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Introduktion: Övervikt är ett stort stigande folkhälsoproblem och har tredubblats globalt 
sedan 1975. Med svår fetma uppnås sällan viktnedgångsmål utan viktreducerande kirurgi. 
Gastric bypass är den vanligaste kirurgimetoden och kräver stor livsstilsförändring med 
individuell ansträngning. Syfte: Var att belysa patienters upplevelser efter en gastric 
bypass operation. Metod: Litteraturstudien gjordes med utgångspunkt i Polit och Becks 
(2016) 9 steg. Databassökningen gjordes i CINAHL och PubMed och resulterade 
tillsammans med frisökning i 11 vetenskapliga artiklar efter kvalitetsgranskning enligt 
Polit och Becks (2016) granskningsmallar för kvalitativ samt kvantitativ metod. Nio 
kvalitativa och två kvantitativa artiklar valdes till resultatet. Artiklarna lästes enskilt och 
sedan tillsammans och gemensam diskussion fördes för att identifiera likheter och 
skillnader i fynden som utgick från litteraturstudiens syfte. Resultat: I resultatet framkom 
tre kategorier; den förändrade kroppen, att hantera en förändrad kosthållning och behov 
av stöd och uppföljning. Patienternas upplevelser var individuella men en gemensam 
upplevelse var att en stor livsstilsförändring krävdes för att upprätthålla både vikt och 
välmående efter operationen. Slutsats: Litteraturstudiens resultat betonade förekomsten 
av både fysisk, psykisk och psykosocial förändring efter en gastric bypass operation. 
Generellt förändrade operationen patienternas liv och gav patienterna möjlighet till en 
framtid.   
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Introduktion 
Övervikt har nästan tredubblats globalt sedan 1975 och är ett växande folkhälsoproblem. 
Statistik fastslår att 13 % av den vuxna populationen är drabbade av dödlig fetma. Främsta 
orsaken till stigande sjukdomstillstånd är en ohälsosam kosthållning tillsammans med ökad 
fysisk inaktivitet (World Health Organisation [WHO] 2018). Icke-kirurgisk behandling, 
exempelvis ökad fysisk aktivitet, kan tillämpas men hos personer med allvarlig fetma uppnås 
sällan mål och resultat långsiktigt. Den mest effektiva metoden för kraftigaste fetman är 
viktreducerande kirurgi, även kallat bariatrisk kirurgi. Den vanligaste kirurgimetoden är gastric 
bypass och operationen kräver stor individuell ansträngning hos patienten för ett lyckat resultat 
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 2014). Denna litteraturstudie 
kommer belysa patienters upplevelser efter en gastric bypass operation.  

Bakgrund 
Fetma och övervikt  
Två av de mest förekommande upphoven till ohälsa i världen är övervikt och fetma. Begreppen 
definieras som:” […] abnormal or excessive fat accumulation that may impair health” (WHO 
2018). Fetma och övervikt påverkar välbefinnandet hos en person psykiskt, fysiskt och 
psykosocialt (SBU 2002).  
 
Body Mass Index (BMI) är ett välanvänt verktyg för mätning av under- och övervikt hos vuxna 
och mäter förhållandet mellan längd och vikt (kg/m2). Övervikt föreligger vid BMI ≥25 och 
fetma vid BMI ≥30. Vid BMI högre än 25 ökar risken för att drabbas av sekundära 
följdsjukdomar, exempelvis diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar (WHO 2018) och för kvinnor 
ökar risken för nedsatt fertilitet (Livsmedelsverket 2018). Fetma ökar likaså risken att dö i förtid 
(Folkhälsomyndigheten 2018) men det är betydande var på kroppen fettet är fördelat. Om 
kroppsfettet är distribuerat över hela kroppen reduceras hälsorisken att drabbas av följdsjukdom 
medan bukfett, som innebär att kroppsfettet ansamlas kring buken, medför en betydande risk 
för utveckling av sjukdom (Livsmedelsverket 2018; Després & Lemieux 2006).  
 
Fetma är dödligt och orsaken till dödligheten är sekundära följdsjukdomar (Livingstone & Ko 
2005). Tidigare forskning visar att viktminskningskirurgi reducerar mortaliteten med 47 % på 
grund av att följdsjukdomar som diabetes typ 2 och hypertoni kan lindras (Romeo et al. 2012). 
Alla patienter med fetma lider inte av diabetes typ 2 eller hypertoni, däremot föreligger det en 
ökad risk för sjukdomstillstånden (Després & Poirier 2013). Trots att operationen medför en 
risk för dödliga komplikationer, är fördelarna för patienternas hälsa övervägande i jämförelse 
med att fortsätta leva med fetman (Poirier & Auclair 2014).  
 
Gastric bypass 
Bariatrisk kirurgi förändrar matspjälkningssystemets funktion och resulterar i kraftig 
viktnedgång (National institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases [NIDDK] 
2016a). Indikationerna för en operation har varit tydliga och följts sedan början av 1990-talet, 
då National Institute of Health tog fram riktlinjer för vem som rekommenderas kirurgin. För att 
få genomgå en operation ska BMI vara ≥40, alternativt ≥35 samt om det föreligger en negativ 
inverkan på välbefinnandet eller om det föreligger en allvarlig sjukdom till följd av fetman 
(Scandinavian Obesity Surgery Register [SOReg] 2017b). Ytterligare indikation för en 
operation är om patientens vikt inte kan upprätthållas trots att en adekvat livsstilsförändring har 
gjorts som inte resulterat i viktnedgång (Colquitt et al. 2014). Det finns fyra olika metoder inom 
viktminskningskirurgi och val av metod anpassas individuellt beroende på grad av fetma. Den 
vanligaste metoden är gastric bypass, även kallad Roux-En-Y (NIDDK 2016b), för mest 
effektiv viktminskning (Angrisani et al. 2015).  
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Gastric bypass utförs i regel med laparoskopisk teknik vilket medför mycket små ärr för 
patienten. Under operationen avlägsnas större delen av magsäcken och kopplas ihop med nedre 
delen av tolvfingertarmen. Detta innebär att maten passerar magsäcken snabbare och 
möjligheten att förvara mat i magsäcken minskar, vilket resulterar i tidigare mättnadskänsla och 
minskat upptag av kalorier. Den avlägsnade delen av magsäcken bevaras i kroppen för att få 
tillgång till viktiga matspjälkningsenzymer och kopplas ihop med tunntarmen för en fungerande 
matspjälkning (McGraw & Wool 2015). 
 
