
 
 

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp 
 
 
 
 
 
 
 

Personers upplevelser efter en Gastric Bypass 

operation 
En systematisk litteraturstudie 

 
Amira Magnusson 

Maja Rundberg 

 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Åsa Sandvide 

Sjuksköterskeprogrammet, kurs: OM1434 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa 

Karlskrona augusti 2019 



Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa, 
Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad 
Augusti 2019 

 
 

Personers upplevelser efter en Gastric Bypass 
operation 
Amira Magnusson 

Maja Rundberg 

 
 

Sammanfattning 
Bakgrund: Mängden genomförda Gastric Bypass operationer (GBP) har ökat stort sedan 90 
talet. Tidigare forskning visar att personer som har genomgått operationen upplever en 
förbättrad hälsa och välbefinnande men även psykosociala problem som i sin tur leder till en 
psykisk ohälsa. För att sjuksköterskan ska kunna stödja personerna mot hälsa och 
välbefinnande och för att kunna utföra en god omvårdnad utifrån personernas behov är det 
betydelsefullt med djupare förståelse och ökad kunskap om personernas upplevelser efter en 
Gastric Bypass operation. 
Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse efter en Gastric Bypass operation. 
Metod: En systematisk litteraturöversikt med kvalitativ ansats som baserades på 13 
vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av Lundman och Hällgren- 
Graneheims beskrivning av innehållsanalys. 
Resultat: Personer som genomgått en Gastric bypass operation beskrev att deras upplevelser 
efter operationen förändrades. Förändringarna kunde relateras till emotionella förändringar 
som handlade om positiva och negativa förändringar, psykologiska förändringar som 
handlade om förändrad kroppsuppfattning och en förändrad livssituation, fysiologiska 
förändringar som handlade om förbättrade fysiska förhållanden och negativa fysiologiska 
konsekvenser av operationen samt sociala förändringar som handlade om stöd och 
gemenskap samt socialisering. 
Slutsats: Efter en Gastric Bypass operation kan personen uppleva både positiva och negativa 
förändringar i sin hälsa. Sjuksköterskans roll i samband med stöd och uppföljning är 
väsentliga för att personen ska kunna bibehålla en god hälsa och välbefinnande. 

 
Nyckelord: Gastric bypass, hälsa, innehållsanalys, litteraturöversikt, ohälsa, upplevelser  
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Inledning 
Gastric Bypass (GBP) är ett kirurgiskt ingrepp som sedan 90-talet har blivit en effektiv metod 

tack vare den införda laparoskopiska metoden som minskat komplikationerna (Soreg, 2011). 

Kvaliteten på ingreppet har ökat och antal operationer har vuxit sedan dess. Exempelvis i 

USA har antalet operationer ökat från 16 000 på 90-talet till 200 000 under år 2008 (Powell 

& Fernandez, 2011). Därefter har inte operationen ändrats mycket, men enligt Soreg (2011) 

har ingreppet effektiviserats under de senaste decennierna. Syftet med en GBP-operation är 

att behandla personer med sjuklig fetma för att de ska kunna gå ner i vikt (Grindel & Grindel, 

2006). Personer med sjuklig fetma kan överväga att genomgå en GBP-operation till följd av 

diskriminering och fördomar i både vardagliga och i vårdrelaterade situationer, vilket i sin tur 

leder till psykosociala problem (Parling, 2014; Elder & Wolf, 2007). Sjuklig fetma kan 

orsaka en försämrad hälsa, genom exempelvis psykiska besvär, så som depression (Grindel & 

Grindel, 2006; Croghan, 2018). Fetma kan dessutom bidra till en mängd olika följdsjukdomar 

som högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar eller cancer (Järhult & Offenbartl, 2013). 

För att kunna genomgå en GBP-operation, krävs det att personen uppfyller en rad kriterier, 

som bland annat att Body Mass Index (BMI) över 40, samt att personen tidigare har försökt 

att gå ner i vikt med hjälp av andra metoder (Järhult & Offenbartl, 2013). 
 

Det finns en bristande uppföljning inom slutenvården gällande personers upplevelser efter en 

GBP. De icke opererade vårdenheterna ser alldeles för få personer som har genomgått en 

GBP-operation. Uppföljning behövs för att få inblick i och kunskap om hur personer kan 

uppleva sin hälsa efter operationen och för att få en insikt om de problem som operationen 

kan leda till (Soreg, 2018). Enligt Grindel och Grindel (2006) kan personer som genomgått 

en GBP uppleva en förbättrad hälsa efter operationen, samt positiva fysiologiska och 

psykologiska förändringar. Personerna kan även uppleva psykosociala konsekvenser som 

kan bidra till upplever av ohälsa. Eftersom GBP-operationer och behandlingens kirurgiska 

kvalité har ökat de senaste åren, samtidigt som operationen påverkar en persons hälsa, 

behövs en djupare förståelse och ökad kunskap hos sjuksköterskan om personernas 

upplevelse efter en GBP. Detta kan vara till hjälp för att sjuksköterskan ska kunna vägleda 

personerna till att de själva kan fatta rätt beslut kring de nya förändringarna och för att kunna 

utföra en god omvårdnad utifrån personernas behov i samband med den uppföljning som 

sker efter operationen. Därav är det betydelsefullt att studera personers upplevelser efter en 

GBP-operation. 
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Bakgrund 
 

Gastric Bypass 
Gastric Bypass (GBP) är ett kirurgiskt ingrepp som behandlar fetma och som ingår i 

bariatrisk kirurgi eller fetmakirurgi (Ekelund & Forsberg, 2016). En GBP sker laparoskopiskt 

vilket innebär att operationen görs genom ett snitt i buken (Järhult & Offenbartl, 2013) och 

går ut på att skapa en mindre magsäck (Grindel & Grindel, 2006). Den större delen av 

magsäcken och tolvfingertarmen kopplas bort så att all föda passerar genom en liten 

magsäcksficka och ut i tunntarmen via Roux-slyngan (Sundbom, 2014). 
 

En GBP-operation leder till många livsstilsförändringar. Framförallt när det handlar om 

fysisk aktivitet, sättet att hantera kosten (Oskrochi, Majeed & Easton, 2015) samt anpassning 

till den nya kroppen då operationen bidrar till en stor viktnedgång (Reed, 2003; Sundbom, 

2014). Elder & Wolf (2007) beskriver att många personer uppnår en viktminskning på ca 25–

30% ett år efter operationen. Enligt Grindel och Grindel (2006) är det däremot vanligt att 

personerna återfår sin gamla vikt efter operationen. Därför är det väsentligt att dem får 

kostrådgivning och att potentiella förändringarna i vikten ska monitoreras noga. 
 

GBP kirurgi kan dessutom leda till olika komplikationer. Komplikationer som exempelvis 

dumpning, som innebär att kroppen reagerar vid intag av för söt eller för fet mat. Dumpning 

kan även framkallas vid stor mängd mat som konsumeras för fort. Symptom vid dumpning 

kan vara hjärtklappning, kallsvettning och illamående (Blackwood, 2004; Grindel & Grindel, 

2006; Sundbom, 2014; Virji & Murr, 2006). En annan vanlig komplikation är vitamin och 

mineralbrist, exempelvis järn, B12 och kalcium (Grindel & Grindel, 2006; Virji & Murr, 

2006). Därför är det viktigt att personer får i sig ett dagligt intag av vitamintillskott (Virji & 

Murr, 2006; Wulkan & Durham, 2005). Operationen kan även medföra sociala och psykiska 

konsekvenser som till exempel en negativ självbild på grund av den överskottshud som 

operationen bidrar med, men även på grund av en förändrad kroppsbild. Personernas negativa 

självbild kan leda till ångest och rädsla. 

 
Hälsa 
Hälsa inom omvårdnad är enligt Willman (2011) ett antagande om tillvaron samt sättet hur 

vårdpersonalen väljer att se en person. Detta är betydelsefullt för att kunna förstå 
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omvårdnadsarbetet då det ligger till grund för de värderingar och val som styr 

vårdpersonalens agerande. Katie Eriksson, professor i vårdvetenskap, beskriver hälsa 

som en helhet och helheten är det som avgör en persons upplevelse av hälsa. Hälsa 

varierar från person till person vilket gör att det är svårt att generellt sätta ord på vad 

hälsa är. Varje person har en egen uppfattning om vad hälsa är. Hälsa är förknippat med 

välbefinnande och oftast upplever en person hälsa när han eller hon upplever 

välbefinnande. En persons hälsa kan bedömas utifrån olika aspekter, exempelvis 

miljömässiga, sociala och kulturella aspekter. Hälsa beskrivs vara ett tillstånd där 

sjukdomar inte förekommer eller där sjukdomar inte tar för stor plats i en persons liv 

(Eriksson, 2014). 
 

