sig och om patienten inte 

förändrar sin preoperativa livsstil kan detta på lång sikt innebära att dessa patienter är tillbaka 

i sitt ursprungsläge.  

I detta arbetes resultat anges att en stor del av patienterna upplevde biverkningar 

postoperativt. Dessa biverkningar är direkt kopplade till felaktiga kostvanor och till minskad 

viktnedgång (Folope et al., 2008). Detta bekräftas också av Stocker (2003) som menar att det 

är nödvändigt med stora anpassningar av matvanor efter alla typer av bariatriska operationer 

samt regelbundna uppföljningar med dietist.   

Förbättringar av livskvalitet som följd av signifikant viktnedgång anses som ett av de 

viktigaste utfallen av bariatriska operationer (Stocker, 2003). Utifrån resultaten i denna 

litteraturöversikt har det väckts tankar som handlar om att patienten och vården kan ha olika 

perspektiv om hur livskvalitet värderas. Enligt Cuenca (2014) kan livskvalitet undersökas på 

två olika sätt. Å ena sidan kan det bedömas i termer av förbättringar i patientens allmänna 

hälsa. Dessa operationer leder, på grund av viktnedgången, inte bara till förbättringar av 

komorbiditeter, de kan också bota dem vilket i många fall leder till att patientens liv förlängs. 
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Å andra sidan visar observationer att när patienter värderar de positiva effekterna som 

operationen har på deras fysiska hälsa är det ofta baserat på deras personliga förväntningar på 

resultatet, såsom att kunna få arbete, utöva sportaktiviteter, komma i ett par jeans, bli 

accepterade i samhället eller hitta kärleken och så vidare. På samma sätt diskuterar Stocker 

(2003) som menar att vårdens mål med de bariatriska operationerna är att patienterna återfår 

en vikt inom mer hälsosamma nivåer för att minska eller reducera risker för komorbiditeter 

och dödlighet orsakade av deras övervikt. En av sjukvårdens stora utmaningar i behandlingen 

av patienter som genomgår bariatriska operationer är att inrikta sig mot patientens 

förväntningar som inte alltid överensstämmer med vårdens förväntningar. Detta bekräftats 

också av WHO (1997)  definition av livskvalitet som menar att en persons livskvalitet 

omfattar subjektiva uppfattningar om personens situation i den miljö denne befinner sig i och 

att den är relaterad till personens personliga mål, förväntningar, normer och intressen. 

Dessutom bekräftas detta av Dahlberg och Segestens (2010) definition av hälsa där hälsan 

betraktas som ett mångdimensionellt begrepp med en subjektiv innebörd. Utifrån denna 

definition, som tidigare beskrevs i den teoretiska utgångspunkten, blir det extra viktigt att 

fånga patientens subjektiva upplevelser för att kunna undvika onödiga missförstånd mellan 

patient och vårdare.  

I resultatet till denna litteraturöversikt framkom att det har används olika mätinstrument 

för att kvantitativt mäta upplevelsen av livskvalitet. Deltagarna hade fyllt i enkäter med 

förbestämda svarsalternativ utifrån variabler som kan betraktas relevanta för upplevelse av 

livskvalitet. Att mäta livskvalitet utifrån detta sätt förutsätter att de variabler som mäts 

överensstämmer med personens värden, vad livskvalitet innebär för den enskilde personen. 

(Brülde, 2003). Det vill säga att svarsalternativen måste ha ett finalt värde. Två personer kan 

ange samma svarsalternativ men detta betyder inte att deras upplevelse av livskvalitet har 

samma innebörd. Dock har flera av studierna använt sig av flera olika mätinstrument för att 

kunna komma närmare den subjektiva upplevelsen, genom att inkludera flera variabler. 

Författarna till detta arbete anser att de studierna som har presenterat sina utfall utifrån flera 

mätinstrument har gjort ett ärligt försök att genom generella frågor fånga den individuella 

upplevelsen av livskvalitet. Dock har dessa förbestämda svarsalternativ inte gett personen 

utrymme att med egna ord formulera vad livskvalitet betyder för dem, vilket kan innebära en 

risk att missa andra viktiga faktorer som kan ha betydelse för den enskilda personen. 

