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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Efterfrågan på gastric bypass-operationer har ökat de senaste åren. Ökningen 
beror på den ökande fetman tillsammans med antal misslyckade försök att på egen hand gå 
ner i vikt med konventionella metoder. Inom forskningsområdet har flera kvantitativa studier 
gjorts som belyser viktminskningen och de medicinska effekterna efter gastric bypass-
operationer. Däremot är inte personers upplevelser efter gastric bypass-operation beforskat i 
samma omfattning. Således skulle en sammanställning av tidigare studier förtydliga 
personernas upplevelser efter att de genomgått gastric bypass-operation. 
Syfte: Att belysa personers upplevelser efter gastric bypass-operation. 
Metod: Litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 
Artiklarna har analyserats med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 
innehållsanalys. 
Resultat: I litteraturstudien framkom två huvudkategorier som svarade till syftet: 
Upplevelser av positiv karaktär och upplevelser av negativ karaktär. Huvudkategorierna 
skapades av fem underkategorier: Känslomässig tomhet, ensamhet, misslyckande, frihet och 
ökad självkänsla samt förbättrade fysiska förhållanden. 
Slutsats: Studiens resultat anses kunna bidra till en ökad förståelse för hur viktig det är med 
en bra förberedelse och uppföljning efter en gastric bypass-operation. Resultatet visar på att 
mer forskning behövs för att förbättra överviktsbehandlingen och få insikt av hur viktigt det 
psykologiska stödet är.  
 
Nyckelord: Gastric bypass-operation, upplevelser, personer 
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Inledning 
Efterfrågan på gastric bypass-operationer har de senaste åren ökat på grund av den ökande 

fetman tillsammans med antalet misslyckade försök att gå ner i vikt med konventionella 

metoder (Ronis, Elinton & Egberto, 2008). Enligt WHO (2012) beror fetman på flera olika 

faktorer, bl.a. sociala, kulturella, ärftliga och beteendemässiga. Fetman beror till större delen 

på livsstil än genetiska faktorer. Befolkningen har fått sämre kostvanor och mindre fysisk 

aktivitet. Livsstil eller genetiska faktorer kan var för sig utveckla fetma, men de kan också 

vara en kombination av varandra. Enligt Andris (2005) är gastric bypass en framgångsrik 

metod med goda viktminskningsresultat. Men enligt Miller, Mac Donald och Grinspoon 

(2008) byter många ut sitt matberoende mot något annat skadligt missbruk efter operationen. 

Vidare menar Ronis et al. (2008) att problem kan uppstå om personer som genomgått en 

gastric bypass-operation har orealistiska förväntningar och tror att operationen kommer att 

lösa alla deras andra problem som till exempel dåligt självförtroende och självbild. Därför är 

det viktigt med psykoterapeutiska förberedelser både innan och efter gastric bypass-

operationen, så att personen verkligen blir medveten om vad operationen kommer att ha för 

konsekvenser för resten av livet (Ibid.).  Inom forskningsområdet har flera kvantitativa 

studier gjorts som belyser viktminskningen och de medicinska effekterna efter gastric bypass-

operationer. Däremot är inte personers upplevelser efter gastric bypass-operation beforskat i 

samma omfattning. Således skulle en sammanställning av tidigare studier förtydliga 

personernas upplevelser efter att de genomgått gastric bypass-operation. En sådan kunskap 

kan ge ökad förståelse hos sjuksköterskan för personernas upplevelser efter en gastric bypass-

operation. 

Bakgrund 

Gastric bypass-operation 
Enligt Miller et al. (2008) är gastric bypass-operationen en vanlig typ av obesitaskirurgi där 

den övre delen av magen är förminskad till en liten ficka. Tunntarmen är delad och därefter 

kopplad till den ”nya” magsäcksfickan för att utgöra förbipassering till resterande tunntarm. 

Enligt Woodward (2003) sys därefter tolvfingertarmen fast längre ned på tunntarmen. Vidare 

menar Miller et al. (2008) att kirurgiformen bildar ett Y av tunntarmen, där av benämningen 
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Roux-en-Y. Gastric bypass-operationen begränsar mängden av mat en person kan konsumera 

och smälta. Enligt Woodward (2003) kan en gastric bypass-operation antingen göras genom 

vanlig öppen kirurgi där buken öppnas eller genom titthålskirurgi.  

 

 
Fig. 1 Gastric bypass (Miller, Mac Donald och Grinspoon, 2008). 

Kriterier för gastric bypass-operation 

Det finns åtskilliga kriterier för gastric bypass-operation som hälso- och sjukvården har satt 

upp. Enligt Miller et al. (2008) är kriterierna för en operation ett BMI på 40 eller mer såvida 

inte riskfaktorer som diabetes eller hjärt-kärlsjukdom föreligger, då gäller ett BMI på 35 eller 

där över. Enligt WHO (2007) är Body Mass Index (BMI) ett index på fetma. Enligt Miller et 

al. (2008) ska patienten vid flertal tillfällen försökt att gå ner i vikt genom ändrad 

kosthållning och motion utan resultat. Enligt Socialstyrelsen (2007) är indikationerna för 

gastric bypass-operation samma som ovan, BMI på 40 utan föreliggande riskfaktorer och 

BMI på 35 vid föreliggande riskfaktorer. Däremot kan enligt Socialstyrelsen (2007) 

operationer utföras på patienter med måttlig fetma med BMI på 30 till 35, men då endast där 

det finns stark evidens för mycket stor patientnytta i förhållande till ingreppets risker. Enligt 
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Carlanderska sjukhuset (2013), som är ett privat sjukhus, är kriterierna för att få en gastric 

bypass operation BMI 35 då inga bakomliggande sjukdomar finns. Vidare menar 

Carlanderska sjukhuset (2013) att vid riskfaktorer som hjärtkärlsjukdom och diabetes är 

gränsen för att få en gastric bypass operation BMI 30.  