Efter operationen behövs en livsstilsförändring som till en början innefattar mycket vila och 
återhämtning (NIDDK 2016b). En anpassad kosthållning behöver tillämpas livet ut och innebär 
frekventa intag av små portioner som ska intas långsamt. Maten ska innehålla mycket proteiner 
och små mängder kolhydrater. Beskriven kosthållning bör eftersträvas för att undvika 
fenomenet dumpingsyndrom vilket innebär symtom som illamående, svettningar, matthet och 
obehagskänsla som uppstår efter födointag (Laurenius & Engström 2016; Groven et al. 2012; 
Van Beek et al. 2016). Trots eventuella besvär, exempelvis dumpingsyndrom, efter operationen 
minskar en gastric bypass operation risken för sekundära följdsjukdomar och leder till större 
viktnedgång i jämförelse med icke-kirurgiska åtgärder (Colquitt et al. 2014). Målet för 
patienterna med viktminskningsoperationen är förutom viktnedgång att förbättra 
välbefinnandet och uppnå en förbättrad hälsa, exempelvis genom sunda matvanor (Bocchieri et 
al. 2002). Ett kirurgiskt ingrepp i jämförelse med icke-kirurgiskt ingrepp inte endast är till 
fördel för patienten utan även för välfärden. Det är kostnadseffektivt och främst beror det på att 
operationen botar följdsjukdomar som kostar mycket för sjukvården långsiktigt (Picot et al. 
2009).  
 
Uppföljning och stöd efter operationen 
Patientens behov ska tillgodoses och kontinuitet ska ges för att främja en god vårdrelation 
mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal (SFS 2017:30). Uppföljning efter 
viktminskningskirurgi bör göras regelbundet (Poirier & Auclair 2014) och görs för att 
uppmärksamma komplikationer, exempelvis malnutrition. Frekvensen av uppföljningsbesök 
anpassas individuellt men uppföljningen bör vara livslång (SOReg 2017a). I 
uppföljningsteamet ingår läkare, sjuksköterska, dietist, beteendevetare, psykolog, kurator och 
fysioterapeut (Hänni 2014). Enligt WHO (2018) är ett socialt stöd från både omgivning och 
vårdpersonal viktigt för att patienterna ska kunna följa de rekommendationer som ges efter en 
viktreducerande kirurgi.  
 
Omvårdnad efter operationen 
Omvårdnadsbehovet varierar vilket innebär att vården behöver vara personcentrerad och 
anpassas individuellt utifrån patienters behov (Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 2016). 
Omedelbart efter en viktminskningsoperation ska patientens grundläggande behov identifieras 
och tillgodoses. För att resultatet efter operationen ska lyckas krävs ett nära samarbete med 
olika professioner inom vården, då bristen av fysisk aktivitet och ohälsosam kost är två av de 
främsta faktorerna som orsakar ett sämre resultat för patienten. Sjukvårdspersonalen behöver 
ha kunskap om operationen och dess komplikationer för att precisera vården på ett optimalt sätt 
för individen (Barth & Jenson 2006).  
 
I International Council of Nurses [ICN]:s etiska kod är sjuksköterskans profession beskriven. 
Centrala ansvarsområden inom omvårdnad är att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa 
hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska vara objektiv gentemot patienter, vilket innebär att 
alla ska bemötas med respekt oavsett etniskt ursprung eller sjukdom. Med ett professionellt 
förhållningssätt ska sjuksköterskan vårda patienter med medkänsla, lyhördhet, trovärdighet och 
respektera patientens integritet (SSF 2017). En patient som väntar på att få genomgå en gastric 
bypass operation är ofta förväntansfull och motiverad till livsstilsförändring. Motiverande 
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faktorer hos personer med fetma till ett genomförande av en bariatrisk kirurgi är nedsatt 
välbefinnande, förebyggande av dödlig utgång och att operationen är sista utvägen (Peacock et 
al. 2018).  Har sjuksköterskan kunskap om förväntat resultat och krav på medverkan från 
patienten till en livsstilsförändring, kan stödet till patienten effektiviseras (Neil & Roberson 
2015).  
 
Omvårdnadsteori 
Orem (2001) arbetade fram en omvårdnadsteori som blev viktig inom omvårdnad. 
Grundprincipen i teorin omfattar individens egenvårdsbehov som måste tillgodoses för 
bibehållande av normal funktion, utveckling samt främjande av hälsa.  
 
Teorin betonar att patienten ska uppnå och utföra adekvat egenvård men att det krävs särskilda 
förutsättningar för att lyckas. Patienten behöver ha insikt om vilka egenvårdsbehov som 
föreligger, inneha kunskap om utförande och förstå betydelsen av egenvårdsåtgärderna. Viktiga 
begrepp inom teorin är; Egenvådskapacitet, som är den inlärda förmågan att tillgodose 
grundläggande behov. Betydande faktorer för egenvårdskapacitet är omgivning, livserfarenhet 
samt aktuellt hälsotillstånd. Egenvårdskrav innebär vilka krav på åtgärder som föreligger hos 
patienten och egenvårdsbegränsning innefattar begränsade kunskaper eller förmåga att utföra 
egenvård. Samtliga begrepp påverkar möjligheten till egenvård. Utan en balans mellan 
egenvårdskapacitet och egenvårdskrav föreligger en egenvårdsbrist hos patienten. Faktorer som 
påverkar egenvårdsbristen är: bristande självkännedom, kunskapsbrist, miljö samt nedsatt 
psykisk eller kognitiv förmåga. Vid egenvårdsbrist föreligger alltid behov av omvårdnad från 
en utomstående person. Sjuksköterskans arbete är att förebygga eller upptäcka egenvårdsbrister 
och utföra relevanta omvårdnadsåtgärder (Orem 2001).   
 
Tre former av omvårdnadsåtgärder beroende på patientens grad av egenvårdsbrist förekommer. 
Vid total egenvårdsbrist behövs fullständiga kompenserande omvårdnadssystemet medan det 
delvis kompenserande omvårdnadssystem används när patientens förmåga till egenvård är 
delvis. Det tredje alternativet, stödjande och undervisande omvårdnadssystemet, används för 
att vägleda patienten i situationen. Det finns ett samband mellan teorin och 
omvårdnadsprocessen och det är sjuksköterskans uppgift att identifiera egenvårdsbristen. 
Handledning, stöd eller undervisning är interventioner sjuksköterskan kan tillämpa för att skapa 
rätt förutsättningar till patientens egenvårdskapacitet, uppföljning och utvärdering av valda 
omvårdnadsinterventioner får aldrig uteslutas (Orem 2001). 
 