Avslutningsvis menar Hager (2007) att det är viktigt för sjuksköterskan att inte bara 

beakta patientens fysiska förändringar av viktnedgång utan också patientens uppfattning om 

dennes liv har förändrats och på vilket sätt. Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsen (2005) 
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främja hälsa och förebygga ohälsa, detta genom att ”identifiera och aktivt förebygga 

hälsorisker och vid behov motivera till livsstilsförändringar”. För att kunna göra detta samt för 

att kunna ge en säker, anpassad, effektiv och etisk vård behöver sjuksköterskan, i mötet med 

patienter med övervikt, ha kunskaper om effekterna fetman medför. Detta gäller inte enbart 

effekterna på den fysiska hälsan, utan också på de psykosociala aspekterna av livskvalitet.  

 

8.3 Kliniska implikationer 

Detta arbete belyser olika synvinklar på hur livskvalitet och hälsa kan upplevas i samband 

med bariatriska operationer. Trots de tidiga positiva effekterna av bariatriska operationer visar 

forskningen att upplevelsen av livskvalitet går i vågor och för att kunna behandla och stödja 

patienter med övervikt både pre- och postoperativt krävs att även patienternas subjektiva 

upplevelser beaktas för att förstå hur vården ska bemöta dessa patienter. Dessutom behöver 

dessa patienter få en utökad kunskap om att bariatriska operationer enbart är en del i 

behandlingen av fetma och att det krävs ett fortsatt arbete både från patienten men också från 

sjukvården. Författarna i detta arbete vill betona vikten av livsstilsförändringar och följsamhet 

till uppföljningstider för att patienten ska uppnå optimal livskvalitet och hälsa livet ut.   

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

De flesta studier som utförts idag inom detta ämne har använt sig av kvantitativa metoder. 

Författarna till denna litteraturöversikt föreslår att framtida studier också inkluderar 

kvalitativa metoder, då dessa fångar deltagarnas subjektiva tankar, känslor och uppfattningar 

av vad livskvalitet innebär för patienter som har genomgått bariatriska operationer.  

 

9. Slutsats  

Resultaten i denna litteraturöversikt visar positiva förändringar av livskvalitet efter bariatriska 

operationer men att dessa skiljer sig över tid. På lång sikt har deltagarnas livskvalitet 

förbättrats jämfört med utgångsvärden men de har fortfarande inte uppnått standardvärden för 

genomsnitts värden hos den normalviktiga befolkningen. En stor vinst med dessa operationer 

är att tack vare en massiv viktnedgång har större komorbiditeter förbättrats eller försvunnit 

helt, den psykosociala livskvaliteten har förbättrats då patienter upplever mindre 

begränsningar i det sociala livet. Däremot för att bevara dessa positiva effekter krävs stora 

livsstilsförändringar  och ett fortsatt engagerat postoperativt arbete både från patienter och 

från sjukvården.     
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undersöka nivån på 

livskvaliteten. Mätningarna 

utfördes preoperativt och vid tre 

Resultaten visade på signifikanta 

förbättringar av livskvalitet jämfört 

med utgångsvärdena. Den fysiska 

domänen var den som förbättrades 

mest. Signifikanta förbättringar 

upptäcktes även i alla de andra 

domänerna av SF-36, tre månader post 

operativt. En korrelation upptäcktes 

mellan övervikt och livskvaliteten 

som visade att desto högre BMI desto 

lägre livskvalitet upplevdes.  
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Resultat 
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students t-test och en 

korrelationsanalys genomfördes. 

 

Karlsson J, Taft 

C, Rydén A, 

Sjöström L & 

Sullivan M. 

Ten-year trends 

in health-related 

quality of life 

after 

surgical and 

conventional 

treatment for 

severe 

obesity: the 

SOS 

intervention 

study 

2007, Sverige 

International 

Journal of 

Obesity  

Syftet med studien 

var att undersöka 

tendenser och 

effekter av 

viktminsknings 

behandling på 

livskvaliteten hos 

patienter med 

sjuklig fetma upp 

till tio år efter 

behandling.  

Metod: kontrollerad 

longitudinell studie.  