Förberedelse och uppföljning  

Enligt Grehn, Villaume och Lagerqvist (2013) förbereds personerna inför gastric bypass-

operationen, genom att varje läkare gör en bedömning enligt kriterierna för behovet av en 

gastric bypass-operation. Personerna sätts därefter upp på en prioriteringslista. Inför 

operationen förbereds personerna genom att få kostråd från en dietist om lämplig kost. 

Personerna får träffa en sjukgymnast för att få hjälp med viktnedgång innan operation och råd 

om fysisk aktivitet. I sjukvårdsteamet ingår en kurator som personerna får träffa vid 

inskrivning och sedan vid behov för enskilda samtal.  Dietisten, sjukgymnasten och kuratorn 

ger råd om livsstilsförändringar för livet efter gastric bypass-operationen. Informationen ges 

både muntligt och skriftligt. Enligt Antonsson (2010) sker uppföljningen efter en gastric 

bypass-operation på olika sätt beroende på var i landet personerna har opererats. Innan 

personerna skrivs ut efter sin genomförda gastric bypass-operation får de träffa en dietist. 

Därefter får de träffa dietisten 1 och 6 månader efter operationen i grupp tillsammans med 

andra som genomgått en gastric bypass-operation ungefär vid samma tidpunkt. Personerna 

som opererats får även träffa en av överviktskirurgerna 1 månad efter operationen. Efter ca 6 

månader får personerna träffa en sjuksköterska för blodprovstagning, och svar meddelas via 

telefon eller per brev. Uppföljning på sjuksköterskemottagning sker 1 och 2 år efter gastric 

bypass-operationen. Vid detta besök tas nya prover och förnyelse av recept utförs. Under 

besöket kan personerna även ta upp eventuella problem och få sina frågor besvarade. Efter 2 

år remitteras personerna till Primärvården för fortsatt uppföljning 1 gång om året (Ibid.). 

Vidare finns ett kvalitetsregister som heter Skandinavien Obesity Surgery Registry (SOReg), 

där alla sjukhus i Syd Östra regionen är anslutna. Enligt SORegs riktlinjer ska uppföljning 

ske efter 6 veckor, 1 år, 2 år och 5 år. Samverkan med primärvården är viktig speciellt då det 

gäller personer med hjärt-kärlsjukdom eller diabetes enligt riktlinjerna (Grehn et al., 2013). 

 Således finns det riktlinjer för antal uppföljningsbesök men de fokuserar främst på de 

mätbara, medicinska effekterna så som vikt och blodprovstagning. Detta kan tala för att 

personer som genomgått gastric bypass-operationer inte får det stöd som de behöver för att 

klara av den stora kroppsliga och mentala förändringen.  
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Vinster och komplikationer av gastric bypass-operationen 

Den svenska sjukvårdens ökade satsningar på gastric bypass-operationer grundar sig på en 

studie som publicerades av Karlsson, Taft, Rydén, Sjöström och Sullivan (2007), där det 

framkom att dödligheten, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar bland överviktiga minskade med 

29 % bland de som hade genomgått en gastric bypass-operation. Enligt Andris (2005) orsakar 

övervikt stora medicinska komplikationer, nedsatt livskvalitet, för tidig dödlighet, typ 2 

diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter eller sömnapné, vilket kan minska eller försvinna 

helt vid viktminskning. Enligt Pelusio och Vaneks (2007) ökar kirurgisk behandling även 

internationellt på grund av de medicinska vinsterna, även psykologiska vinster som 

minskning av depressioner har noterats men inte i samma omfattning. Gastric bypass- 

metoden har visat sig vara den bästa metoden för fortsatt vikthållning. Enligt Andris (2005) 

ökar kirurgisk behandling på grund av att andra metoder, som diet och ändrad livsstil har 

begränsad långsiktig framgång. Enligt Miller et al. (2008) innebär gastric bypass- operation 

en livslång beteendeförändring för personerna som genomgått operationen. 

Beteendeförändringen innebär att inte kunna äta normalstora portioner mat utan att må illa, 

äta små portioner ofta samt ha god matkunskap för att få i sig tillräckligt med näring och 

vitaminer på mindre mängd mat. Om inte personerna som genomgår en gastric bypass-

operation är medvetna om förändringarna kan det leda till psykiska och sociala problem. 

Utöver psykiska och sociala problem kan personer som genomgått gastric bypass få problem 

som diarré, ansiktsblossning, hjärtklappning och trötthet. Problem kan uppstå då de får i sig 

för mycket socker. Reaktionen beror på att de förlorat en del nedbrytningsenzymer samt att 

utsöndringen av en del hormoner är förändrad. Personer som genomgått en gastric bypass-

operation upplever ofta illamående och får även kräkas om de äter för mycket (Ibid.). 

Personers upplevelse 
Enligt Eriksson (1991) utgörs grunden för personers upplevelser av graden medvetenhet och 

självmedvetenhet hos människan. Upplevelser är personens egna och kan inte tolkas och helt 

förstås av andra. Vidare menar Wiklund, (2003) att personen skapar en bild av sig själv och 

världen hon lever i genom sina sinnen, det hon med kroppen känner, hör och ser. Personens 

upplevelse av sig själv och sin omgivning ändras vid kroppsliga förändringar. Kroppen är 

viktig för identiteten men genom en förändrad kropp upplever personen sig själv på ett 

annorlunda sätt, vilket också kan leda till att de behandlas annorlunda av sin omgivning. 

Enligt Lindwall (2012) kan ett kirurgiskt ingrepp göra om och förändra en människas kropp, 

en förändring som kan vara definitiv. Bilden som personen ser i spegeln stämmer inte 
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överens med den tidigare bilden av kroppen. En person sa: ”Det förändrade utseendet gör 

mig till en annan, men till vem?” Efter en kirurgisk behandling som förändrat kroppen måste 

personen lära om och anpassa livet efter kroppens nya krav. Enligt Miller et al. (2008) kan 

upplevelserna efter en gastric bypass-operation leda till att personerna inskränker sin sociala 

delaktighet. Således är det intressant att belysa upplevelserna för personer som genomgått en 

gastric bypass-operation. 