Alla personer kan ha olika syn på om de ser sig själva som friska eller sjuka, d.v.s. om de 

upplever hälsa eller ohälsa. Eriksson (2014) beskriver hälsa utifrån fyra dimensioner. I 

dimensionen ”Upplevd hälsa. Har föreställningar om ohälsa men känner sig väl” (A), 

upplever personen en känsla av hälsa. Personen vet att ohälsa kan förekomma men mår ändå 

väl. I dimensionen “Verklig hälsa” (B) upplever personer istället en verklig hälsa där risken 

för att drabbas av ohälsa är liten. I dimensionen “Upplevd ohälsa” (C) upplever personer en 

känsla av att känna sig nedstämda. De upplever att deras hälsa är sämre än tidigare men att 

det inte finns några tecken på att dem har drabbats av ohälsa. I dimensionen ”Verklig ohälsa” 

(D) upplever personer en ökad risk för ohälsa och det upplevs vara svårt att återhämta sig 

från denna. Erikssons (2014) dimensioner av hälsa gör det lättare för personer att se vilken 

grad av hälsa de befinner sig i. 

 

Figur 1. Erikssons dimensioner av hälsa (Eriksson, 2014, s.48). 
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Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem beskriver att hälsa upplevs när en person känner sig 

hel och sund, frisk eller sjuk. Fysiologiska, psykologiska, sociala och emotionella aspekter är 

oskiljaktiga delar i en persons hälsa. Samtliga delar lägger grunden och förutsättningen för att 

en person ska uppnå hälsa. Hälsa kan användas som ett verktyg för att beskriva en persons 

välbefinnande och det är endast personen själv som kan bedöma vad hälsa betyder för henne 

eller honom. Likaså är det personen själv som vet ifall hon eller han upplever sig vara frisk 

eller sjuk. En person kan ha en dålig dag eller känna sig sjuk vilket inte behöver betyda att 

personen har en direkt saknad av hälsa, då tillståndet är tillfällig. Däremot kan rubbning i de 

normala funktionerna av de ovannämnda aspekterna tyda på en frånvaro av hälsa (Orem, 

2001). 
 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, beskriver att en person upplever hälsa 

om hon eller han har en ökad känsla av sammanhang (KASAM). KASAM grundar sig på 

begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Varje person kan uppleva hälsa 

eller saknad av hälsa, och upplevelsen beror på hans eller hennes förmåga att hantera och 

anpassa sig till påfrestande situationer. För att kunna hantera påfrestande situationer bör 

personen kunna förstå och engagera sig i situationer och känna motivation till detta. Hälsan 

upplevs som bra om personen ser meningsfullhet i sina handlingar och ser sammanhang i sin 

tillvaro. Det är dessutom väsentligt att personen uppnår begriplighet, det vill säga att 

personen har struktur för att förstå verkligheten. Om strukturen rubbas kan förvirring uppstå 

vilket sänker KASAM och därav en persons upplevelse av en bra hälsa. För att en person ska 

uppleva hanterbarhet krävs det att personen upplever att hon eller han kan hantera en 

situation eller händelse i livet (Antonovsky, 2005). 
 

Ju mer en person upplever meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet, desto högre 

KASAM har personen uppnått. Graden av KASAM beror på balansen mellan en persons 

livserfarenheter och sättet en person förstår och hanterar en situation. Det har dessutom att 

göra med sociala och kulturella sammanhang som en person har växt upp i. Personer med hög 

KASAM kan identifiera ett problems omfattning och välja de resurserna som är 

ändamålsenliga, samtidigt som hon eller han känner meningsfullhet och motivation till att 

klara av problemet. Att ha hög KASAM innebär inte att en person enbart upplever hälsa och 

lycka. Personer med en lägre KASAM har troligtvis en högre risk för att drabbas av 
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riskfaktorer och problem i vardagen. Däremot kan en person vars KASAM är låg, uppleva 

lycka men lyckan är inte lika stark som hos en person vars KASAM som är hög. Begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hänger ihop men meningsfullhet är den 

väsentliga. När meningsfullhet saknas kan personen inte förstå eller hantera situationen. 

Däremot om personen saknar begriplighet och hanterbarhet kan det kompenseras med hög 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 
 

Utifrån de här tre beskrivningarna kan hälsa ses som att varje person har en egen uppfattning 

om vad hälsa är. Att uppleva hälsa kan vara något positivt vilket leder till att personen uppnår 

lycka och ett ökat välbefinnande. Personer kan dessutom uppleva ohälsa vilket innebär att 

personer har ett sänkt välbefinnande. Hälsa kan även upplevas via olika aspekter som 

exempelvis sociala, miljömässiga, kulturella, psykologiska, fysiologiska och emotionella 

aspekter. Hälsa även uppnås via begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, där 

begreppen tillsammans skapar KASAM. Alla tre beskrivningar av hälsa är betydelsefulla 

eftersom alla tre omvårdnadsteoretiker har en tydlig förklaring på vad hälsa är och 

tillsammans kompletterar de varandra. Efter en GBP- operation kan en person uppleva en 

förbättrad hälsa men även en försämrad hälsa som kan leda till att personen upplever ohälsa. 

Därav är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om bland annat, hälsans dimensioner och 

hur personernas hälsa kan påverkas efter operationen. 

 
Uppföljning efter GBP 
Efter en GBP-operation bör en sjuksköterska inom primärvården eller en privatläkare bli 

involverad tidigt i personernas vård och uppföljning (Presutti, Gorman & Swain, 2004; 

Soreg, 2011). Oftast sker uppföljningen tre månader efter operationen och fortsätter upp till 

sex eller tolv månader, samt vid behov (Hänni, 2014; Jagadesham et al., 2014). Uppföljning 

kan vara till stor hjälp för personerna som genomgått operationen samt för dess familj och 

närstående (Grindel & Grindel, 2006). Uppföljningen sker tillsammans med sjuksköterskan 

men kan även omfatta andra vårdprofessioner som läkare, dietist, fysioterapeut och psykolog 

(Hänni, 2014; Jagadesham et al., 2014). 
 

Uppföljningen syftar till att informera personen om de komplikationer som operationen kan 

bidra med, exempelvis komplikationer gällande järn- eller vitaminbrist (Hänni, 2014; 

Jagadesham et al., 2014; Presutti et al., 2004). Enligt Järhult och Offenbartl (2013) är det 

bästa sättet att förebygga komplikationerna, att informera personerna om dem. Primärvården 

har som förutsättning att i samband med denna uppföljning, identifiera personernas 
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potentiella psykosociala problem som depression, då det är vanligt förekommande efter en 

GBP (Presutti et al., 2004). Det är betydelsefullt att som sjuksköterska i samband med 

uppföljningen, informera personen om de livsstilsförändringar som bör göras efter en GBP- 

operation. Exempelvis gällande fysisk aktivitet då detta är en faktor som bidrar till en större 

viktminskning och ett hälsosammare liv (Grindel & Grindel, 2006). Som sjuksköterska får 

man dessutom i uppgift att erbjuda stöd i form av stödgrupper vilket kan underlätta tiden efter 

operationen (Presutti et al., 2004). Uppföljningen syftar därmed till att kontrollera 

personernas välbefinnande samt till att stötta personen genom tiden efter operationen 

(Grindel & Grindel, 2006). 
 

Compher, Hanlon, Kang, Elkin, och Williams (2011) beskriver att uppföljning är något 

positivt och att sjukvården bör uppmuntra personer till att komma på regelbundna kontroller. 

Det beskrivs att personer som har gått på en regelbunden uppföljning har en större 

viktminskning än vad personer som inte har varit på sin uppföljning har. Personer med en 

regelbunden uppföljning blir mer motiverade att bibehålla sin vikt, sina levnadsvanor och sitt 

välbefinnande (Compher et al., 2011.). Tidigare forskning visar att uppföljningen bidrar till 

positiva förändringar, däremot önskar en del personer att uppföljningen skulle varit mer 

intensiv och att mötena hade fokuserat mer på deras psykologiska tillstånd (Kruseman, 2010). 

 
Problemformulering 
Antalet GBP-operationer har ökat stort från 90-talet och framåt. Personer väljer att genomgå 

operationen bland annat på grund av att de drabbats av fördomar och diskrimineringar vilket 

har orsakat psykosociala problem. Med hjälp av en GBP- operation kan personer få en god 

hälsa och uppleva ett förbättrat välbefinnande. Operationen kan också leda till psykologiska 

problem som i sin tur leder till en psykisk ohälsa. Efter operationen får personerna träffa en 

sjuksköterska i samband med uppföljningen där hon eller han kan observera personens 

psykiska mående då det drastiskt kan ändras efter en GBP. Sjuksköterskan kan dessutom 

informera om de konsekvenser som operationen kan leda till, exempelvis gällande de 

fysiologiska konsekvenserna som dumping. Eftersom antalet GBP-operationer har ökat under 

de senaste åren behövs en djupare förståelse och kunskap hos sjuksköterskor om personers 

upplevelser efter operationen. Detta för att sjuksköterskan i samband med uppföljningen ska 

kunna hjälpa personen till att bibehålla en god hälsa och undvika ohälsa, samt hjälpa dem att 

själva fatta rätt beslut gällande eventuella livsstilsförändringar. 
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Syfte 
Syftet var att beskriva personers upplevelser efter en Gastric Bypass operation. 