Urval och datainsamling: 655 

av 851 kirurgiska patienter och 

621 av 852 som behandlades 

med traditionell behandling som 

deltog upp till tio år. Data 

samlades in via enkäter och olika 

mätinstrument. Mätinstrumenten 

som användes var Current 

Health (CH), Mood Adjectives 

Check List(MACL), Hospital 

Anxiety and Depression Scale 

(HAD), Social Interaction(SI) 

och OP (Obesity Problems). 

Mätningar utfördes vid sex 

månader och vid ett, två, tre, 

fyra, sex, åtta och tio år 

postoperativt. 

Analys: Signifikansen av 

skillnaderna mellan grupperna 

utfördes med Fishers  test, 

Livskvalitetförändringar under den 

tioåriga observationsperioden följde i 

stort sett faser av viktminskning, 

viktökning och viktstabilitet. 

Förbättringar och försämringar i 

livskvaliteten var associerade med 

viktnedgång eller viktuppgång 

förutom när det gäller ångest. De 

största förbättringarna hos den 

kirurgiska gruppen observerades 

under det första året av viktminskning.  
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tidskrift 

Syfte Metod 
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Resultat 

Kruska-Wallis ANOVA och 

Tukey 

Khawali C, 

Ferraz MB, 

Zanella M.T. & 

Ferreira SR. 

Evaluation of 

quality of life in 

severely obese 

patients after 

bariatric surgery 

carried out in 

the public 

healthcare 

system. 

2012, Brazil,  

Arquivos 

Brasileiros de 

Endocrinologia 

& Metabologia 

Syftet med studien 

var att uppskatta 

livskvalitet hos 

patienter med 

fetma i den 

Brasilianska 

hälsovården, pre- 

och postoperativt. 

Metod- tvärsnittsstudie som 

bedrevs i Sao Paolo, på ett 

universitets sjukhus. 

Urval och datainsamling: 41 

patienter med fetma och 84 som 

fick bariatriska operationer. 

Livskvaliteten bedömdes med 

SF-36, Baros och Moorehead-

Ardelt. Mätningar utfördes 

preoperativt och vid treårs 

uppföljningstid. 

Analys: Korrelationer testades 

och reliabilitet bedömdes av 

Cronbach’s koefficient.      

Av studiens resultat framkom att 

utifrån olika mätinstrument upplevde 

upp till 93 % av deltagarna att deras 

livskvalitet postoperativ var bra, 

väldigt bra eller utmärkt. Lägre 

frekvens i komorbiditeter upptäcktes 

hos patienter postoperativt och 

signifikanta förbättringar observerades 

i alla domänerna av SF-36 enkäten. 

Major, P., 

Matlok, M., 

Pedziwiatr, M., 

Migaczewski, 

M., Budzynski, 

P. & Stanek, M. 

Quality of Life 

After Bariatric 

Surgery 

 

 

2015, Polen, 

Obesity Surgery  

 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

livskvalitet bland 

patienter med 

sjuklig fetma samt 

effekterna av 

bariatrisk 

behandling på 

kroppsvikt och 

fetma relaterade 

sjukdomar. 

Metod: En prospektiv studie.  

Urval och datainsamling: 34 

patienter som behandlades med 

laparoskopisk sleeve gastrektomi 

(LSG) och 31 som behandlades 

med laparoskopisk gastric 

bypass. Livskvaliteten bedömdes 

med SF-36 och Moorehead-

Ardelt mätinstrument. 

Mätningarna utfördes 

preoperativt och vid ett år 

uppföljningstid.          

Viktnedgång uppnåddes av alla 

deltagarna. Procentuell viktnedgång 

var 58,8%. Signifikanta förbättringar i 

komorbiditernas frekvens. 

Livskvaliteten hade signifikanta 

förbättringar jämfört med 

utgångsvärdena.  Alla parametrarna av 

SF-36 mätinstrument hade 

signifikanta förbättringar över tid.  
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Resultat 

Analys: Den icke-parametriska 

Spearmans korrelationsmetod 

användes för att undersöka 

sambandet mellan viktminskning 

och livskvalitet 

Martínez, Y., 

Ruiz-López, M., 

Giménez, R., 

Pérez de la Cruz, 

A. J., & Orduña, 

R. 