Syfte 
Syftet var att belysa personers upplevelser efter en gastric bypass-operation. 

Metod 
Metoden författarna använt är en litteraturstudie med manifest ansats men med inslag av 

tolkning. Föreliggande studie baseras på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) består en litteraturstudie av insamlingsdata från litteratur, det vill 

säga litteraturen är informationskällan. Är informationskällan relevanta vetenskapliga artiklar 

som svarar mot studiens syfte görs lämpligast ett urval av 5-6 vetenskapliga artiklar för 

resultatsammanställningen. Litteraturstudie används vanligen som metod i examensuppsatser, 

detta för att inte hindra verksamheten i hälso- och sjukvården (Ibid.). Eftersom personers 

upplevelser efter en gastric bypass-operation eftersöktes lämpade sig en litteraturstudie av 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats.  

Datainsamling 
Artiklarna har sökts i databaserna Cinahl och PubMed, eftersom vårdvetenskapliga artiklar 

publiceras i dessa databaser. Sökorden som användes var gastric bypass, mental health, sence 

of coherence, self concept, experiences, life change events, samt synonymord. Författarna 

kombinerade sökorden med de booleska sökoperatorerna AND och OR. Sökorden 

kombinerades med OR för att få en bredare sökning därefter kombinerades sökorden i olika 

block med AND för att inriktas på relevanta artiklar som passade författarnas syfte (Bilaga 

1). Sökoperatorn NOT användes inte för att inte exkludera någon sökterm. Enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) kombineras söktermer på olika sätt med ord som kallas 

booleska sökoperatorer. De booleska söktermerna kan användas i alla databaser och med rätt 

kombination hjälper de forskarna att ringa in relevant litteratur i så stor utsträckning som 
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möjligt(Ibid.). En manuell sökning gjordes utöver sökningar i databaserna i redan valda 

artiklars referenslistor, för att bredda sökningarna och inte missa relevanta artiklar. Inga 

ytterligare relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte hittades i den manuella 

sökningen. 

Inklusionskriterier 

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades skulle vara kvalitativa empiriska studier. Vid 

sökningen i Cinahl valdes peer reviewed, som innebär att expertis inom området har granskat 

artikeln innan publicering (Willman et al., 2006). I PubMed är alla artiklar granskade innan 

publicering, därför finns inte alternativet peer reviewed. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska då det är det språk som störst del av forskningen publiceras på och behärskas av 

författarna till denna studie. Artiklarna skulle vara skrivna efter år 2000, eftersom gastric 

bypass-metoden är en relativt ny metod och äldre forskning är mer fokuserad på andra 

kirurgiska obesitasmetoder. Artiklarna skulle uppnå minst 8 poäng enligt 

kvalitetsbedömningen av Willman et al. (2006) för att inkluderas i studien. 

Exklusionskriterier 

Artiklar med kvantitativ ansats exkluderades på grund av att personers upplevelser efter 

genomförd gastric bypass- operation eftersöktes. Artiklar som beskrev upplevelser efter 

obesitaskirurgi valdes bort eftersom studien skulle fokusera enbart på gastric bypass-

metoden. 

Urval 

Efter artikelsökningarna i PubMed och CINAHL lästes 245 vetenskapliga artiklar på 

titelnivå. Därefter lästes 58 abstrakt av de artiklar som tycktes svara mot studiens syfte. Efter 

att ha läst abstrakten valdes 8 relevanta artiklarna ut. De utvalda artiklarna lästes i sin helhet, 

därefter granskades valda artiklar var för sig av författarna med hjälp av protokollet för 

kvalitetsbedömning av studier enligt Willman et al. (2006) (Bilaga 2). Därefter gjordes en 

gemensam sammanställning där artiklarna poängsattes, där JA motsvarade 1 poäng, NEJ 0 

poäng och VET EJ 0 poäng. Maxpoäng var 11 eftersom tre frågor valdes bort från protokollet 

för kvalitetsbedömning då de inte ansågs relevanta för studiens syfte. Frågorna som valdes 

bort var: ”Råder datamättnad?”, ”Råder analysmättnad?” och ”Genereras teori?”. 

Artiklarna bedömdes ha hög kvalitet vid poäng 9 och däröver, medel vid 7-8 poäng och låg 

kvalitet vid 6 poäng och lägre. Artiklarna till genomförd studie fick enligt 

kvalitetsbedömningen hög- och medelkvalitet (Bilaga 3). 
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Analys 
Olsson och Sörensen (2011) menar att innehållsanalys lämpar sig väl för att analysera 

vetenskapliga artiklar. Författarna till föreliggande studie har inspirerats av Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning av analys. Analysen inleddes med att läsa artikelresultaten 

upprepade gånger för att få en förståelse för innehållet. Därefter plockades relevanta 

meningar ut som överensstämde med studiens syfte, vilka kallas meningsbärande enheter. 

Vidare använde författarna i föreliggande studie ett analysschema där enheterna 

komprimerades till mindre text i omfattning, vilket kallas kondensering (Bilaga 4). Därefter 

minimerades och koncentrerades meningarna till så få ord som möjligt utan att förlora 

innebörden, vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) kallas kodning. Kodning innebär att 

meningar av upplevelser och händelser ges namn. Öppen kodning innebär att inte använda i 

förväg uppställda koder (Ibid.). Texterna kondenserades och kodades, därefter klipptes 

meningarna ut i remsor. Koder med liknande innehåll sammanfördes och bildade fem 

underkategorier. Utifrån underkategorierna med liknande innehåll framkom två kategorier 

som utgör det viktiga innehållet för att få svar på studiens problematisering. 