Problemformulering 
Fetma är ett stigande folkhälsoproblem globalt och har en negativ inverkan på psykiska, fysiska 
och psykosociala hälsan hos en person. På grund av ett stigande antal av personer med fetma, 
ökar antalet viktminskningskirurgier som metod för att gå ner i vikt. Ur ett 
omvårdnadsperspektiv bör sjuksköterskor inneha kunskap om patienternas upplevelser för en 
ökad förståelse för patienternas upplevelser efter operationen. Det behövs för stöttning av den 
mentala och fysiska förändring operationen medför. Gastric Bypass är den vanligaste och mest 
forskade operationsmetoden för viktminskning. Vanligen i litteratur beskrivs upplevelsen efter 
en bariatrisk kirurgi men det saknas sammanförd forskning som beskriver upplevelser efter en 
gastric bypass kirurgi. Av den anledningen föreligger ett behov att utforska patienters 
upplevelser efter en gastric bypass operation för att ytterligare stärka sjuksköterskan i mötet 
med patienterna. 
 
Syfte 
Att belysa patienters upplevelser efter att ha genomgått en gastric bypass operation.  
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Metod 
Intentionen med en litteraturstudie är att granska och sammanställa evidensbaserad forskning 
och litteratur inom ett specifikt område för att svara på ett detaljerat syfte. Studien är en 
litteraturstudie och har följt Polit och Becks (2016) nio steg (figur 1) och en induktiv ansats har 
använts.  
 

    
Figur 1. Fri tolkning av Polit och Becks (2016) nio steg. 
 
Inklusions- och exlusionskriterier 
De artiklar som inkluderades i studien skulle vara peer-reviewed samt publicerade mellan 2009-
01-01 – 2018-09-20. Detta har försäkrats med hjälp av filterhantering i databaserna. Artiklarna 
skulle belysa upplevelser efter en gastric bypass operation men inte den direkta postoperativa 
upplevelsen vilket har exkluderats manuellt under urvalsprocessen. Artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska eller svenska och tydligt redovisa etiska överväganden som gjorts under 
forskningsprocessen samt tillhöra allmänsjuksköterskans område. Åldersgruppen skulle vara 
minst 18 år och artiklar skrivna utifrån ett närstående- eller sjuksköterskeperspektiv 
exkluderades manuellt.  
 
Litteratursökning 
Utifrån valt problemområde formulerades i steg 1 ett syfte för litteraturstudien.  I steg 2 valdes 
relevanta databaser och sökord ut. Databasen CINAHL inriktas på forskning inom omvårdnad 
och databasen PubMed inriktas på forskning inom medicin med relevans inom omvårdnad 
(Polit & Beck 2016). Sökorden utformades med utgångspunkt i studiens syfte och följande 
sökord valdes: Gastric Bypass, Patient Attitude, Attitudes to Health, Experienc*, Nurs*, 
Gastric Bypass/Psychosocial Factors och Gastric Bypass/Psychology. Enligt Polit och Beck 
(2016) används trunkering för att inkludera alla böjningar på ett ord, vilket medför en sökning 
med fler artiklar. 
 
I steg 3 utfördes insamling av material till studien i utvalda databaser. Valda sökord i CINAHL 
söktes i Headings [MH], Major [MM] eller i fritext. I PubMed användes Medical Subject 
Headings [MeSH], Major [Majr] eller fritext för valda sökord. Gastric bypass kombinerades 
tillsammans med ytterligare sökord med booleska operatorn AND för precisering av sökningen 
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till syftet. För ett säkerställande av artiklar avsedda för omvårdnad söktes också Nurs* med 
termen AND i PubMed på en kombination. En kompletterande sökning gjordes på indexordet 
Gastric bypass för ett utökat perspektiv. Inklusionskriterier lades till inför sökkombinationerna 
och redovisas i tabell 1 och 2. Efter databassökningarna gjordes en granskning av valda artiklars 
referenslistor vilket resulterade i en manuell sökning. 
 
Tabell 1.  
CINAHL     

 Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

(S1) [MH] Gastric bypass  1064    

(S2) [MH] Patient attitudes 26 689    
(S3) [MH] Attitude to health 21 036    
(S4) Experienc* 248 477    

(S5) S1 AND S2 91 7 0 0 

(S6) S1 AND S3 11 1 (1) 0 0 

(S7) S1 AND S4 421 13(5) 8 7 

(S8) [MM] Gastric bypass/Psychosocial factors 81 6 (4) 0 0 

Totalt   27 (10)  8 7 
Databassökning i CINAHL. 2018-09-20. (n) Avser interna dubbletter. 1 = Inklusionskriterier: 10 years, 
peer reviewed. (S) = sökning. [MH] = Headings. [MM] = Major.   
 
Tabell 2.  
PubMed      

 Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

(S1) [MeSH] Gastric Bypass  7989    

(S2) [MeSH] Attitude to Health  376 907    

(S3) Experienc* 980 867    

(S4) Nurs* 887 916    

(S5) S1 AND S2 1261 9 ((5)) 1 0 

(S6) S1 AND S3 5751    

(S7) S6 AND S4 71 4 (3) ((2)) 1 1 

(S8) [Majr] Gastric bypass/psychology 961 17 (1) ((4)) 1 1 

Totalt   30 (4) ((11)) 3 2 
Databassökning i PubMed. 2018-09-20. (n) Avser interna dubbletter. ((n)) Externa dubbletter.  
1 = Inklusionskriterier: 10 years. (S) = sökning. [MeSH] = Medical Subject Headings. [Majr] = Major.  
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Urval  
Urval 1 
Utifrån Polit och Becks (2016) nio steg granskades i steg 4 titel och abstrakt på 289 artiklar.  
Efter primärgranskningen återstod 57 stycken artiklar inklusive dubbletter, 27 stycken från 
CINAHL och 30 stycken från PubMed. I urval ett exkluderas artiklar skrivna ur antingen ett 
sjuksköterske- eller närståendeperspektiv eller artiklar som berörde upplevelser innan 
operationen. I urval ett gjordes en manuell sökning vilket resulterade i ytterligare två artiklar.  
 