Does bariatric 

surgery improve 

the patient’s 

quality of life? 

 

2010, Spanien, 

Nutricion 

Hospitalaria 

Syftet med studien 

var att bedöma 

bariatriska 

operationers effekt 

på livskvalitet. 

Metod: En prospektiv, 

deskriptiv, och dynamisk 

kohortstudie.  

Urval och datainsamling:100 

personer som var äldre än 18 år 

deltog. Tre mätinstrument 

användes Nottingham health 

profile (NHP), BAROS och 

Moorehead Ardelt. Data 

samlades in preoperativt och vid 

tre, sex och tolv månader 

postoperativt 

Analys: Kvantitativa variabler 

med normalfördelning 

analyserades med Student-t och 

ANOVA test. 

Icke-parametriska variabler 

analyserades med användning av 

chi-kvadrattest.  

 

Nottingham health profile visade en 

signifikant förbättring av livskvalitet 

ett år postoperativt. BAROS visade 

signifikanta skillnader i vikt och BMI 

mellan kön och tid. Majoriteten av 

deltagarna hade löst större 

komorbiditeter. Utifrån BAROS 

ansågs operationen lyckad.  

Oh S.H., Song 

H.J., Kwon J.W., 

Park D.J., Lee 

The 

improvement of 

quality of life in 

2013, Korea, 

Journal of the 

Korean Surgical 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om patienter med 

Metod: Kvantitativ jämförande 

studie  

Urval och datainsamling: Data 

Från studiens resultat framkom att den 

preoperativa livskvaliteten hade 

signifikanta lägre poäng jämfört med 
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tidskrift 

Syfte Metod 
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Resultat 

Y.J., Chun H., 

Kim S. & Shim 

KW. 

patients treated 

with bariatric 

surgery in 

Korea 

Society. fetma som 

genomgick 

bariatriska 

operationer hade 

bättre livskvalitet 

jämfört med 

patienter med 

fetma som inte 

opererats. 

erhölls från 78 deltagare i två 

grupper; 53 i den kirurgiska 

gruppen och 25 i den icke 

kirurgiska gruppen. 

Mätinstrumenten EuroQoL-5D, 

IWQoL-lite och OP-skalan 

användes för att utvärdera 

förbättringar av livskvalitet. 

Mätningar utfördes fem månader 

postoperativt. 

Analys: Demografiska och 

kliniska egenskaper 

sammanfattades med deskriptiv 

statistik för båda grupperna. 

Chitvå fördelning och t-test 

användes för att visa skillnaden i 

baslinjedata mellan de två 

grupperna. 

de postoperativa där resultaten visade 

signifikanta förbättringar i alla 

domänerna. Data analysen visade att 

desto mer viktnedgång desto större 

förbättringar av livskvaliteten.  

 

Raoof, M., 

Naslund, I., 

Rask, E., 

Karlsson, J., 

Sundbom, M.& 

Edholm, D., 

Health-related 

quality-of-life 

(HRQoL) on an 

average of 12 

years after 

gastric bypass 

surgery 

2015, Sverige, 

Obesity surgery 

Syftet med studien 

var att undersöka 

livskvaliteten i 

genomsnitt 12 år 

efter gastric 

bypass operation. 

Metod: Observation- och 

tvärsnittsstudie som jämför tre 

grupper; en grupp som 

representerar svenska 

befolkningen, en studiegrupp 

och en grupp patienter med 

fetma som planerats för 

kirurgisk behandling. 

Urval och datainsamling: 486 

patienter som opererades mellan 

Denna studie har de längsta 

uppföljningstiderna idag och i 

resultaten framkom att studiegruppen 

fick bättre poäng i fysiska domänerna 

och vitalitet av SF-36 enkäten och i 

OP jämfört med gruppen som väntade 

på operationen. Men jämfört med 

gruppen som representerade den 

svenska befolkningen fick de lägre 

poäng av mätningen av livskvalitet. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

1993-2003. Två mätinstrument 

användes för att mäta 

livskvaliteten- SF 36 och OP. 

Anges ej i studien vid vilka 

tidpunkter mätningarna utfördes 

men dessa utfördes mellan sju 

och 17 år postoperativt- i 

genomsnitt 12 år. 