Innehållsanalysens samtliga steg gjordes av författarna tillsammans. Under analysarbetet 

diskuterades innehållet och underkategorier skapades gemensamt som svarade mot studiens 

syfte. Under arbetets gång har författarna blivit medvetna om sin förförståelse. Genom att 

diskutera och reflektera har författarna till föreliggande studie motverkat att förförståelsen har 

styrt resultatet. 

Resultat 
Resultatet i föreliggande studie kommer att belysa personers upplevelser efter genomförd 

gastric bypassoperation. Resultatet grundar sig på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Resultatet presenteras utifrån följande huvudkategorier: Upplevelser av negativ 

karaktär och Upplevelser av positiv karaktär och fem underkategorier: Känslomässig tomhet, 

Ensamhet, Misslyckande, Frihet och ökad självkänsla och Förbättrade fysiska förhållanden 

fig. 2. Citat presenteras under varje kategori för att öka trovärdigheten och ge en ökad 

förståelse för innehållet. 
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Fig. 2 Kategorier och underkategorier 

Upplevelser av negativ karaktär 

Känslomässig tomhet 

Flera personer upplevde att de hade svårt att skilja mellan fysisk och känslomässig hunger 

och hade tappat kontrollen över de normala kroppssignalerna efter sin gastric bypass-

operation. Många upplevde att de hade kontrollbrist vid matintaget och fick känslor av skuld 

och skam efteråt. Flera personer som genomgått en gastric bypass-operation fortsatte att äta 

av känslomässiga skäl. Ätandet baserades inte på hunger. En person sa, ”I had a gastric 

bypass, not a lobotomy!” (Saunders, 2001, s. 759). Flera personer upplevde att maten hade 
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tidigare fungerat som en källa till välmående. Efter gastric bypass-operationen kunde de bara 

äta minimala portioner, vilket gjorde att de inte kände sig tillfredsställda trots att ”den nya” 

magsäcken var full. Det fanns ofta en längtan att känna sig proppmätt som de gjorde före sin 

operation. När de inte längre kunde äta upplevde de känslomässig tomhet. Känslan av tomhet 

efter gastric bypass-operationen upplevdes av många minska när de använde shopping som 

ett substitut då de inte kunde äta längre.   

 

I was so out of control then. I just did not understand that I had any 

addiction let alone that shopping could be a problem. (LePage, 2010, s 

62). 

 

Flera personer upplevde att de tidigare hade använt ätandet som en coping-mekanism samt 

som ett skydd mot negativa känslor. Efter gastric bypass-operationen upplevde de en 

känslomässig tomhet då de inte kunde äta som tidigare. För att befria sig från tomhetskänslan 

försökte de att hitta nya alternativ att handskas med känslorna. De fortsatte sitt beroende 

inom andra områden.  

 

I did start to substitute alcohol for food. But that got worse later on…I 

became an alcoholic… Postsurgery, I definitely transferred to alcohol 

´cos I couldn´t eat… It was easier and easier to drink to fulfil the need in 

me. (Ogden, Avenell & Ellis, 2011, s 957). 

 

I felt so out of balance. I couldn´t eat so I shopped. I bought 40 pairs of 

shoes, really…I did feel better. (LePage, 2010, s 61). 

 

Många upplevde att det skapades en stress mellan behovet av att anpassa sig och äta mindre 

och önskan att tillfredsställa sina känslomässiga behov. 

Ensamhet 

Flera personer upplevde stora förändringar i beteende, behandling och bemötande av andra 

och relationer. De upplevda förändringarna gjorde att många kände sig osäkra på sin identitet 

och vilken de verkligen var. Flera personer upplevde att vänskapen till de gamla vännerna 

förändrades negativt efter gastric bypass-operationen. De upplevde att vännerna reagerade 
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annorlunda på deras ”nya jag” efter operationen, vilket skapade konflikter och många vänner 

övergav dem. 

I knew I would be treated better if I lost weight. But the first time the 

waiter I had known for 12 years actually acknowledged me in the same 

restaurant I had gone to for 12 years, I was irritated beyond belief. 

(LePage,2010, s 63). 

Flera personer upplevde episoder av djup depression och psykosociala följder som en störd 

kroppsbild och förändringar i förhållanden efter gastric bypass-operationen vilket ofta ledde 

till ensamhet. 

I was really depressed about not having to eat initially. That really, really 

got to me. So much so that I rebelled and tried to eat stuff that I used to 

eat. (Ogden, Avenell & Ellis, 2011, s 955). 

Flera personer upplevde att det inte har funnits någon att prata med om den känslomässiga 

sidan efter operationen. De tyckte det var ganska underligt att övervikt inte är riktigt erkänt 

som ett mentalt hälsoproblem. Många upplevde att viktminskningen blottade svagheter och 

osäkerhet som det nya jaget inte var redo att möta. De upplevde att de inte hade fått det 

psykiska stöd de hade behövt efter gastric bypass-operationen. 

We`re going to cut you open, we know how to cut you open, we know how 

to solve all that problem side of things, we get all that done and you get 

on with it´. And that for me was the worse bit about it.. (Ogden, Avenell 

& Ellis, 2011, s 957). 

Misslyckande 

Flera personer upplevde känslor som värdelöshet och otillräcklighet som ibland resulterade i 

självdestruktiva beteenden. Tiden efter gastric bypass-operationen förväntades ofta lycka och 

glädje men många upplevde ilska, rädsla och frustration. Flera personer upplevde ironi över 

att fira varje minskat kilo samtidigt som de upplevde ångest och sorg över förlusten av den 

gamla personen och det liv som tillhörde övervikten. Flera personer överraskades av insikten 

att en del av problemen de hade innan operationen på grund av sin övervikt kvarstod även 

efter viktminskningen. De hade före operationen använt övervikten som en ursäkt för att inte 

åstadkomma vissa mål och som ett sätt att skydda sig mot att utsätta sig för smärtsamma 
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situationer där risk fanns för att bli utstötta. Då övervikten inte längre var något problem 

kunde de inte längre använda den som ett försvar. Trots känslor av stolthet och lycka över 

viktminskningen upplevde flera personer känslor av misslyckande över att inte lyckats 

åstadkomma en viktminskning på egen hand.  