Urval 2 
Fortsättningsvis i steg 5 och 6 lästes de 59 utvalda artiklarna från urval ett med fokus på 
artiklarnas metodavsnitt, resultatavsnitt samt med utgångspunkt från litteraturstudiens 
inklusions- och exklusionskriterier. I urval två valdes 13 artiklar ut som ansågs ha hög relevans 
för studiens syfte, åtta stycken artiklar från CINAHL, tre artiklar från PubMed och två artiklar 
via manuell sökning. Exkluderande artiklar var Review artiklar, artiklar med fokus på endast 
medicinska förändringar samt artiklar som beskrev den direkta postoperativa upplevelsen när 
patienterna var inneliggande på sjukhus. 
 
Urval 3 
Återstående 13 artiklar från urval två sekundärgranskades i steg 7 enligt Polit och Becks (2016) 
granskningsprotokoll: ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och 
”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” för säkerställande av 
artiklarnas kvalitét. Utifrån granskningsmallen granskades bland annat artiklarnas etiska 
ställningstaganden och artiklarnas metodavsnitt. För att författarna skulle kunna vara kritiska 
kring artiklarnas metod behövde metoden vara välskriven, detaljerad och organiserad. Efter 
kvalitetsgranskningen exkluderades två artiklar då etiska ställningstaganden inte framgick 
tydligt samt att vetenskapliga strukturen inte följdes korrekt. Efter urval tre återstod 11 stycken 
artiklar, sju artiklar från CINAHL, två artiklar från PubMed och två artiklar från manuell 
sökning varav nio var kvalitativa och två kvantitativa.  
 
Databearbetning 
Deltagarna i artiklarna var både män och kvinnor i samtliga åldrar över 18 år som hade 
genomgått en gastric bypass operation på grund av övervikt.  I steg 8 analyserades materialets 
information för att utforma kategorier. Artiklarna från urval tre skrevs ut, numrerades från 1–
11 och lästes till en början enskilt av studieförfattarna. Viktiga meningar som svarade på 
studiens syfte markerades individuellt och skrevs in i ett eget dokument. Artiklarna lästes sedan 
tillsammans och dialog mellan studieförfattarna fördes för att upptäcka likheter och skillnader 
i dokumenten. Utvalda citat och meningar markerades med siffran från den ursprungliga 
artikeln och meningarna skrevs in i ett nytt gemensamt dokument. Dokumentet skrevs ut och 
varje mening diskuterades mellan studieförfattarna för förståelse av innebörden för att bilda 
kategorier. I steg 9 sammanställdes resultatet i text under tillhörande kategori enligt Polit och 
Becks (2016) nio steg.  
 
Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska ställningstaganden är betydelsefullt vid utförandet av en litteraturstudie för att 
inte påverka forskningens kvalitét (Vetenskapsrådet 2017). Granskningen av data ska utföras 
objektivt samt redovisas korrekt utan att förvanska slutresultatet (Polit och Beck 2016). Av den 
anledningen innehåller litteraturstudien endast vetenskapliga artiklar som är granskade enligt 
Polit och Becks (2016) granskningsmall som säkerställer artiklarnas kvalitét. Artiklar som inte 
redovisade etiska överväganden eller publiceringstillstånd av en etisk kommitté exkluderades 
från studiens resultat. Alla artiklar var skrivna på engelska och ett engelsk-svenskt lexikon 
användes vid bearbetning av text för undvikande av tolkningsfel. Enligt riktlinjer från 
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vetenskapsrådet ska text inte plagieras (Vetenskapsrådet 2017), således har författarna varit 
noggranna med korrekt källhänvisning i text, referenslista samt noggrant hänvisat till 
primärkällor.  

  



 

 11 

Resultat  
Resultatet i studien baserades på 11 vetenskapliga artiklar som var både kvalitativa (n=9) samt 
kvantitativa (n=2). Samtliga artiklar belyste upplevelser tidigast 20 veckor efter att ha 
genomgått en gastric bypass operation. Artiklarna i resultatet var från USA (n=6), Norge (n=3), 
Sverige (n=1) och Storbritannien (n=1) och är presenterade i artikelmatrisen (Bilaga 1). Ur 
resultatet framkom tre kategorier; den förändrade kroppen, att hantera en förändrad 
kosthållning och behov av stöd och uppföljning (figur 2). 

 
Figur 2. Illustration av kategorier presenterade i resultatet. 
 
Den förändrade kroppen 
En stor viktminskning har betydande påverkan på hälsan och vitaliteten (Sarwer et al. 2010) 
och en gastric bypass operation var ofta patientens sista utväg (Forsberg et al. 2014; Sutton et 
al. 2009; Turrentine et al. 2017). Viktminskningen beskrevs som fysiskt utmanande och 
operationen gav hopp om en ny framtid (LePage 2010) samt nya möjligheter i livet, exempelvis 
att bli en biologisk förälder (Jensen et al. 2013). Patienterna hade en önskan att inga fysiska 
bevis på tidigare övervikt skulle existera (Jensen et al. 2013). 

Viktnedgången medförde ökad möjlighet till fysisk aktivitet och patienterna upplevde minskad 
påfrestning vid dagliga aktiviteter (Forsberg et al. 2014; Sarwer et al. 2010), som vid knytning 
av skor (Økland Lier et al. 2015). En reducerad vikt resulterade i ökad kroppskontroll vid fysisk 
aktivitet och träningen kunde fullföljas utan begränsningar som övervikten hade medfört 
(Jensen et al. 2013). Det patienterna sällan insåg var vilket arbete som krävdes för 
upprätthållande av vikten långsiktigt och förlitade sig således på operationens effekter (Jones 
et al. 2016; Lynch 2015; Økland Lier et al. 2015). 
 