 
 

Metod 
 

Design 
För att besvara studiens syfte att belysa personers upplevelser efter en GBP-operation, valdes 

designen systematisk litteraturöversikt med ett kvalitativt perspektiv. Systematisk 

litteraturöversikt innebär enligt Rosén (2017) att författarna ska få en tydlig bild kring 

aktuellt forskningsläge. Syftet med systematisk litteraturöversikt är att söka, granska och 

redovisa vetenskapligt material på ett systematiskt och transparent sätt. Studien har ett 

kvalitativt perspektiv vilket enligt Henricson & Billhult (2017) syftar till att skapa kunskaper 

kring människors upplevelser. Därför valdes en kvalitativ innehållsanalys för att kunna 

beskriva personers upplevelser efter en GBP. Lundman och Hällgren-Graneheims (2016) 

beskriver att en kvalitativ innehållsanalys syftar till att granska och tolka texter, där fokus 

ligger på att beskriva skillnader och likheter i texter som sedan uttrycks i form av kategorier. 
 

Urval 
 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier hjälper till att identifiera och fastställa vad som ska 

ingå i studien. Det kan t.ex. handla om vilken ålder och vilket kön, personerna i de 

inkluderade studierna ska ha (Fridlund & Mårtensson, 2017). Inklusionskriterier kan också 

vara årtal och ett språk som författarna förstår (Billhult, 2017). 
 

Enligt Rosén (2017) kan systematisk litteraturöversikt innehålla artiklar av både kvalitativ 

och kvantitativ ansats. För examensarbete rekommenderas dock avgränsning till endast en typ 

av artiklarna (Rosén, 2017). För att inkluderas skulle studierna vara genomförda med en 

kvalitativ metod och fokusera vuxna män och kvinnor som genomgått en GBP-operation. 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2009–2019 och på engelska eller svenska 

eftersom det är språken som författarna behärskar. Artiklar skulle dessutom vara “peer 

reviewed” för att inkluderas, vilket enligt Henricson (2017) innebär att artiklarna har 

granskats av andra forskare innan publiceringen. 
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Datainsamling 
Enligt Karlsson (2017) är Pubmed och Cinahl två databaser som innehåller vetenskaplig 

information gällande omvårdnad, medicin, fysioterapi och arbetsterapi. Båda databaserna har 

varsin ämnesordlista, där Pubmeds ämnesordlista kallas MeSH och Cinahls, kallas Cinahl 

Headings. Ämnesord används som hjälp till att göra sökningen mer exakt, då författarna 

väljer att söka på de ord som beskriver innehållet av det som anses vara relevant för studiens 

syfte. I en sökning kan fritext och synonymer till sökorden användas. Syftet med att söka 

fritext är att söka fram artiklarna där ordet nämns minst en gång i löpande text. Synonymer 

till sökningen bidrar till fler ord vilket resulterar i fler relevanta vetenskapliga artiklar. För att 

kombinera de sökord som är relevanta för syftet, används booleska termer. Den booleska 

termen “AND” används för att avgränsa sökningen samt för att göra den mer specifik medan 

den booleska termen “OR” används för att skapa sökblock där två eller flera ord används. 

Genom att använda de booleska termerna kan författarna få fram en bredare sökning med en 

högre sensitivitet. Alla databaser är olika och därav kan hjälp av en bibliotekarie vara aktuellt 

för att på bästa sätt kunna söka fram relevant information (Karlsson, 2017). 
 

Insamling av vetenskapliga artiklar genomfördes som vid en systematisk litteratursökning. 

Sökningen utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl, då de ansågs vara relevanta för denna 

studiens syfte. Sökningen startade i Pubmed genom att författarna använde sökorden Gastric 

bypass, Bariatric surgery, Weight loss surgery, Health, Life Change Events, Experience och 

Patient experience i fritext. För att precisera sökningen kombinerades fritextorden med 

ämnesord från Pubmeds ämnesordlista, MeSH. Sökorden som användes var, Gastric bypass, 

Bariatric surgery, Health och Life Change Events. Sökorden kombinerades därefter med hjälp 

av de booleska termerna “AND” och “OR”. Begränsningar som “journal article”, “English 

language” och åren “2009–2019” valdes för att motsvara studiens inklusionskriterier. 

Sökningen genomfördes även i Cinahl med samma sökord och med hjälp av Cinahls egna 

ämnesordlista, Cinahl Headings. Sökningarna redovisas mer utförligt i bilaga 1. 
 

För att hitta artiklar som motsvarade inklusionskriterierna genomfördes en 

relevansbedömning enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

(2017a). Relevansbedömningen delas in i två steg. Steg ett omfattar en grovsållning utifrån 

träffarnas titlar och abstrakt och artiklar som anses vara relevanta beställs i fulltext. I steg två 

läser författarna artiklarna på fulltextnivå och granskar artiklarnas relevans, det som inte är 

relevant exkluderas (SBU, 2017a). I steg ett i relevansbedömningen lästes 664 träffat från 
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båda databaserna på titel-nivå och därefter lästes 381 träffar på abstrakt-nivå och därefter 72 

på fulltext-nivå. Totalt elva artiklar från båda databaserna bedömdes motsvara studiens 

inklusionskriterier och därmed relevanta för att inkluderas. 
 

Databassökningen kompletterades med en manuell sökning för att utöka studien med 

ytterligare artiklar. Manuell sökning innebär att söka i referenslistor av de redan inkluderade i 

artiklarna i studien (Karlsson, 2017). Den manuella sökningen resulterade i ytterligare två 

artiklar och tillsammans med artiklarna från Pubmed och Cinahl gick 13 artiklar vidare till 

nästa steg, kvalitetsgranskning. 

 
Kvalitetsgranskningen 

För att kritiskt bedöma kvaliteten på de 13 artiklar utfördes en kvalitetsgranskning med hjälp 

av en granskningsmall som väljs utifrån studiens valda design (SBU 2017b). Artiklarna 

granskades med SBU:s kvalitetsgranskningsmall där syftet är att göra en granskning av 

artiklarnas vetenskapliga kvalité. Mallen (SBU, 2017b) utgår från fem olika frågor där 

författarna besvarar frågorna och fyller i JA, NEJ, OKLART eller Ej tillämplig beroende på 

artiklarnas relevans och pålitlighet. Studien kan enligt granskningsmallen ha en hög, 

medelhög eller låg kvalité. Detta kan se olika ut beroende på hur välgjord studien är (SBU, 

2017b). Författarna tillsatte ett poängsystem där varje svar med “JA” gav 1 poäng. 

“OKLART” gav 0 poäng och “NEJ” gav 0 poäng. Totalt kunde en artikel uppnå 21 poäng 

vilket sedan dividerats på tre, där 0–7 poäng motsvarade en låg kvalité, 7–14 motsvarade en 

medelhög kvalité och 14–21 motsvarade en hög kvalité. Efter en genomförd 

kvalitetsgranskning visade sig tio artiklar ha en hög kvalité och tre artiklar hade en medelhög 

kvalité. Samtliga artiklar inkluderades därför i studien. 

 
Analys 
Analysen påbörjades genom att författarna enskilt läste artiklarna för att få en helhetsbild 

kring artiklarnas syfte och innehåll, vilket enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2016) är 

betydelsefullt för att förstå textens helhet. En domän utgör en grov sortering av texten och 

innehåller en låg grad av tolkning (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2016). 
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Vidare plockades meningsenheter ut enskilt som motsvarade personers upplevelse efter en 

GBP. Matningsenheter beskrivs vara meningar eller stycken som är relaterade till varandra 

genom innehåll och sammanhang (Lundman &Hällgren-Graneheim, 2016). För att båda 

författarna skulle kunna ta del av alla meningsenheter skapades ett gemensamt Excel- 

dokument. Meningsenheterna översattes sedan från engelska till svenska och därefter 

kondenserades texten tillsammans av båda författarna med syftet att vara textnära och bevara 

kärnan i texten. Kondensering är enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2016) en process 

där meningsenheter kortas ner och behåller endast dess centrala innehåll. 
 