It´s funny you know and sad about bypass patients: we are ashamed when 

we are fat, and we are ashamed when we finally do something about it. 

(LePage,2010, s 63). 

Vidare skildrades upplevelser av orealistiska förväntningar efter gastric bypass-operationen. 

Personerna fantiserade om att operationen inte bara skulle hjälpa dem att gå ner i vikt utan 

också hjälpa dem i sitt yrkesliv och i deras förhållande. 

I thought this (gastric bypass surgery) would be the most wonderful thing 

in my life and in the beginning it was. I lost 230 lbs, the surgery went 

well, no complications, but mentally it did not work very well. We did not 

get to the core issue of why I was eating myself to death. (LePage, 2010, s. 

60). 

Upplevelse av positiv karaktär 

Frihet och ökad självkänsla 

Flera personer upplevde att de hade fått en ny chans i livet när de fick genomföra en gastric 

bypass-operation. Flera personer som genomgått en gastric bypass-operation upplevde ofta en 

förbättrad självkänsla. Efter operationen hade de fått en nyvunnen känsla av frihet från den 

tidigare ”fångenskapen”. Innan gastric bypass-operationen hade de känt sig obetydliga och 

som fångar i sin egen kropp. Många upplevde en triumf över att ha genomgått gastric bypass-

operation och besegrat övervikten och därmed förändrat sina liv positivt. 

This is proof of my success. I can never, not ever forget how much gastric 

bypass surgery changed my life. (LePage,2010, s 60). 

Flera personer upplevde i början att de blev stärkta och fick en ökad självkänsla av att kunna 

gå och handla nya kläder, när de gamla blev för stora. 

We bought a new pair of pants, a shirt that opened in the front, it was so 

great, and I felt invigorated. (LePage,2010, s 61). 
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Förbättrade fysiska förhållanden 

Flera personer upplevde att deras förhållanden förbättrades efter att de genomgått gastric 

bypass-operationen, både vad gällde kärleks- och vänskapsförhållanden. De kände att de fick 

ökad energi, ett bättre humör, större möjligheter att utöva olika aktiviteter och bättre utsikter 

för att få uppleva en längre framtid tillsammans med den de hade ett förhållande med. Många 

upplevde att de blev bättre bemötta av andra människor efter sin operation, men frågan 

kvarstod: 

Would this person have treated me this well when I was obese? Are they 

reacting to me as a person or to how much I weigh? (Bocchieri, Meana & 

Fischer, 2002, s 786). 

Många personer som genomgått en gastric bypass-operation upplevde att samtidigt som deras 

energi, rörlighet och självkänsla ökade kände de att deras förmåga att vara förälder också 

ökade. De upplevde en ökning i kvantiteten och samtidigt en förbättring av kvaliteten i den 

tid de spenderade med sina barn. Flera upplevde också att deras bättre och sundare livsstil 

hade överförts även på deras barn. Många upplevde att den dramatiska viktminskningen var 

positiv och energigivande samtidigt som den var psykiskt och känslomässigt uttömmande. 

Flera personer beskrev att de upplevde känslor av både lättnad och ilska då de bevittnade 

diskriminering och nedsättande kommentarer gentemot överviktiga personer. De upplevde 

lättnad över att inte längre vara målet för diskrimineringen men upplevde ilska över att andra 

personer fortfarande blev utsatta.  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att belysa personers upplevelser efter gastric bypass-

operation. Författarna valde att göra en litteraturstudie baserat på artiklar med kvalitativ 

ansats. Enligt Olsson och Sörensen (2011) kategoriseras kvalitativa studier som holistiska och 

utgår från helheten av ett fenomen. Således valdes kvantitativa studier bort då de förmodligen 

inte hade gett holistiska svar eller beskrivningar. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är 

fördelarna med litteraturstudier att de bidrar med samlad kunskap inom ett område. För att 

svara på syftet i studien tittade författarna på alla upplevelser efter en gastric bypass-

operation för att få en helhet av personernas upplevelser. I föreliggande litteraturstudie 
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gjordes en analys av tidigare empiriska studier av kvalitativ design som innefattade intervjuer 

och enkäter, eftersom studien fokuserade på personers upplevelser. Författarnas ambition var 

från början att göra en empirisk studie med intervjuer av personer som genomgått en gastric 

bypass-operation. Vid intervjuerna kunde öppna frågor använts, vilket kunde påverkat 

studiens resultat genom att komma närmre informanterna och få mer uttömmande svar. Men 

då tidsramen för en kandidatuppsats är begränsad valdes intervjustudie bort. Kvantitativ 

metod valdes bort då syftet var att belysa personers upplevelser. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) är arbetsmaterialet vid kvantitativa metoder siffror, som syftar till att beskriva och 

förklara mätningsresultat där olika personers värden kan jämföras. Kvalitativa och 

kvantitativa studier kan ibland komplettera varandra (ibid.). Men då personers subjektiva 

upplevelser eftersöktes ansåg författarna till föreliggande studie att kvantitativa artiklar inte 

skulle tillföra resultatet något ytterligare som skulle svara på studiens syfte.  