Den radikala viktnedgången medförde välbehag då patienterna vanligtvis var tillfreds med den 
nya kroppen (Sutton et al. 2009), medan de som inte uppnådde sin målvikt efter operationen 
var mindre tillfredsställda (Turrentine et al. 2017). Patienterna erhöll bättre självförtroende och 
självkänsla efter viktnedgången (Jensen et al. 2013; Jones et al. 2016; LePage 2010; Økland 
Lier et al. 2015) och en deltagare beskrev det som en pånyttfödelse (Kruseman et al. 2010). Det 
förekom patienter som inte rapporterade någon förändring i självkänslan (Økland Lier et al. 
2015) medan somliga upplevde ångest och sorg över förlusten av en tidigare identitet (LePage 
2010). Kroppsbilden påverkades av viktminskningen (Sarwer et al. 2010) och sårbarhet 
upplevdes när kroppen exponerades, synnerligen i sexuella sammanhang, på grund av löst skinn 
till följd av en drastisk viktnedgång (Økland Lier et al. 2015). Trots detta kände sig flertalet 
mer attraktiva än innan operationen (Groven et al. 2016). Efter operationen var den egna 
kroppsbilden ofta i motsats till omgivningens uppfattning. ”I am still a fat girl in a thin girl’s 
shell.” (LePage 2010, s. 62). Patienterna uppfattade kroppen som överviktig trots att kläder var 
för stora och vikten fortsatte reduceras (Forsberg et al. 2014).  
 

Den 
förändrade 

kroppen

Att hantera en 
förändrad 

kosthållning

Behov av stöd 
och 

uppföljning
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Efter operationen upplevde många en rädsla för viktuppgång (Groven 2016; Jones et al. 2016; 
Økland Lier et al. 2015). När en viktuppgång var påtaglig framkallades skuldkänslor, skam 
(Kruseman et al. 2010) och värdelöshetskänslor (Jones et al. 2016). Överlag kände patienterna 
frustration över att arbetet som låg bakom viktnedgången inte syntes på utsidan eftersom det 
inte visade den individuella ansträngningen (LePage 2010). Det resulterade i en besvikelse hos 
patienterna då de upplevde att omgivningen skulle tro att de tagit en genväg till den nya kroppen 
(Forsberg et al. 2014; LePage 2010; Økland Lier et al. 2015). Det kunde förekomma en skam 
hos patienterna som opererats, exempelvis kunde bantning användas som ursäkt till intag av 
små portioner (Groven 2016; Jensen et al. 2013). ” […] We are ashamed when we are fat, and 
we are ashamed when finally do something about it.” (LePage 2010, s. 63).  
 
En stor vinst med viktnedgången var ett återfinnande av sociala sammanhang samt möjligheten 
att åter passa in i samhällets normer (Jones et al. 2016; Økland Lier et al. 2015). Patienterna 
beskrev känslan av inte längre beskyllas för deras kropp och utseende av samhället. Efter 
operationen framträdde en vilja att expandera sin sociala cirkel (Jensen et al. 2013) men också 
vemod då övervikten för somliga hade fungerat som en ursäkt för att inte medverka i sociala 
sammanhang (Jones et al. 2016). Patienterna beskrev samhällets bemötande som mer positivt 
efter viktnedgången (Forsberg et al. 2014). En betydande faktor för patienterna i sociala 
sammanhang var känslan av normalitet, utan exponering av fördomar. Stigmatiseringen hade 
minskat efter viktnedgången och gav patienterna en känsla av värdighet (Økland Lier et al. 
2015), vilket var behjälpligt vid skapandet av nya relationer (LePage 2010). Då fördomar från 
samhället existerat sedan tidigare förelåg det en rädsla hos patienterna att gå upp i vikt. Rädslan 
kunde förekomma trots att ingen noterat eller kommenterat viktuppgången och det kunde 
resultera i återhållsamhet från det sociala samhället återigen (Jones et al. 2016).  
 
Att hantera en förändrad kosthållning 
Initialt gav gastric bypass operationen en drastisk viktnedgång och patienterna behövde sällan 
tänka på kostmetoder för att förlora vikt. ”no matter what you do, you will lose weight.” (Lynch 
2015, s. 243). Efter operationen upplevdes reducerad aptit (Forsberg et al. 2014; Jones et al. 
2016; Lynch 2015) och det krävdes små mängder mat för tillfredställelse av eventuell hunger 
(Lynch 2015; LePage 2010). Patienterna upplevde en saknad av hungerkänslor och det kunde 
vara frustrerande eftersom patienterna inte kände belåtenhet efter måltiden (Forsberg et al. 
2014; Groven 2016; LePage 2010). Det gav patienterna insikt i problematiken från tidigare 
kostvanor (Lynch 2015) eftersom många av dem tänkte på mat konstant (Groven 2016). Många 
var osäkra på fysiska reaktioner vid matintag och hade svårt att lära sig kroppens nya signaler 
(Jensen et al. 2013). Patienterna kunde uppleva obehagskänslor som smärta, illamående och 
kräkningar efter intag av mat (Forsberg et al. 2014; Lynch 2015; Økland Lier 2015). När 
patienterna hade ätit mer än vad kroppens fysiska förmåga klarade, förekom känslor som ilska 
och självförakt (Groven 2016).  En stor utmaning för patienterna var intaget av rätt mängd mat 
(Groven 2016) för att undvika expandering av magsäcken, således valde en stor del av 
patienterna att inta rekommenderad matmängd istället för att förnimma sina egna hungerkänslor 
(Lynch 2015; Groven 2016; Kruseman et al. 2010). ” […] had to ”experiment” with food and 
eating and ”learn how to eat all over again” (Lynch 2015, s. 244).   
 
Tillfällen det förelåg risk att patienterna återgick till ett tidigare osunt förhållningssätt till mat 
var när rutiner uteblev (Jensen et al. 2013; Sutton et al. 2009). Exempel på faktorer som gav 
brutna rutiner var stress, helgdagar eller nedstämdhet (Lynch 2015). Det övergripande målet 
hos patienterna var att kosten inte skulle kontrollera hela livet (Lynch 2015; Jensen et al. 2013) 
trots det tog befintliga regler och rekommendationer för ett bra resultat bort njutningen av mat 
(Groven 2016). När patienterna inte klarade av att hantera förändringen på grund av bristande 
självkontroll förekom hetsätning och nattätningssyndrom hos patienterna (Kruseman et al. 
2010; Groven 2016). Patienterna behövde besitta ett självkritiskt förhållningsätt för att 
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upprätthålla motivation och för att upprätthålla planering av kosten. (Forsberg et al. 2014; Jones 
et al. 2016; Kruseman et al. 2010; Lynch 2015; Økland Lier 2015). Ett centralt problem var när 
känslor, både glädjande och påfrestande, kombinerades med mat (LePage 2010; Lynch 2015; 
Sutton et al. 2009). När mat användes som känslohantering var det viktigt att patienterna förstod 
varför och således åtgärda beteendet, det skedde ofta med hjälp av terapi (Lynch 2015). När 
mat inte kunde användas likt tidigare hantering, skapades frustration samt tomhet hos 
patienterna vilket ofta ersattes med andra substitut, exempelvis shopping, alkohol och droger 
(Kruseman et al. 2010; LePage 2010).  
 