De kondenserade meningsenheterna abstraherades och benämndes med en kod. En kod är en 

etikett för de framtagna meningsenheter som kort beskriver deras innebörd (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2016). I sista steget placerades koderna i olika underkategorier, där 

koder av samma innebörd placerades i en gemensam grupp. Till sist skapades kategorier 

utifrån de framkomna underkategorierna för att göra texten lättläst och systematisk. 

Kategoriseringen upprepas ett flertal gånger tills det att koderna placerats i rätt gruppering. 

För exempel på innehållsanalysens steg, se Bilaga 4. 

 
Etiska överväganden 

Enligt Birkler (2012) handlar forskningsetik om att forskningen ska granskas och godkännas 

av regionala forskningsetiska nämnder. Den 1 januari 2019 har de regionala 

etikprövningsnämnderna ersatts med en ny statlig myndighet, Etikprövningsmyndigheten 

under Utbildningsdepartementet (Etikprovningsmyndigheten, u.å., a). 

Etikprövningsmyndigheten baserar sina beslut på lagen om etikprövning (SFS 2003:460) och 

ska överväga risker och kunskapsvinster av forskningen som ska genomföras. Forskningen 

ska inte riskera exempelvis en persons hälsa, säkerhet eller integritet. Syftet med lagen är 

alltså att skydda de personer som deltar i forskningen och deras mänskliga rättigheter. I 

Sverige prövas allt vetenskapligt arbete på både en experimentell och teoretisk nivå, förutom 

de arbeten som görs inom ramen för högskoleutbildningen (Etikprovningsmyndigheten, u.å., 

b). Därav ligger ansvaret att de etiska reglerna följs på författarna som skriver studien.  

Författarna i studien har följt de fyra forskningsetiska principer, som innehåller 

autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-principen samt rättviseprincipen 

(Sandman & Källström, 2013). Principen om autonomi följs genom att personerna i den 

ursprungliga studien ska ha fått information gällande forskningen samt gett sitt samtycke till 

att delta i studien. Genom att personerna i de ursprungliga studierna har gett sitt samtycke till 
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att publicera studierna offentligt, kan risken för att personernas integritet kränks, minskas.  

Principen om att göra gott och icke-skada är två utav de fyra etiska principerna och innebär 

att risken för att personerna i studien kommer till skada minskas, samt att forskningen ska 

vara till nytta för omvårdnaden (Sandman & Källström, 2013). För att ge en ökad 

transparens för studiens genomförande, redovisades tillvägagångssätten tydligt och noggrant 

i metodbeskrivningen samt diskuterades i metoddiskussionen. Författarna utgick dessutom 

ifrån att hålla en ständig dialog mellan vandra kring personernas upplevelser minskades 

risken för missförstånd och förförståelse. Därav medför inte studien en risk för personer som 

har deltagit i de ursprungliga studierna då personernas upplevelser inte förvrängts av 

författarnas egen förförståelse. Nyttan med denna studie är att den kan bidra med kunskap 

och en ökad förståelse hos sjuksköterskor om personers upplevelser efter en Gastric bypass 

operation samt ge sjuksköterskan verktyg för att kunna hjälpa personen att bibehålla en god 

hälsa och undvika ohälsa.  

Noggranna avvägningar har gjorts i samband med kvalitetsgranskningen, genom att endast 

inkludera de vetenskapliga artiklarna som har ett etiskt tillstånd eller är etiskt övervägda. 

Detta för att säkerställa att personerna som deltog i studierna har behandlats enligt 

principerna för mänskliga rättigheter. Det i sin tur följer rättviseprincipen. 

Resultat 
Personer som genomgått en GBP beskrev att deras upplevelser av hälsa förändrades efter 

operationen. Förändringarna kunde relateras till emotionella förändringar, psykologiska 

förändringar, fysiologiska förändringar och sociala förändringar, se figur 2. 

Figur 2.Översikt över kategorier och underkategorier 
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Emotionella förändringar 
Positiva förändringar 

Personer som har genomgått en GBP upplevde att operationen gav dem känsla av frihet 

(LePage, 2010) och vissa njöt av positiva kommentarer från andra människor (Groven, 

Galdas, & Solbrække, 2015). Personer som har genomgått en GBP upplevde även att 

viktminskningen bidrog till en känsla av lycka och stolthet (LePage, 2010), vilket förstärktes 

ytterligare när de kunde undvika dumpningsepisoder (Groven, 2012). Viktminskningen efter 

operationen upplevdes vara en källa till nöje som förstärkte motivationen till en sund kost och 

motion (Sutton, Murphy, & Raines, 2009). Personer njöt av att kunna vara aktiva efter 

viktminskningen, exempelvis, en person upplevde nöje i att kunna paddla och en annan njöt 

av att arbeta i trädgården, hugga ved och jaga (Groven et al., 2015, Okland Lier, Aastrom, & 

Rørtveit, 2015). Viktminskningen bidrog även till att personerna upplevde en större 

entusiasm än tidigare (Groven, 2014). Personer uppskattade möjligheten att nu kunna 

engagera sig i aktiviteter till skillnad från att inte uppleva samma möjlighet med den gamla 

problematiska kroppen. Detta ökade ytterligare den nya upplevelsen av glädje, exempelvis att 

kunna kliva i en båt vilket inte var möjligt innan operationen (Groven et al., 2015; Okland 

Lier et al., 2015). Ansträngningarna gav resultat vilket bidrog till känsla av stolthet (Groven, 

2014; LePage, 2010). 

 
Negativa förändringar 

Det fanns personer som upplevde sorg efter sin GBP på grund av att de upplevde en förlust 

av den person som de var innan operationen, eftersom den personen hade både dåliga och 

goda egenskaper. De upplevde både sorg och ilska då människor i dess närhet nu hade erkänt 

dem som värdefulla men som innan operationen hade ignorerat dem på grund av deras storlek 

(LePage, 2010). Ilska upplevdes även på grund av andras kommentarer om deras tidigare 

kropp. Detta gjorde att personerna var tvungna att granska gamla bilder för att se om de 

verkligen var så illa (Forsberg, Engström, & Söderberg, 2013). 
 

Dålig hudton och hängande hud gjorde att personerna upplevde en känsla av oro över sexuell 

attraktion och likaså när de var tvungna att blotta sina kroppar inför andra människor. Detta 

resulterade även i en känsla av sårbarhet (Okland Lier et al., 2015). Andra upplevde en känsla 

av sorg då känslan av hunger nu var tydligare än förut (Hillersdal, Christensen, & Holm, 

2016) medan andra beskrev en känsla av sårbarhet, ilska, oro och skamkänslor efter att ha 

drabbats av en dumpningsepisod (Groven, 2012; Groven 2016). Dumpning medförde också 

rädsla men det hjälpte personerna att äta rätt typ av mat och att inte äta för fort (Forsberg et 
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al., 2013). Personerna beskrev en typ av osäkerhet gällande kroppens nya signaler och 

tolerans av mat (Jensen, Petersen, Larsen, Jørgensen, Grønbaek, & Midtgaard, 2013). 
 

Personer upplevde en känsla av skam efter att hoppat över sina träningspass medan andra 

beskrev att skamkänslorna framkom efter att de gått upp i vikt igen (Groven, Råheim, & 

Engelsrud, 2010; Groven 2012). Att gå upp i vikt medförde även en känsla av rädsla (Groven, 

2012; Groven 2014; Groven, 2016; Okland Lier, 2015). Rädsla upplevdes även då en person 

var rädd att förlora sitt jobb på grund av alla sjukskrivningar operationen medförde (Groven 

et al., 2015) och om andra skulle bli medvetna om att de genomgått operationen, var de rädd 

att förlora sin auktoritet (Groven, 2016). I jämförelse med andra upplevde en del en känsla av 

misslyckande då de ansåg att andra var bättre än de själva (Groven et al., 2010). 

Psykologiska förändringar 
Förändrad kroppsuppfattning 

Operationen bidrog till ett ökat självförtroende som resultat av viktminskningen (Jensen et 

al., 2013; LePage, 2010). Viktminskningen resulterade även i att en del upplevde att de var 

starkare och mer i form (Groven et al., 2012). De kände sig även mer självsäkra då de kände 

sig mer attraktiva och vackra (Groven 2016; LePage, 2010) men även mer bekväma i sin nya 

kropp (Okland Lier et al., 2015). En del förklarade att de kände sig “höga på livet” på grund 

av det ökade självförtroendet (Okland Lier et al., 2015). Andra upplevde att 

livsstilsförändringar var en nyckel till deras framgång och regelbunden träning beskrevs 

förbättra deras självkänsla (Groven et al., 2015). 
 