 

Artiklarna till studien har sökts i två databaser, Cinahl och PubMed eftersom 

vårdvetenskapliga artiklar eftersöktes. Artiklar från ytterligare databaser kunde eventuellt 

breddat resultatet. För att hålla tidsramen för studien valde författarna att inte söka i fler 

databaser då sökningarna i Cinahl och PubMed resulterade i artiklar av hög kvalitet som 

svarade på studiens syfte. Många sökningar med olika sökord, synonymer och kombinationer 

resulterade i att samma artiklar påträffades. Artiklarna som påträffades flera gånger redovisas 

i bilagan med databassökningar inom parentes. Författarna kombinerade sökorden med de 

booleska sökoperatorerna AND och OR för att få med litteratur som svarade på studiens 

syfte. Hade inte sökorden och synonymerna kombinerats med de booleska sökoperatorerna 

kunde resultatet påverkats genom ett mindre antal träffar och därmed ett mindre trovärdigt 

resultat. Enligt Willman et al. (2006) är det inte tillräckligt att använda endast en sökterm vid 

sökningar av vetenskapliga artiklar. Sökoperatorn OR används för att vidga sökningen inom 

varje område. Därefter avgränsas sökningen genom att använda sökoperatorn AND mellan 

varje område för att i så stor utsträckning som möjligt svara på syftet till studien (Ibid.). 

 

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades till studien var skrivna på engelska eftersom 

detta språk behärskas bäst av författarna jämfört med andra språk. De vetenskapliga 

artiklarna som inkluderades till studien var från USA, England, Danmark och Schweiz. Trots 

att studierna i valda artiklar är gjorda i andra länder tror författarna till föreliggande studie att 

personers upplevelser efter en gastric bypass-operation kan vara de samma i Sverige. Hade 

vetenskapliga artiklar från Sverige hittats kunde resultatet kanske blivit mer överförbart till 
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svensk sjukvård, då upplägg och rutiner i sjukvården eventuellt kan skilja sig åt mellan de 

olika länderna. De vetenskapliga artiklarna som valdes till föreliggande studie inkluderade 

inte personer under 18 år, vilket gör att resultatet inte är överförbart på barn. Artiklarna som 

användes till föreliggande studie är skrivna efter år 2000 eftersom personers upplevelser efter 

gastric bypass-operation eftersöktes. Hade äldre artiklar inkluderats hade träffarna innehållit 

andra kirurgimetoder som var föregångare till gastric bypass-metoden, vilket hade kunnat 

påverka resultatet då upplevelserna efter de tidigare metoderna kunde ha varit annorlunda.  

 

Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av protokollet för kvalitetsbedömning av studier 

enligt Willman et al. (2006) som anpassades till studiens syfte (Bilaga 2). Författarna 

granskade artiklarna var och en för sig för att slutligen göra en gemensam sammanställning. 

Enligt Willman et al. (2006) kan en mer subjektiv bedömning göras då författarna granskar 

artiklarna enskilt och anger kvaliteten med hjälp av en skala. Frågor som plockades bort från 

det valda granskningsprotokollet var: ”råder datamättnad”, ”råder analysmättnad” och 

”genereras teori”. Angående de valda artiklarnas data- och analysmättnad menade 

författarna att det inte kunde bedömas och därför valdes de bort från protokollet. Frågan om 

teori generades plockades bort eftersom författarna ansåg att den inte var relevant för syftet 

till studien. Fördelarna med protokollet var att det är skrivet på svenska och lättförståligt.  

 

Studiens vetenskapliga artiklar analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning 

av kvalitativ innehållsanalys (Bilaga 4). Författarna till föreliggande studie ansåg att den var 

tydlig och relevant till vald metod. Enligt Olsson och Sörensen (2011) beskriver manifest 

innehållsanalys textmaterialet och de synliga komponenterna, medan en latent ansats 

beskriver vad texten handlar om och forskaren gör en tolkning. I föreliggande studie har en 

manifest ansats använts, men med inslag av tolkning. Författarna återvände ofta till 

originaltexten under analysarbetet för att textinnehållet inte skulle tolkas felaktigt, utan det 

viktiga i texten behölls. Författarna har under arbetets gång läst och diskuterat materialet 

objektivt och lämnat förförståelsen utanför, vilket annars hade kunnat påverka resultatet. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) får inte forskarens förförståelse påverka objektiviteten i 

analys- och resultattolkningen. Genom att reflektera och växla mellan del- och 

helhetsperspektiv ses kontexten i sitt större sammanhang. Förståelsen av kontexten fördjupas 

efterhand och man blir medveten om sin egen förförståelse (Ibid.). 
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Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att belysa personers upplevelser efter gastric bypass-

operation. Resultatet visar att flera personer upplevde en känslomässig tomhet efter gastric 

bypass-operationen eftersom de tidigare hade ätit av känslomässiga skäl. Resultatet visar 

vidare att flera personer försökte att hitta nya alternativ för att fylla tomhetskänslan de 

upplevde och fortsatte sitt beroende inom andra områden. Resultatet styrks av Miller et 

al.(2008) som menar att personer som genomgått en gastric bypass-operation överför sitt 

matmissbruk till ett annat skadligt missbruk som till exempel alkohol. En stor del av de som 

genomgår en gastric bypass-operation har lidit av hetsätning av olika slag tidigare, och dessa 

besvär verkar kvarstå efter operationen. Depressionerna och missnöjet med resultatet av 

operationen kan leda till andra skadliga missbruk så som alkohol och droger. Alkoholen 

absorberas lättare och ger då en snabbare effekt och njutning vilket gör att patienten snabbare 

hamnar i ett beroende (Ibid.). Resultatet visar även att flera personer upplevde en känsla av 

djup depression och en störd kroppsbild efter gastric bypass-operationen. Enligt Smith (2005) 

visar personerna som genomgått en gastric bypass-operation ofta tecken på depression och 

sorg efter livet de lämnat bakom sig även att det inte var det liv de egentligen ville leva. 