Analys: Dara analyserades med 

students t test och Pearsons 

korrelation koefficient för 

kontinuerliga variabler och för 

ordinalskala användes 

Spearmans korrelation 

koefficient. 

Livskvalitet visade sig vara bättre 

bland yngre deltagare, män, deltagare 

som hade anställning och deltagare 

som hade tillfredsställande 

viktnedgång. 

Salazar-Maya, 

Á., M., Hoyos-

Duque, T., & 

Bojanini-

Acevedo, L 

Perception of 

quality of life of 

a group of 

individuals 

subjected to 

bariatric  

Surgery 

2014, Colombia, 

Investigacion & 

Educacion En 

Enfermeria  

 

Studien syftade 

till att identifiera 

hälsotillstånd och 

livskvalitet hos 

patienter efter 

bariatriska 

operationer 

Metod: kvantitativ 

tvärsnittsstudie  

Urval och datainsamling: 338 

patienter som genomgått 

bariatrisk kirurgi. Mätinstrument 

som användes WHOQoL-BREF. 

Mätningarna utfördes 

preoperativt och upp till 36 

månader postoperativt. 

Analys: En deskriptiv analys 

genomfördes. ANOVA test 

användes för att utvärdera 

skillnader i poäng per domän. 

Nio av tio personer klassificerade sin 

livskvalitet och tillfredsställelse med 

sitt hälsotillstånd mellan mycket bra 

och ganska bra. Livskvaliteten var 

bättre hos män, de yngre än 40 år, de 

från högre socioekonomiska nivåer 

samt hos de med utbildningsnivå 

högre än gymnasiet. 

 



 
 

34 (34) 
 

 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Stolzenberger, K. 

M., Meaney, C. 

A., Marteka, P., 

Korpak, S., & 

Morello, K 

Long-Term 

Quality of Life 

Following 

Bariatric 

Surgery: A 

Descriptive 

Study 

2013, USA, 

Bariatric 

Surgical Patient 

Care 

Syftet med studien 

var att undersöka 

betydelsen av 

livskvalitet på 

lång sikt utifrån 

patienternas 

perspektiv efter att 

ha genomgått 

bariatriska 

operationer.  

Metod: fenomenologisk 

deskriptiv kvalitativ studie 

Urval och datainsamling: Fem 

fokusgrupper på 10-12 deltagare. 

Totalt 61 patienter valdes. 

Frågor som ställdes: 1. Vad är 

innebär livskvalitet bland 

individer som genomgått 

bariatriska operationer för mer 

än två år sen? 

2. Vilka faktorer, om några, 

påverkar livskvaliteten för dessa 

patienter genom hela 

postoperativa perioden. 

Analys- Coliazzi’s 

fenomenologisk kvalitativ metod 

med sju steg för att analysera 

data. Intervjuerna utfördes 

mellan två till fyra år och mellan 

fem till nio år postoperativt. 

Utifrån analysen framkom sju teman: 

1. Att bli friskare/frisk – livskvalité 

beskrevs som en önskan att bli 

frisk/friskare samt att dålig livskvalité 

handlade om ohälsa och 

komorbiditeter. 2. Bete sig normalt – 

förmåga att kunna utföra dagliga 

aktiviteter obehindrat. 3. Upptäcka sitt 

nya jag – att kunna integrera sig i sin 

nya identitet som normalviktig 

individ.4. Passa in- social acceptans 

som gjorde det möjligt för personerna 

i studien att kunna känna sig 

accepterade i sociala sammanhang där 

man inte längre upplevde att folk 

undvek dem för att de var överviktiga.  

5. Ha kontroll över sitt liv – 

personerna upplevde att de hade 

kontroll över sin hälsa, sitt liv, och 

förhållanden på ett positivt sätt som 

kändes tillfredställande och 

uppfyllande på en personlig nivå.  

6. Reagera annorlunda i relationer 

med andra/ kunna reagera normalt i 

sina relationer – förändringarna de 

hade gått genom inom familjen, 

socialt och på arbetsplatsen efter 

viktnedgången.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

7. Äta för att leva – att de inte längre 

hade samma syn på mat. 

 