Behov av stöd och uppföljning 
Patienterna upplevde behov av stöd och rådgivning för hantering av den nya situationen (Jones 
et al. 2016). Överlag önskades en mer intensiv uppföljning, framförallt psykiskt stöd (Jones et 
al. 2016; Kruseman et al. 2010; Turrentine et al. 2017) och stödgrupper rörande kostrådgivning, 
exempelvis matlagningskurser (Kruseman et al. 2010). Vid viktuppgång förekom rädslan att 
bli dömd av sjukvårdsteamet vilket kunde resultera i ett uteblivet uppföljningsbesök (Jones et 
al. 2010). Den postoperativa uppföljningen som existerade ansågs vara positiv (Kruseman et al. 
2010) men när känslor som övergivenhet och hjälplöshet uppstod behövdes stöd via 
patienternas sociala nätverk för uppmuntran (Jensen et al. 2013; Jones et al. 2016). Otillräckligt 
stöd kunde leda till passivitet hos patienterna vilket i sin tur gav en önskan om att omgivningen 
skulle ta ansvar och hantera situationen, till exempel att partnern skulle sortera bort onyttiga 
saker i kundvagnen. En del patienter valde ett ökat intag av kosten så att sjukvårdsteamet 
behövde agera som ett utomstående stöd. Vid otillräckligt stöd uppkom ångestkänslor och 
patienterna beskrev en saknad av någon att stödja sig mot (Jones et al. 2016). 
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Diskussion 
Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser efter en gastric bypass operation. I studiens 
resultat beskrevs upplevelserna som en förändring både fysiskt, psykiskt och psykosocialt. Det 
fanns ett behov av stöd hos patienterna från sjukvård och omgivning däremot var varianten av 
stöd individuellt Av resultatet framkom tre kategorier: den förändrade kroppen, att hantera en 
förändrad kosthållning och behov av stöd och uppföljning. 
 
Resultatdiskussion 
Av resultatet framkom nya möjligheter för patienterna i livet efter viktnedgången. Patienterna 
upplevde efter operationen minskad påfrestning i dagliga aktiviteter vilket påverkade deras 
psykiska hälsa. Thomas et al. (2008) skildrade patienters upplevelser av att leva med fetma. 
Största utmaningen var fetmans påverkan i dagliga vardagen, exempelvis hitta kläder i rätt 
storlek eller kunna använda bilbälte. Att gå på bio eller flyga upplevdes också problematiskt då 
stolarna sällan passade patienternas kroppsstorlek. Patienterna beskrev en försämrad psykisk 
hälsa och låg självkänsla med anledning av beskrivna situationer (Thomas et al. 2008). Enligt 
Orems omvårdnadsteori har patienterna en försämrad egenvårdskapacitet med orsak av deras 
hälsotillstånd till följd av fetman. Miljön och psykisk förmåga är komponenter till 
egenvårdsbristen, vilket indikerar att patienter som planerar att genomgå en 
viktminskningskirurgi har en uttalad egenvårdsbrist (Orem 2001). Hälso- och sjukvården ska 
tillgodose patientens individuella behov och följa upp patientens omvårdnadsbehov 
kontinuerligt (SFS 2017:30; Orem 2001). Enligt Orems omvårdnadsteori blir processen att 
genomgå en viktminskningskirurgi följaktligen påverkad av egenvårdsbristen som föreligger 
och upplevelserna efter operationen kan således påverkas. Processen att genomgå operationen 
är individuell på grund av patientens tidigare psykiska hälsa. En betydande faktor i processen 
kan vara att upptäcka eventuell förekomst av egenvårdsbrist innan operationen utförs. Det 
skulle resultera i möjligheten att förebygga egenvårdsbristen innan operationen och således 
medföra en annan, mer positiv upplevelse hos patienten efter operationen.  
 
Av resultatet fastställdes stora förändringar ur flera aspekter efter gastric bypass operationen. 
En aspekt var förändrat förhållningssätt till kosthantering, både av fysiska och psykiska orsaker. 
Lin och Tsao (2018) hävdar att kosthantering är en betydande beståndsdel vid samtliga 
viktminskningsoperationer för att undvika lidande för patienterna. En kostförändring är 
nödvändig på grund av att patienter med större fokus på synlig viktnedgång än välmåendet, 
erhåller en försämrad fysisk hälsa. Ett intressant resultat Lin och Tsao (2018) betonar, i motsats 
till litteraturstudiens resultat, var att flera patienter led av en ouppmärksammad malnutrition till 
följd av att patienternas fokus endast innefattade viktminskning. Malnutritionen upptäcktes 
först vid läkarbesök trots att patienterna upplevt symtom som fatigue och yrsel sedan en tid 
tillbaka (Lin & Tsao 2018). Malnutrition är en komplikation som kan uppstå och uppföljning 
bör göras regelbundet för att uppmärksamma risken för komplikationer, exempelvis 
malnutrition (SOReg 2017a). I litteraturstudiens resultat framkom att kosthanteringen 
upplevdes som en utmaning. Otillräcklig kunskap kan vara en anledning till upplevelsen leda 
till egenvårdsbrist. Sjuksköterskan ska arbeta förbyggande för att undvika egenvårdsbrister och 
vid uttalad egenvårdsbrist, sätta in relevanta omvårdnadsåtgärder. Det stödjande och 
undervisande omvårdnadssystemet är grundläggande för sjuksköterskan att vägleda patienten 
(Orem 2001). Vid otillräcklig kunskap om kosthantering efter en gastric bypass operation har 
patienten ett ökat omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska är det således av hög relevans att 
undervisa och ge stöd i hantering av kosten till patienten, både preventivt samt efter gastric 
bypass operationen.  
 