Resultatet styrks ytterligare av Edholm, Svensson, Näslund, Karlsson, Rask och Sundbom 

(2013) som visar att konsumtionen av antidepressiva och antipsykotiska läkemedel hos 

personer som genomgått gastric bypass-operation mer än fördubblades jämfört med före 

operationen. Resultatet visar också att flera personer som genomgått en gastric bypass-

operation upplevde stora förändringar i beteende, behandling och bemötande av andra och i 

sina relationer. Förändringarna gjorde att många upplevde osäkerhet över sin identitet och på 

vem de var. Smith (2005) menar att både familjeroll och andra sociala förhållanden ofta 

förändras likaväl som personernas identitet. Således kan resultatet innebära att personer som 

genomgått en gastric bypass-operation inte har fått det stöd och den hjälp de behöver för att 

handskas med den mentala förändringen som operationen innebär.  

 

I föreliggande studie framkom även positiva upplevelser. Flera upplevde att de fick en större 

frihet och ökad självkänsla. Många upplevde förbättringar i sina förhållanden då de bland 

annat kunde medverka på fler aktiviteter. De som var föräldrar upplevde att de fick en bättre 

kvalitet i sitt föräldraskap. Resultatet styrks av Natvik, Gjengedal och Råheim, (2013) som 

menar att självkänslan, säkerhet och självförtroende ökade efter operationen. Många som 

upplevt depression innan gastric bypass-operationen hade sin depression kvar efter 
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operationen, men den upplevdes då som lättare att leva med. Enligt Reed, (2003) upplevde 

hon en ökad livskvalitet för att hon kunde följa med sina barn till lekplatsen. Hon kunde leka 

med barnen, hoppa och springa utan att vara rädd för att lekredskapen skulle gå sönder. 

 

I studiens resultat framkom att flertalet av personerna som genomgått en gastric bypass-

operation upplevde motsägelsefulla känslor. Många personer firade sin viktnedgång med 

glädje, men upplevde samtidigt osäkerhet, ångest och sorg över förlusten av det gamla livet 

då de var överviktiga. Flera av personerna upplevde viktminskningen som positiv och 

energigivande samtidigt som den var psykiskt och känslomässigt uttömmande. Resultatet 

visade även att flera personer hade orealistiska förväntningar om att operationen skulle lösa 

alla deras problem. Resultatet styrks av Ronis, Elinton och Egberto, (2008) som menar att 

många personer hoppas att alla problem i deras liv kommer att lösas efter gastric bypass-

operationen, men tvärtom så upplevde de känslomässig komplexitet som ibland kunde 

utveckla psykiska symtom. Följaktligen skulle detta kunna innebära att det finns brister både i 

den pre- och postoperativa informationen/uppföljningen. Smith, (2005) menar att personer 

som genomgår en gastric bypass-operation behöver en psykosocial uppföljning. 

Uppföljningen är viktig på grund av att livet förändras dramatiskt efter operationen, speciellt 

personernas förhållande till mat. Enligt Miller et al. (2008) är det viktigt med psykologiskt 

stöd till personer som genomgår en gastric bypass-operation både före och långt efter 

operationen. 

Slutsats 
Syftet med föreliggande studie var att belysa personers upplevelser efter gastric bypass-

operation. För att komma fram till ett trovärdigt resultat diskuterade och reflekterade 

författarna för att inte förförståelsen skulle påverka resultatet av föreliggande studie. I 

resultatet framkom att flera personer hade orealistiska förväntningar och många var inte 

beredda på den stora omställning som gastric bypass-operationen ledde till. Många upplevde 

att de fått den fysiska hjälpen men inte det psykiska stöd som de hade behövt. Frågan vi kan 

ställa oss är om en gastric bypass-operation är den bästa lösningen på överviktsproblemet 

eller om satsningarna borde göras på ett annat sätt. I resultatet framkom även att flera 

personer hade positiva upplevelser efter gastric bypass-operationen. Vilket kan tala för att de 

personerna fått en bättre förberedelse och uppföljning där operationen utfördes. Resultatet i 

föreliggande studie är överförbart till svensk sjukvård då upplevelserna efter en gastric 
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bypass-operation troligen inte skiljer sig åt mellan de olika länderna där studierna är gjorda 

och Sverige. Resultatet är inte överförbart till barn eftersom de vetenskapliga artiklarna 

studien bygger på innefattar personer över 18 år. Således visar resultatet på att mer forskning 

framförallt i Sverige behövs för att förbättra överviktsbehandlingen och få insikt av hur 

viktigt det psykiska stödet är. Genom ökad insikt kan sjuksköterskan förbättra den psykiska 

förberedelsen och uppföljningen. 

Självständighet  
Detta arbete har till största delen gjorts gemensamt av Carola och Ingela, med mycket 

diskussioner under arbetets gång. Artikelsökningen i Cinahl hade Carola huvudansvaret för 

och Ingela hade huvudansvaret för sökningarna i PubMed. Artiklarna delades upp till hälften 

var och meningsenheterna ströks under i artiklarna. Efter det bytte författarna artiklar och såg 

om det fanns fler meningsenheter. Carola har haft huvudansvar för sammanställningen av 

tabellerna och Ingela har haft huvudansvaret för referenshanteringen. Båda författarna har 

suttit tillsammans under hela arbetets gång och skrivit hela texten tillsammans.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinahl 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S1. Gastric bypass (CH 
[CINAHL Headings]) 

869 131119 0  

S2. Bariatric Surgery (CH) 1787 131119 0  

S3. Gastroenterostomy (CH) 16 131119 0  

S4. Psychosocial health (CH) 5533 131119 0  

S5. Experiences (CH) 43837 131119 0  

S6. Life change events (CH) 2824 131119 0  

S7. S1 OR S2 OR S3 2049 131119 0  

S8. S5 OR S6 46188 131119 0  

S9. S4 AND S7 AND S8 
Med begränsningar Peer 
reviewed, english language 
och artiklar publicerade efter 
år 2000. 

0 131119 0  

S10. S7 AND S8 Med 
begränsningar Peer reviewed, 
english language och artiklar 
publicerade efter år 2000. 