En del personer upplevde efter operationen att de fortfarande var fysiskt stora trots att de 

kunde se förändring i spegeln (Forsberg et al., 2013). Andra upplevde däremot att de inte 

ville gå ner mer i vikt eftersom kroppen blev mer oönskad på grund av lös hud (Groven et al., 

2010) samt att det var äckligt att känna sina ben under huden (Okland Lier et al., 2015). Trots 

den stora viktminskningen upplevdes kroppen fungera sämre än före operationen (Groven et 

al., 2010). De var nu tvungna att lära sig att hantera den nya kroppen och förändra sitt 

beteende (Sutton et al., 2009). Humörsvängningar blev allt vanligare efter operationen 

(Groven et al., 2010; Groven 2016). 
 

Efter operationen beskrev personer en känsla av kontrollförlust då kroppen upplevdes var 

förändrad och omöjlig att hantera (Groven, 2012). Personerna uttryckte starka känslor av att 

förlora kontrollen och upplevde att kontrollen förloras i samband med mat och framförallt i 

stressade situationer. I dessa situationer åt de oftast oavbrutet och suget var så starkt att det 
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var svårt att sluta. Även när magen var full fanns suget om mat fortfarande kvar. En känsla av 

självförakt kom till följd av sådana matsituationer och vid dumpningepisoder (Groven, 2016). 

 
Försämrad livssituation 

Livet upplevdes ha blivit sämre än vad det var före operationen, både livskvalitén och 

självförtroendet har sjunkit (Groven et al., 2010; Groven 2012). Operationen bidrog dessutom 

till en känsla av tomhet som upplevdes påverka personernas liv. Personerna upplevde en del 

ångest över att ha förlorat sig själv, den tidigare personen (LePage, 2010). Likaså upplevs 

ångest då smakupplevelserna förändrades efter operationen (Hillersdal et al., 2016). Att dölja 

det faktum att de har genomgått operationen från omvärlden upplevdes vara en utmaning. 

Dessutom beskrevs utmaningen vara stor gällande att ha barnen inblandade, likaså att ta hand 
om barnen, samtidigt som de opererade personerna led av operationens konsekvenser 

(Groven, 2012). 
 

Andra utmaningar var de nya matvanorna (Hillersdal et al., 2016) och dumpningepisoderna 

som operationen bidrog med. Dumpningen framstod ofta i stressade situationer och 

personerna upplevde att det tog mycket tid och energi för att dölja dumpningen från 

omvärlden. Personer som har haft ätproblem före operationen, upplevde inte att de blev 

botade av operationen (Groven 2016). En person besökte en psykolog på grund av sina 

kroppsliga problem, men det var svårt att acceptera att en psykolog kunde hjälpa till att lindra 

de kroppsliga besvären (Groven et al., 2010). Andra besökte en psykolog på grund av att 

ätproblemen blev mer allvarliga efter operationen (Groven 2012). 

 
Fysiologiska förändringar 
Förbättrade fysiska förhållanden 

Viktminskningen efter operationen bidrog till en upplevelse av hälsa och ökad energi (Jensen 

et al., 2013) samt gjorde att de upplevde sig vara friskare (Oklad Lier et al., 2015). 

Viktminsningen ansågs vara något positivt (Groven et al., 2010; Groven et al., 2015; LePage, 

2010; Sutton et al., 2009) och förändrade personernas liv till det bättre (Groven et al., 2015). 

Personerna upplevde att den onda cirkeln var bruten på grund av deras ökade rörelseförmåga 

och att de nu kunde röra sig mer fritt samt vara mer aktiva och kunna delta i aktiviteter 

(Forsberg et al., 2013, Groven et al., 2015). Promenader ledde nu till en större viktminskning. 

En person beskrev upplevelsen av att nu kunna jogga istället för att bara kunna gå. 

Regelbunden träning förändrade deras syn på livet (Forsberg et al., 2013, Groven et al., 2015) 

och gjorde att de öppnade upp ögonen för en ny värld (Okland Lier et al., 2015). Det fysiska 
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välmåendet gav personerna möjligheten till att nu förverkliga sina drömmar om att skaffa 

barn och bilda en familj (Jensen et al., 2013). 

 
Negativa fysiologiska konsekvenser av operationen 

För en del personer resulterade operationen till en minskad energi och trötthet i det dagliga 

livet. Energiförlusten gjorde att personerna upplevde att de var tvungna att vara mer inaktiva 

och de hade numera ingen energi till att arbeta. Förutom energilösheten upplevde personerna 

även en ökad trötthet. Fysisk aktivitet beskrevs förstärka tröttheten (Groven et al., 2010) och 

därför var det svårt att fokusera på träningen (Groven et al., 2012). 

Även dumpning resulterade i att personerna upplevde sig vara trötta och bidrog även med en 

intensiv smärta och obehag. Personerna upplevde att de inte var förberedda på denna smärtan 

(Groven et al., 2012). Smärtan upplevdes finnas i hela kroppen och den blev mer intensiv vid 

fysisk aktivitet (Groven et al., 2010). Andra upplevde dessutom att livsstilsförändringarna 

som operationen bidrog med, var mycket obehagliga (Forsberg et al., 2013). Efter 

operationen upplevde personerna en kamp med yrsel, balansproblem, förlorad känsel i armar 

och ben, skakningar i bland annat deras händer samt tarmproblem (Groven et al., 2010; 

Groven et al., 2012). 
 

Mat framstod som ett problem efter operationen då för mycket mat eller fel typ av mat 

resulterade i att personerna upplevde att sig var sjuka (Hillersdal et al., 2016). Likaså att äta 

för fort eller inte tugga maten ordentligt ledde till negativa konsekvenser (Lynch, 2015). 

Dessa konsekvenser kunde till exempel vara illamående, kräkningar, svettningar, 

hjärtklappningar, yrsel, magsmärtor och kramper. Att hoppa över måltider gjorde att dessa 

konsekvenser framträdde tydligare. Trots att personerna försökte anpassa sig till det nya sättet 

att äta, upplevde de exempelvis illamående (Groven, 2012) och ibland var de så illamående 

att de var tvungna att fråga andra personer om hjälp (Groven 2016). 

 
Sociala förändringar 
Stöd & Gemenskap 

I stödgrupper upplevde en del personer att det fanns en typ av gemenskap och samhörighet 

(Groven et al., 2012) och många upplevde att det fanns en varm och omtänksam atmosfären 

där (Groven, 2014). Där kunde de dela med sig av erfarenheter till andra i samma situation 

(Groven et al., 2010). Personer upplevde även att deltagarna i stödgrupper stöttade och 

motiverade varandra (Groven et al., 2012) och ett gott stöd uppmuntrade och hjälpte dem att 

bibehålla sin vikt (Jensen et al., 2013) eller med att bygga träningsrutiner, förändra sina 



16  

matvanor till det bättre och ge utrymme åt sig själv (Groven et al., 2012). De upplevde att 

stödgrupperna stöttade varandra när någon hade problem eller biverkningar och de var mer 

förstående än andra människor runt omkring (Groven, 2014). De flesta fortsatte hålla 

kontakten efter stödgruppens slut (Groven et al., 2012). Andra upplevde även att det fanns ett 

gott stöd från operationskliniken efter operationen (Forsberg et al., 2013). 

Socialisering 

Personer upplevde att operationen bidrog till att de kunde passa in i samhället och dess 

normativa regler. Därav upplevde de att de nu kunde undvika stigmatisering och fördomar 

(Okland Lier et al., 2015). De ansåg att operationen hjälpte dem att umgås på nya sätt 

(Groven, 2014) och att de nu kunde leva mer socialt aktivt och uppfyllande liv (Groven et al., 

2015). En del upplevde att positiv uppmärksamhet från andra kändes bra medan andra 

upplevde att prata om operationen och om sin vikt var problematiskt (Forsberg et al., 2013, 

Groven et al., 2010). Detta i sin tur gjorde att personerna upplevde att socialisera sig med 

andra människor var problematiskt (Groven et al., 2010). Socialiseringen blev värre då en del 

upplevde att de inte kunde hantera sina dumpning episoder. Detta gjorde att personerna 

istället valde att isolera sig i hemmet (Groven. 2016). 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet med metoddiskussionen är att klargöra hur kvalitén har säkerställts i studien genom att 

diskutera styrkor och svagheter i studien och dess genomförande (Henricsson, 2017). 

Diskussionen kan göras i relation till studiens trovärdighet. Enligt Lundman och Hällgren- 

Graneheim (2016) är trovärdighet är ett övergripande begrepp som innefattar 

kvalitétskriterier som, tillförlitlighet, giltighet, delaktighet och överförbarhet. Begreppen kan 

benämnas olika beroende på litteratur. Mårtensson och Fridlund (2017) benämner begreppen 

som, tillförlitlighet (eng. credibility), pålitlighet (eng. dependability, bekräftelsebarhet (eng. 

confirmability), och överförbarhet (eng. transferability). 
 