I resultatet påvisades vilja från patienterna att expandera sitt sociala nätverk efter 
viktnedgången. Patienterna upplevde minskad stigmatisering och känslan av normalitet, utan 
ett bemötande med fördomar från omgivningen. Denford et al. (2011) förklarar att patienter 
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som genomgått en livsförändrande operation efter bröstcancer, fått ett förändrat perspektiv på 
omgivningen och att den normalitet som existerade innan sjukdomen saknas. Patienterna 
undvek att berätta för omgivningen om sin cancersjukdom eftersom deras främsta önskan var 
att livet skulle fortgå likt tidigare (Denford et al. 2011). Liknande beskrivning återfinns i 
ytterligare studie där önskan om att dölja sin sjukdom från samhället förelåg för att behålla 
normaliteten (Louma och Hakamies-Blomqvist 2004). Sambandet mellan studierna bekräftar 
att oavsett sjukdomstillstånd, föreligger en önskan om normalitet, utan fördomar och 
stigmatisering och att livet skulle fortgå som vanligt. Det uppnåddes när omgivningen inte hade 
möjlighet att observera synliga förändringar som kunde uppstå efter en operation. Vid en gastric 
bypass operation kan det vara fördelaktigt för patienternas känsla av normalitet, att genomgå 
en plastikkirurgi för att avlägsna överskottshud. Plastikkirurgin skulle kunna vara ett alternativ 
för patienter som uttryckt en önskan om att inga fysiska bevis på tidigare övervikt skulle 
existera.  
 
Det framkom i studiens resultat att behov av stöd från sjukvården var av stor vikt. Stöd av 
socialt nätverk var likväl en betydande faktor för patienternas välmående samt upprätthållande 
av vikten. Vid en undersökning av kvinnors behov av stöd efter en mastektomi har patienterna 
uttryckt önskningar om ett fullgott stöd (Drageset et al. 2016). Ett samband mellan studiernas 
resultat var önskemål om tillgång till stödgrupper, utförlig information och rådgivning vid 
behov. En särskild betydande faktor i stödet var bemötande och förståelse från omgivningen, 
speciellt från familj och bekanta. När stödet var otillräckligt framkom det i litteraturstudiens 
resultat att det kunde resultera i passivitet hos patienten vilket medförde ett ökat stöd från 
patienten av både omgivningen samt sjukvården.  
 
En aspekt som betonas men inte framkommer i litteraturstudiens resultat är vikten av kontinuitet 
i vården. Kontunitet beskrevs vara av stor vikt för en trygg vårdrelation mellan patienter och 
sjukvården. Utan kontinuitet i vårdkedjan upplevde patienterna problem i kommunikationen, 
medan en god kontinuitet i vårdkedjan medförde en positiv upplevelse av vårdrelationen 
(Drageset et al. 2016). Multiprofessionella yrkesutövare i teamet runt patienten är av stor vikt 
efter en gastric bypass operation för att upprätthålla en god vårdrelation (Hänni 2014).  I 
litteraturstudiens resultat framkom en rädsla hos patienter att sjukvårdsteamet skulle döma dem 
vid förekomst av viktuppgång efter operationen. I ICN:s etiska kod är lyhördhet ett 
förhållningssätt sjuksköterskan ska tillämpa (SSF 2017).  Då det förekom en rädsla hos 
patienterna att bli dömd kan det tyda på att patienterna inte har blivit bemötta enligt 
sjuksköterskans grundprinciper. Grundprinciperna understryker att sjuksköterskan ska ha ett 
objektivt förhållningssätt utan att döma, bemöta patienter med medkänsla och respektera deras 
integritet.  
 
Metoddiskussion 
Utgångspunkten i studien var Polit och Becks (2016) nio steg som är framtagen för systematiska 
litteraturstudier. Fri tolkning gjordes av de nio stegen vilket kunde resultera i tolkningsfel och 
således användes ett lexikon som hjälp med översättning. Studien har skrivits av två författare 
vilket är en stor styrka för studiens pålitlighet. En studie skriven av två författare ökar även 
bekräftelsebarheten och minskar risken för feltolkningar och förförståelse under studiens 
genomförande (Polit och Beck 2016). 
 
Använda sökord grundades utifrån litteraturstudiens syfte som var att belysa upplevelser efter 
en gastric bypass operation. I litteraturstudien var sökorden Patient Attitude och Attitude to 
Health motsvarande termer för den svenska termen upplevelse, som återfinns i syftet. Patient 
Attitude förekom som heading i databasen CINAHL till skillnad från databasen PubMed då 
motsvarande ord var Attitude to Health. Således lades sökordet Attitude to Health till som 
heading i CINAHL för att en systematisk sökning i databaserna eftersträvades av 
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studieförfattarna. Eftersom Gastric Bypass är ett specifikt, men viktigt sökord begränsades 
antalet träffar när sökningarna gjordes i kombination med AND. Av den anledningen söktes 
experienc* i fritext med trunkering vilket enligt Polit och Beck (2016) expanderar sökningen. 
En nackdel att söka med trunkering är att kartläggningsfunktionen i databasernas 
indexeringssystem kan utebli (Polit & Beck 2016). Trots nackdelen var det nödvändigt att 
använda trunkering i sökprocessen för att inte gå miste om relevanta artiklar. Indexerade artiklar 
med termer som inte var relevanta för studiens syfte, exempelvis Obesity-Surgery och Bariatric 
Surgery, exkluderades. Slutligen valdes Heading- och MeSH termer för experience bort i 
sökprocessen för att säkra studiens tillförlitlighet. I databasen PubMed söktes en kombination 
med Nurs* för att exkludera artiklar med fokus på medicin och precisera sökkombinationen 
inför primärgranskning. Anledningen till att Nurs* endast lades till på en sökning i PubMed var 
på grund av att resterande sökningar hade ett antal träffar som kunde granskas manuellt av 
studieförfattarna. I relevanta artiklar till syftet uppmärksammades indexeringen Gastric Bypass 
med ett perspektiv på psykosociala och psykologiska aspekter. Av den anledningen gjordes en 
kompletterande sökning i båda databaserna. 
 