26 131119 5 3 

S11. Gastric bypass (CH) 868 131119 0  

S12. Health (CH) 765184 131119 0  

S13. Adaptation (CH) 22525 131119 0  

S14. S11 AND S12 AND S13 3 131119 3 (1) 

S15. Psychosocial factors 154324 131119 0  

S16. Quality of life (CH) 52235 131119 0  

S17. S11 AND S15 AND S16 12 131119 6 (2) 

S18. Sense of coherence (CH) 642 131119 0  

S19. Eating disorders (CH) 5079 131119 0  

S20. S11 AND S15 AND S19 4 131119 4 (1) 

S21. S11 AND S13 7 131119 4 (2) 

S22. S11 AND S15 26 131119 10 (2) 

S23. Mental health 35303 131119 0  

S24. S11 AND S23 2 131119 2 0 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i PubMed 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S1. Sense of coherence 1474 131119 0  

S2. Self concept 77826 131119 0  

S3. Gastric bypass 7670 131119 0  

S4. S2 OR  S1 78874 131119 0  

S5. S2 OR S1 AND S3 54 131119 19 2 

S6. Mental health 191568 131119 0  

S7. S6 AND S3 59 131119 17 2 

S8. Eating disorders 28516 131119 0  

S9. Binge eating 9360 131119 0  

S10. Health related quality of 
life 

38099 131119 0  

S11. S10 AND S9 AND S8 48 131119 3 1 

S12. Gastric bypass 7703 131119 0  

S13. S12 AND S10 AND S9 
AND S8 

4 131119 2 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Kruseman, M., Leimgruber, A., Zumbach, F., & 
Golay, A., (2010). Schweiz. 

Dietary, weight, and 
psychological changes among 
patients with obesity, 8 years after 
gastric bypass. 

Cohort-studie. 80 kvinnor. Hög kvalitet 
 
10/11 poäng 

Bocchieri, L. E., Meana, M., & Fisher, B. L. 
(2002). USA. 

Perceived psychosocial outcomes 
of gastric bypass surgery: A 
qualitative study. 

Ostrukturerade och 
semi-strukturerade 
intervjuer med 
kvalitativ ansats. 

23 kvinnor och 8 män. Hög kvalitet 
 
10/11 poäng 

Beck, N.N., Mehlsen, M., & Stöving. (2012). 
Danmark. 

Psychological charecteristics and 
associations with weight 
outcomes two years after gastric 
bypass surgery: Postoperative 
eating disorder symptoms are 
associated with weight loss 
outcomes. 

Frågeformulär. 37 kvinnor och 8 män  Hög kvalitet 
 
9/11 poäng 

Mitchell, J.E., Lancaster, K.L., Burgard, M.A., 
Howell, L.M., Krahn, D.D., Crosby, R.D., 
Wonderlich, S.A., & Gosnell, B.A. (2001). USA. 

Long-term follow-up of patients´ 
status after gastric bypass. 

Intervjuer 65 kvinnor och 13 män där 8 dog under 
studiens gång. 

Medel 
 
8/11 poäng 

Saunders, R. (2001). USA. Compulsive eating and gastric 
bypass surgery: What does 
hunger have to do with it? 

Frågeformulär. Alla gastric bypass-opererade patienter 
på ett sjukhus i Virginia, som hade 
tvångsmässigt ätande innan 
operationen. 

Medel 
 
8/11 poäng 

Glinski, J., Wetzler, S., & Goodman, E. (2001). 
USA. 

The psychology of gastric bypass 
surgery. 

Semistrukturerad 
intervju. 

115 patienter. Hög kvalitet 
 
9/11 poäng 

Ogden, J., Avenell, S., & Ellis, G. (2011). 
England. 

Negotiating control: Patients` 
experiences of unsuccessful 
weight-loss surgery. 

Djupgående intervjuer 
med kvalitativ ansats. 

8 kvinnor och 2 män. Hög kvalitet 
9/11 poäng 

LePage, C.T. (2010). USA. The lived experience of 
individuals following Roux-en-Y 
gastric bypass surgery: A 
phenomenological study. 

Djupgående intervjuer 8 kvinnor och 4 män Hög kvalitet 
 
10/11 poäng 
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Bilaga 4 Analysschema 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Orealistiska förväntningar … 
fantasier om att operationen är 
en magisk knapp … som även 
ska hjälpa dem i deras 
förhållande och professionella 
liv.   
 
 

 
 
Orealistiska förväntningar efter 
operationen. 

 
 
Orealistiska förväntningar. 

 
 
 
Misslyckande 

 
 
 
 
 
 
 
 
Upplevelser av negativ karaktär. 
 

 
Maten som hade fungerat som 
en källa till välmående var 
plötsligt ineffektiv i mötet med 
den psykiska och känslomässiga 
tomheten de upplevde.
  
 

 

Upplevelse av psykisk och 
känslomässig tomhet
  

 

 

Känsla av tomhet 

 

 
Känslomässig tomhet 

Upplevde förändringar i 
vänskapen … gamla vänner 
reagerade annorlunda på det nya 
jaget. 
  

 
Förändringar i vänskapen med 
gamla vänner 

 
 
Förändrad vänskap 

 
 
Ensamhet 
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Bilaga 4 Analysschema 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

… att plötsligt bli synlig för en 
värld där de innan kände sig 
obetydliga, en nyfunnen känsla 
av frihet från den preoperativa 
fångenskapen i deras egna 
kroppar. 
 

 
 
Nyfunnen känsla av frihet 

 
 
Känsla av frihet 

 
 
Frihet och ökad självkänsla 

 
 
 
 
 
 
Upplevelser av positiv karaktär. 

Upplevde förbättringar i deras 
förhållanden, … ökad energi, 
bättre humör… utsikterna av en 
längre framtid förbättrade deras 
förhållande. 
  

 
Förbättringar i förhållanden, 
ökad energi, förbättrat humör 
och förbättrad framtidsutsikt 

 
Förbättrade förhållanden 

 
Förbättrade fysiska förhållanden 
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