Tillförlitlighet (credibility) innebär att författarna under hela studiens genomförande, arbetar 

utifrån de ställningstaganden som görs och att studien fokuserar på det som författarna avsett 

att fokusera (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2016). Tillförlitligheten i studien stärks 

genom att författarna inför urvalet formulerade inklusionskriterier. Detta genom att 

författarna tydligt har beskrivit hur de har gått tillväga vid val av inklusionskriterier. Enligt 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2016) ökar tillförlitligheten i resultatet om ett bredare 
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perspektiv antas. Genom att inkludera båda könen olika åldersgrupper i studien, blir området 

belyst utifrån olika erfarenheter, och därav blir det mer tillförlitligt. Av samma anledning 

avgränsades inte datamaterialet till någon särskild geografisk plats, vilket också gav ett 

bredare perspektiv på personernas upplevelse. Författarna valde dessutom att inkludera 

vetenskapliga artiklar som var högst 10 år gamla. Författarna har diskuterat ifall den här 

avgränsningen kan ha bidragit till att relevanta artiklar inte kom med i urvalsprocessen. Dock 

valde författarna att behålla avgränsningen för att forskningen skulle vara så aktuell som 

möjligt. Artiklarna i studien har även granskats med peer review som enligt Henricson (2017) 

garanterar att artiklarna är vetenskapligt granskade och består av en god kvalité, vilket stärker 

studiens trovärdighet. Utöver sökningen i databaserna, valde författarna att genomföra en 

manuell sökning då artiklarna som framkom vid sökningen i databaserna inte ansågs vara 

tillräckligt många, utan dessa artiklar hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. Fler 

artiklar gav ett bredare perspektiv vilket i sin tur stärker tillförlitligheten i studien. 
 

Båda författarna granskade artiklarnas kvalité var för sig vilket ansågs som en styrka 

eftersom den subjektiva tolkningen minskades, något som Henricson (2017) menar ökar 

tillförlitligheten. En svaghet gällande kvalitetsgranskningen kan vara att ingen av författarna 

hade någon tidigare erfarenhet av att granska artiklar, vilket kunde leda till en bristande 

förmåga att tolka och besvara frågorna. Efter att granskningen gjorts individuellt jämfördes 

och diskuterades eventuella olikheter av artiklarnas bedömning. Därefter kom författarna 

fram till ett gemensamt beslut gällande artiklarnas kvalité. 
 

Författarna har steg för steg har visat hur de har gått tillväga i innehållsanalysen. Analysen i 

studien följdes av Lundman och Hällgren-Graneheims (2016) steg för innehållsanalys. 

Innehållsanalysen ansågs vara mest relevant till denna studie då den upplevdes vara enkel att 

följa med tydliga steg att utgå ifrån vilket Lundman och Hällgren-Graneheim (2016) 

beskriver som nödvändigt då det stärker resultatets tillförlitlighet. Läsningen av artiklarna 

utfördes individuellt, för att få en egen uppfattning om dess innehåll och sedan gemensamt 

för att komma till en konsensus. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2016) ökar 

tillförlitligheten ifall författarna väljer relevanta meningsenheter som besvarade syftet i 

studien. För att undvika svårigheter med att ta fram relevanta meningsbärande enheter som 

motsvarade studiens syfte, hade författarna hela tiden syftet i åtanke. Detta minskade risken 

för att irrelevanta meningsenheter för studiens syfte identifierades. En annan utmaning med 

innehållsanalysen, i relation till tillförlitlighet var att författarna översatte de 

meningsbärande enheterna från engelska till svenska, vilket kan vara en svaghet då det finns 
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en risk att kärnan i texten gick förlorad. För att motverka detta valde författarna att använda 

ett svenskt-engelskt lexikon vilket underlättade vid översättningen. En annan styrka var att 

författarna upprepade processen med att kategoriserade koderna ett flertal gånger för att vara 

säkra på att alla hamnade under rätt kategori eftersom det enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2016) är det viktigt att se till så att koderna inte har möjlighet att hamna i två 

eller flera kategorier. Tillförlitligheten stärks även genom att författarna presenterar en tabell 

med exempel från analysprocessen där meningsenheter som visar på personers upplevelser 

efter en GBP- operation, kategorisering och koder framgår. Dessutom presenterades de 

inkluderade artiklarna översiktligt i en artikelöversikt. Rosén (2017) menar att presentation 

av data och analysprocess i tabellform är ett bra sätt för att visa på tillförlitlighet. 
 

Sex av de 13 artiklar som inkluderades i studien var av samma förstaförfattare och studien 

hade också delvis samma deltagare. Detta kan ses som en svaghet men de sex artiklarna har 

däremot olika syften och bidrog med relevant information på olika sätt. Artiklarna belyste 

olika upplevelser efter en GBP- operationen som till exempel, personens svårigheter med 

matintag; kvinnors erfarenhet av dumpning; kvinnors erfarenheter av försämrad livssituation; 

männens upplevelser av GBP; kvinnornas upplevelser av gruppträning samt kvinnornas 

erfarenhet av att förändrade träningsvanor. Eftersom artiklarna hade olika fokus och innehöll 

olika upplevelser var faktumet att samma författare varit inblandad i studierna inte en hållbar 

anledning till att inte inkludera artiklarna i litteraturstudien. Förklaringen till att samma 

författare förekommer i flera artiklar kan vara att en forskargrupp i ett större 

forskningsprojekt fokuserat området men ur varierande perspektiv. Dessutom enligt Rosén 

(2017), bör all data som är relevant för syftet och motsvarar inklusionskriterierna inkluderas i 

studien. 
 

Giltighet/pålitlighet (dependability) handlar om författarna har använt rätt verktyg för att få 

fram relevant data och om datan som används i studien är noggrant redovisad (Mårtensson & 

Fridlund, 2017; Lundman & Hällgren-Granheim, 2006). Studien är en systematisk 

litteraturöversikt och enligt Rosén (2017) är en systematisk litteraturöversikt en strukturerad 

och transparent metod med tydliga inklusions- och kvalitétskriterier. För att stärka resultatets 

giltighet redovisas både urvalsprocessen, inklusive inklusionskriterier och kvalitetskriterier, 

och datamaterialet utförligt, noggrant och transparent. 

 

Studiens inklusionskriterier var att inkludera endast artiklar med ett kvalitativt perspektiv. 

Denna begränsningen valdes eftersom författarna ville belysa personers upplevelser efter 
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GBP-operation. Henricson och Billhult (2017) bekräftar att en kvalitativ metod har som syfte 

att hämta information från personens levda erfarenheter. Många artiklar i sökningsresultat 

var kvantitativa. Att inte inkludera kvantitativa artiklar, kan anses vara en svaghet då 

resultatet troligen hade sett annorlunda ut om dessa inkluderats. Kvantitativ metod kunde till 

exempel ha besvarat i vilken utsträckning personerna hade en viss upplevelse. Dock var det 

inte fokus för den här studien och författarna valde därför att endast inkludera artiklar med 

en kvalitativ ansats då det ansågs vara mest relevanta då personers upplevelser studerades. 
 

Studien baserades på 13 vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed och Cinahl då de 

ansågs vara relevanta databaser och enligt Karlsson (2017) innehåller de 

omvårdnadsforskning, vilket höjer trovärdigheten i resultatet. Henricson (2017) menar att en 

studies trovärdighet ökar ifall författarna söker fram artiklar från flera databaser då det ökar 

chansen att finna relevanta artiklar. Författarna ansåg att det var tillräckligt att söka artiklar i 

två databaser. En nackdel med att inte använda flera databaser kan däremot vara att det finns 

relevanta artiklar i andra databaser, som gått förlorade. De valda sökorden vid 

datainsamlingen ansågs vara relevanta för studiens syfte. Risken finns att författarna kan ha 

missat relevanta sökord, exempelvis då det eventuellt finns andra benämningar eller 

synonymer som författarna inte har tänkt på, vilket kan vara en svaghet i studien. Hade 

författarna valt att använda andra sökord hade studien förmodligen inte bestått av samma 

artiklar och därav fått ett annat resultat. För att få fram relevanta sökord och för att söka på 

lämpligt sätt i databaserna vände sig författarna till bibliotekarie för hjälp. Att använda 

bibliotekariens hjälp ansågs bidra till ökad kunskap vid informationssökning. Karlsson (2017) 

menar att alla databaser ser olika ut och därför kan en bibliotekarie vara till stor hjälp. Alla 

sökord som använts vid sökningen presenteras i en tabell, se bilaga 1. Författarna presenterar 

även antalet träffar, samt den stegvisa relevansbedömningen från titel till abstrakt och 

fulltextnivå. En noggrann metodbeskrivning ger möjlighet till att replikera sökningen. 
 