Då bariatrisk kirurgi är ett samlingsnamn för samtliga viktminskningsoperationer och studiens 
syfte var specificerat mot patienter som genomgått en gastric bypass operation, förelåg en risk 
att patienters upplevelser gick förlorade under datainsamlingen. Detta på grund av att artiklar 
innehållande indexordet Bariatric Surgery kunde innehålla upplevelser efter en gastric bypass 
operation. Fördelen med detaljerade sökord var att valda artiklar svarade specifikt på 
litteraturstudiens syfte, vilket slutligen minskade påverkan på slutresultatet. Databassökningen 
gjordes på tio år för att erhålla tillräcklig mängd material till studiens resultat och eftersom 
operationens metod inte har förändrats senaste åren anses upplevelsen fortfarande aktuell i 
nutid. En manuell sökning gjordes efter databassökningen för att samla in mer material till 
studien. Detta gjordes för att garantera att den kritiska granskningen som gjordes under urval 3 
kunde göras med hög kvalité och stärka studiens tillförlitlighet. Genomgående beskrevs 
databassökningen noggrant i studiens metodavsnitt för att försäkra studiens replikerbarhet 
(Polit & Beck 2016).  
 
Artiklarna i resultatet var gjorda i industrialiserade länder som USA (n=6), Norge (n=3), 
Sverige (n=1) och Storbritannien (n=1), vilket minskar resultatets överförbarhet på 
utvecklingsländer. Däremot minimeras risken för kulturella skillnader i det beskrivna resultatet 
eftersom samtliga studier är utförda i industrialiserade länder. Majoriteten av artiklarna var 
kvalitativa (n=9) vilket är en styrka vid beskrivning av upplevelser. Kvantitativa artiklarna 
(n=2) styrker de kvalitativa studierna med anledning av artiklarnas kvantitet i urvalet. I 
inklusions- och exklusionskriterierna beskrevs att valda artiklar till resultatet inte belyste 
direkta postoperativa upplevelsen. Tidigaste studien gjordes minst en månad efter operationen. 
En styrka var att artiklarna beskrev patienters upplevelser efter operationen genom flera 
tidsperspektiv. Resultatet ökade sålunda sin tillförlitlighet eftersom fler källor beskrev liknande 
upplevelser. 
 
Klinisk betydelse 
Patienter som genomgått en gastric bypass operation kan förekomma inom samtliga områden i 
vården. Följaktligen är det viktigt att allmänsjuksköterskan innehar bred kunskap om 
patienternas förändring fysiskt, psykiskt och psykosocialt samt patienternas behov av stöd efter 
operationen. Litteraturstudiens resultat belyser viktiga faktorer i upplevelsen som 
allmänsjuksköterskan behöver ta hänsyn till för en optimal vård med relevanta 
omvårdnadsåtgärder. Resultatet visade att patienterna var i behov av att förändra sin livsstil, 
rimligen med hjälp av stöd från omgivning och sjukvård. Av den anledningen föreligger det ett 
högt krav på teamsamverkan inom vården för att sjukvården ska tillgodose patienternas behov 
i tillfrisknandet. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det således sjuksköterskans ansvar att stödja 
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och vägleda patienterna i förändringen och därmed öka förutsättningarna för en mer positiv 
upplevelse efter operationen.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom gastric bypass operationer blir vanligare finns utrymme för ytterligare forskning inom 
området. Detta för att ge en högre trygghet för både patient och sjuksköterska. Omvårdnaden 
kan bli mer specifik och sjuksköterskan kan ge ett bättre stöd om sjuksköterskan har hög 
kunskap om patienternas upplevelser. Vidare forskning kan vara att belysa likheter och 
skillnader i upplevelsen mellan de olika kirurgimetoderna. Forskningen skulle kunna ta hänsyn 
till ett närståendeperspektiv och deras upplevelse efter patienten genomgått en gastric bypass 
operation. Ett annat intressant ämne att forska om är effekten av stödinterventioner efter 
operationen då både behov av psykologiskt stöd och kostrelaterat stöd förekom i studiens 
resultat.  
 
Slutsats  
Studiens resultat visade att det sker både fysisk, psykisk och psykosocial förändring, ofta med 
behov av stöd, efter en gastric bypass operation. Efter operationen kunde patienterna genomföra 
dagliga aktiviteter som tidigare inte var möjligt vilket gav hopp om en ny framtid. 
Viktnedgången ökade generellt patienternas självförtroende samt självkänsla och samhällets 
bemötande upplevdes mer positivt. Av den orsaken förekom en rädsla att återigen utsättas för 
samhällets normer såvida en viktuppgång skulle ske. Gastric bypass operationen förändrade 
patienternas liv radikalt och av den anledningen var patienterna i stort behov av stöd och 
vägledning för att behärska den psykiska, fysiska och psykosociala förändring som operationen 
medförde.  
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Att undersöka patienters 
erfarenheter 10 år efter en 
gastric bypass operation.  
 
 

Metod: Kvalitativ 
Datainsamling: Intervjuer gjordes över 
telefons med patienter som genomgått en 
GBO minst 10 år tidigare. Patienterna 
skulle först ranka deras upplevelse på en 
skala 1–10 sedan avslutades intervjun 
med valfritt tillägg från patienterna. 
Urval: Totalt var det 155 stycken 
personer som deltog. 
Bortfall: 126  
Dataanalysmetod:  
Fenomenologisk tolkning till teman samt 
deskriptiv statistik. 

Resultatet visade att det framkom både 
positiva, negativa samt neutrala 
upplevelser efter operationen. De flesta 
patienter uttryckte positiva känslor som 
tacksamhet, tillfredsställelse och 
uppskattade operationen. Deltagarna 
upplevde dessa känslor trots att alla inte 
hade uppnått sin målvikt.  
 
 

Økland Lier, H., Aastrom, S. & 
Rørtveit, K. (2015). 
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Patients’ daily life 
experiences five years after 
gastric bypass surgery – a 
qualitative study  

Journal of Clinical Nursing 

Att undersöka patienters 
upplevelse efter en gastric 
bypass operation [GBO]. 

Metod: Kvalitativ  
Datainsamling: Semi-strukturerade 
djupgående intervjuer gjordes efter en 5-
årsuppföljning. 
Urval: Strategiskt urval. Totalt 10 
stycken patienter som fem år tidigare 
hade genomgått en GBO. 
Bortfall: 1 stycken. 
Dataanalysmetod: Innehållsanalys. 

Resultatet visade att patienterna upplevde 
en förändrad självkänsla efter operationen. 
Patienterna fick en ny relation till 
viktminskning och den nya kroppen som 
operationen medfört. De flesta patienterna 
upplevde sammanfattat en stor 
livsstilsförändring efter operationen.  