Artiklarnas kvalité påverkar pålitligheten/giltigheten. Artiklarnas kvalité kan bedömas med 

hjälp av en kvalitetsgranskningsmall (Henricson, 2017). I studien användes en 

kvalitetsgranskningsmall från SBU på grund av att mallen ansågs vara relevant och 

lättanvänd. En svaghet gällande kvalitetsgranskningen kan vara att ingen av författarna hade 

någon tidigare erfarenhet av att granska artiklar, vilket kunde leda till en bristande förmåga 

att uppfatta frågorna korrekt. 
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Trovärdighet handlar dessutom om att kunna se i vilken utsträckning resultatet kan överföras 

till en annan kontext. För att läsaren ska kunna bedöma om resultatet är överförbart 

(transferability), är det viktigt att författarna gör en noggrann beskrivning av exempelvis, 

urval, deltagare, datainsamling, analys samt resultatet (Lundman och Hällgren-Graneheim, 

2016; Mårtensson & Fridlund, 2017). Artiklarna i studien utgår från personer med olika kön, 

åldrar, etnicitet och ursprungsland, vilket framkommer i bilaga 3. Henricson (2017) förklarar 

att överförbarheten kan påverkas till exempel av att sjukvårdssystemen kan vara olika i olika 

länder. Alla artiklarna som ingå i denna studie är genomförda i skandinaviska länder samt i 

USA. Därav kan personernas upplevelser efter GBP skiljas sig ifrån upplevelser i 

exempelvis Asien. Resultatet i studien skulle delvis kunna vara överförbart till en annan 

kontext, exempelvis till personers upplevelser efter andra kroppsförändrande operationer. 
 

Delaktighet/bekräftelsebarhet (confirmability) innebär att forskaren presenterar sina 

potentiella ställningstaganden under forskningsprocessen och att det är väsentligt att hålla sig 

så neutral som möjligt (Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarna har under studiens gång 

arbetat både individuellt och gemensamt för att först skapa en egen uppfattning om datans 

innehåll och för att sedan gemensamt skapa en konsensus. Författarna har under 

analysprocessen, försökt arbeta så textnära som möjligt och ambitionen har varit att inte tolka 

mer än vad som krävts. Lundman och Hällgren-Graneheim (2016) menar att en studie är 

beroende av forskaren då forskaren är medskapare av texten vilket medför att författarna inte 

helt kunnat undvika sina egna ställningstaganden i processen. 

 

 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser efter en GBP-operation. I resultatet 

framkom det att personer kunde uppleva fysiologiska, sociala, psykologiska, och emotionella 

förändringar till följd av operationen. Dessa förändringar kan påverka personens hälsa till det 

bättre men även till det sämre, vilket leder till att personen kan uppleva både hälsa och 

ohälsa. Resultatdiskussionen kommer därav att belysa fynd utifrån personers hälsa efter en 

GBP, samt personers ohälsa efter en GBP. 
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Hälsa efter GBP 

Det första huvudfyndet var att operationen resulterade i ett förbättrat fysisk förhållande, det 

vill säga en förbättrad fysiologisk hälsa, genom att operationen bidrog till en stor 

viktminskning. Personerna upplevde att viktminskningen bidrog till ett bättre liv och att 

viktminskningen var något positivt. Reed (2003) & Sundbom (2014) bekräftar att en GBP-

operation leder till många förändringar, framförallt en stor viktnedgång. Compher et.al 

(2011) menar vidare att viktminskningen kan bli mer effektiv ifall personerna går på en 

regelbunden uppföljning efter operationen. Detta genom att personerna då blir mer 

motiverade och engagerade i att bibehålla sin vikt. 

Personerna i studiens resultat upplevde att deras hälsa förbättrades på grund av 

viktminskningen, möjligen på grund av att de upplevde en förbättrad självkänsla och en 

förbättrad syn på sig själva. Enligt Grindel och Grindel (2006) kan en hög kroppsvikt leda 

till hälsoproblem som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar, risken för komplikationer i 

livsstilsrelaterade sjukdomar minskade därav i samband med viktnedgång. Eriksson (2014) 

beskriver i sin dimension av hälsa att en person kan uppleva hälsa, där ohälsan kan 

förekomma men personen mår väl och är motiverad i livet. En person som har gått ner i 

vikt genom en GBP-operationen, kan ha en stark vilja och motivation till det nya livet då 

dem bland annat upplever att den sociala eller miljömässiga aspekten har förbättrats. 

Eriksson (2014) menar vidare att en persons hälsa kan utgå ifrån sociala och miljömässiga 

aspekter. 

Exempelvis kan den sociala aspekten ses genom att personerna går ner i vikt och på så sätt 

ökar möjligheten för dem att umgås i sociala sammanhang eftersom de känner sig mer nöjda 

med sin kropp. Viktminskningen kan även leda till positiva miljömässiga aspekter då 

personerna exempelvis kan klara av ett mer fysiskt krävande jobb vilket kan bidra till att 

personerna upplever en förbättrad hälsa. 
 

Det andra huvudfyndet var att operationen bidrog till en bättre hälsa genom en social 

förändring då personerna upplevde gemenskap i sina stödgrupper. De upplevde en 

omtänksam, stöttande och motiverande stämning, där de kunde dela med sig av erfarenheter 

till personer i samma situation. Presutti et.al (2004) framför att sjuksköterskan i samband med 

uppföljningen ska erbjuda personen stöd i form av stödgrupper då det kan underlätta 

personens tid efter operationen eftersom de kan träffa personer i samma situation. Resultatet 

framhäver även att personer upplevde att de lättare kände att de kunde passa in i samhället 

efter operationen, oftast på grund av viktminskningen. Detta gjorde att de lättare kunde 
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undvika fördomar och stigmatisering. Grindel & Grindel (2006) beskriver att personer innan 

operationen, ofta drabbas av fördomar och diskrimineringar på grund av sin övervikt. 

Antonovsky (2005) bekräftar att en social hälsa är viktig för en persons KASAM och detta 

påverkar hur personens sociala situation såg ut tidigare i livet. Därav, ifall en person upplevde 

fördomar och diskrimineringar tidigare i livet kan det ha påverkat en persons sociala hälsa till 

det negativa. Genom att personerna då går ner i vikt, kan det bidra till en social förbättring 

som leder till en god hälsa då personerna upplever att dem nu kan umgås på ett sätt som inte 

var möjligt tidigare. 
 

Orem (2001) beskriver även att den sociala aspekten av hälsa tillsammans med de andra 

aspekterna av hälsa hör ihop, såsom emotionell, fysiologisk och psykologisk, och om en av 

dessa aspekterna rubbas så rubbas hälsan. Exempelvis kan den emotionella aspekten rubbas 

ifall en person inte upplever glädje och lycka i sociala sammanhang. Likaså rubbas den 

fysiologiska aspekten ifall personen helt plötsligt börjar gå upp i vikt igen, vilket kan leda till 

isolering och att personerna inte väljer att socialisera sig med andra människor. Den 

psykologiska aspekten däremot kan rubbas ifall personerna exempelvis upplever att andra 

personer endast accepterar dem på grund av deras vikt. Därmed är den sociala aspekten 

tillsammans med de andra aspekterna en viktig del för att kunna uppnå en god hälsa 

 
Ohälsa efter GBP 

Det tredje huvudfyndet var en psykologisk förändring som påverkade en persons hälsa 

negativt då de upplevde en förändrad kroppsuppfattning. Personerna upplevde att de 

fortfarande var fysiskt stora trots att förändringarna gick att se i spegeln. Grindel och Grindel 

(2006) bekräftar att en GBP-operation kan leda till psykologiska konsekvenser som en 

negativ självbild eller en förändrad kroppsuppfattning. Presutti et.al (2004) menar vidare att 

det är viktigt att sjuksköterskorna i samband med uppföljningen lägger fokus på personernas 

psykologiska upplevelser som kan påverka hälsan. Det är viktigt att identifiera de 

psykologiska problemen som depression, då det är vanligt förekommande efter operationen. 

Ett sänkt självförtroende i relation till exempel en lösare hud och en oattraktiv kropp kan 

också påverka den psykologiska upplevelsen av hälsan negativt. Enligt Antonovskys 

beskrivning av KASAM (2005) bör en person uppleva bland annat hanterbarhet för att kunna 

uppnå en god hälsa. Med hanterbarhet menar Antonovsky att en person måste kunna hantera 

en händelse eller situation i livet. Eftersom personerna upplever att de fortfarande är fysiskt 

stora och att kroppen är svår att hantera, kan de inte alltid hantera situationen vilket kan bidra 

till en försämrad hälsa. Därför är det viktigt att som sjuksköterska hjälpa personerna med 
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upplevelser av den nya kroppen då det hjälper dem att hantera den nya livssituationen vilket i 

sin tur kan bidra till en bättre hälsa. 
 

Det fjärde och sista huvudfyndet var en negativ fysiologisk konsekvens av operationen. 

Dumping bidrog till att personerna kände sig trötta och att de upplevde intensiv smärta och 

obehag, något de inte var förberedda på. Att äta för fort eller att inte tugga maten 

ordentligt ledde till negativa symptom. Exempelvis, illamående, kräkningar, 

hjärtklappningar, yrsel och magsmärtor. Blackwood (2004), Grindel & Grindel (2006), 

Sundbom (2014), Virji & Murr (2006) och bekräftar att dumping är en vanlig 

komplikation efter en GBP-operation. Komplikationen innebär att kroppen reagerar vid för 

söt eller för fet mat och kan ge ovanstående symptom. Grindel & Grindel (2006) förklarar 

även att sjuksköterskan vid uppföljningen ska informera patienten om de vanligaste 

komplikationerna så att de känner sig välinformerade och vet hur kroppen kan reagera. I 

resultatet framgår det att personerna inte var medvetna om dessa komplikationer vilket kan 

leda till en försämrad hälsa då de endast upplevde smärta och obehag. Ifall personerna 

istället hade varit mer förberedda på dessa symptom, hade de inte behövt bidra till en 

försämrad hälsa utan istället till en förbättrad hälsa då de hade vetat hur de skulle hantera 

situationen vilket hade gjort vardagen enklare. 
 

Både Antonovsky (2005), Eriksson (2014) och Orem (2001) förklarar att en persons hälsa 

kan utgå ifrån en social aspekt. Den sociala aspekten av hälsa kan rubbas vid dumping då det 

gör att personerna blir tvungna att undvika sociala sammanhang på grund av att de skäms och 

vill gömma sig då det leder till smärtsamma och obehagliga konsekvenser. Dumping 

påverkade personernas hälsa negativt då de istället stannar hemma för att umgås med vänner, 

vilket kan i sin tur leda till att den psykologiska aspekten av hälsan påverkas i form av 

psykologiska besvär som ångest och depression. Eriksson (2014) förklarar vidare i sin 

dimension om hälsa att en person kan uppleva en verklig ohälsa, där de kan känna sig 

nedstämda och där de själva kan uppleva att deras hälsa är sämre än tidigare. Möjligtvis 

upplever personerna en sämre hälsa på grund av dumpningen då de nu har fysiologiska 

konsekvenser som i sin tur bidrar till sociala och psykologiska problem. Därav är det viktigt 

att som sjuksköterska belysa dessa konsekvenser tidigt så att personerna är medvetna om 

förändringarna och så att de på så sätt kan hantera den nya situationen. 
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Slutsats 
Efter en GBP operation påverkas upplevelsen av hälsa på olika sätt. Förändringarna kan vara 

emotionella, psykologiska, fysiologiska och även relaterade till sociala sammanhang. 

Personer som genomgått GBP upplever både positiva men även negativa förändringar i 

hälsan. Oavsett vilken upplevelse personen har efter operationen är det väsentligt att personen 

lägger fokus på förändringar av sina levnadsvanor och beteendemönster för att återfå eller 

behålla sin hälsa. Därav är det viktigt att sjuksköterskan, i samband med uppföljningen, 

hjälper personen till att komma underfund med den nya kroppen och de nya sätten att leva för 

att kunna ha en god hälsa. Sjuksköterskans roll i uppföljningen är därför väsentlig för att 

stödja personen med kunskap och information och ge råd i beslutstagande, för att hjälpa 

personen att bibehålla hälsan och välbefinnandet. 
 

Sjuksköterskan möter dessa personer i samband med uppföljningen och även då de söker 

vård i andra sammanhang, därav kan resultatet implementeras på alla vårdnivåer. Förslagsvis 

vore det bra om varje vårdenhet hade riktlinjer och checklistor utifrån hälsans dimensioner, 

vilket underlättar sjuksköterskans arbetsprocess vid mötet med personer efter en GBP. 
 

Mer forskning krävs för att sjuksköterskan ska kunna få en ökad kunskap till att hjälpa 

personerna att bibehålla eller återfå sin hälsa efter operationen. Den framtida forskningen 

behöver lägga mer fokus på personers upplevelser av stöd och hjälp som i sin tur kan hjälpa 

personerna att främja eller bibehålla deras hälsa. Olika insatser som exempelvis stödgrupper 

eller liknande kan införas och utvärderas. 
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Självständighet 
Studien har främst utförts gemensamt av båda författarna, vilket säkerställer delaktigheten. 

Efter att författarna individuellt har samlat in information till bakgrunden, sammanställdes 

och formulerades denna gemensamt. De 13 vetenskapliga artiklarna lästes individuellt för att 

kunna fånga båda personernas uppfattningar av artiklarna. Meningsenheterna plockade först 

ut enskilt och sedan jämfördes fynden för att minska risken att missa relevanta 

meningsenheter. Resterande delar av innehållsanalysen gjordes gemensamt då författarna 

ville säkerställa en textnära analys. Metodavsnittet har skrivit gemensamt. Diskussionerna, 

resultat och metoddiskussionen har skrivits och formulerats tillsammans med lika mycket 

deltagande från båda författarna. 
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physically large 
even if they could 
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Kände sig 
fortfarande 
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They all 
emphasized that 
their life situation 
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changed for the 
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their lives before 
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(Groven et al., 
2010). 

De ansåg alla att 
deras livssituation 
hade blivit 
begränsad och 
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Livssituationen 
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sämre än före 
operationen 

 
 
 
 
 

Sämre liv 

 
 
 
 
 

Förändrad 
livssituation 



36  

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Under- 
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Kategori 

Their ability to move 
already had increased 
and they described that 
the vicious circle was 
broken (Forsberg et al., 
2013). 

Deras 
rörelseförmåga 
har redan ökat och 
de beskrev att den 
onda cirkeln var 
bruten. 

Rörelseförmåg 
an har 
förbättrats. 
Den onda 
cirkeln var 
bruten. 

 
Förbättrad 

rörelse- 
förmåga 

 
Förbättrade 

fysiska 
förhållanden 

 
 
 
 
 
 

Fysiologiska 
förändringar 

Now they could go for 
walks, which led to 
further weight decrease 
(Forsberg et.al, 2013). 

Nu kunde de gå 
på promenader, 
vilket ledde till 
ytterligare 
viktminskning. 

Promenader 
ledde till 
ytterligare 
viktminskning 
. 

 
Ökad 

rörelse-
förmåga 

They also experienced 
having less energy in 
their daily lives 
(Groven et al., 2010). 

De upplevde 
också att ha 
mindre energi i 
deras dagliga liv. 

Mindre energi 
i det dagliga 
livet. 

 
Minskad 

energi 

Negativa 
fysiologiska 

konsekvenser 
av operationen 

In this forum 
(sötdforum) they could 
share their positive 
experiences with others 
in the same situation, 
which gave them a 
profound sense of 
belonging (Groven et 
al., 2010). 

(Stödforum) I det 
här forumet kunde 
de dela sina 
positiva 
erfarenheter med 
andra i samma 
situation, vilket 
gav dem en djup 
känsla av 
tillhörighet. 

Känsla av 
tillhörighet när 
de kunde dela 
positiva 
erfarenheter 
med andra i 
samma 
situation. 

 
 
 

Gemenskap i 
stödgruppen 

 
 
 
 
 
 

Stöd & 
Gemenskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociala 
förändringar 

They supported each 
other when anyone was 
having problems with 
side effects… (Groven, 
2014). 

De stöttade 
varandra när 
någon hade 
problem med 
biverkningar... 

De stöttade 
varandra när 
någon hade 
problem eller 
biverkningar. 

 
 

Stöd 

Participants described 
positive attention by 
people in the 
environment, often 
about their appearance 
and it felt good 
(Forsberg et al., 2013). 

Deltagarna 
beskrev en positiv 
uppmärksamhet 
av människor i 
samhället, ofta om 
deras utseende 
och det kändes 
bra. 

Positiv 
uppmärksam-
het av andra. 
Kändes bra. 

 
 

Positiv 
uppmärk- 

samhet 

 
 
 
 
 
 
 

Socialisering Socializing with others 
was, according to the 
women, also very 
problematic. In 
particular, it was 
problematic to talk 
about their weight 
(Groven et al., 2010). 

Socialiseringen 
med andra var 
enligt kvinnorna 
också mycket 
problematisk. I 
synnerhet var det 
problematiskt att 
prata om deras 
vikt. 

Socialise-
ringen med 
andra var 
problematisk. 

 
 
 

Problem med 
att umgås 

 


