
 

 
 

Examensarbete  

Magisteruppsats 

Patientens upplevelser efter en gastric bypass 
operation   
 
 
En kvalitativ intervjustudie  
 
The patient experiences after a gastric bypass surgery 
A qualitative interview study  
 

 

 

 

 

 

Författare: Johanna Lindstedt och Marie Mattsson 
Handledare: Marie Elf 
Granskare: Bibbi Smide 
Examinator: Anna Ehrenberg 
Ämne: Omvårdnad 
Kurs: Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 
Poäng: 15 högskolepoäng 
 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 



 

 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelser efter en gastric bypass operation. 

En empirisk studie med kvalitativ ansats genomfördes, där intervjuer skedde med sex 

personer som genomfört en gastric bypass operation. Data analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. Under intervjuerna framkom att informanterna upplevde att operationen inte 

hade någon negativ inverkan på deras vardagliga liv. De upplevde en ökad livskvalitet och 

förbättrad hälsa som lett till ett mer fysiskt aktivt liv. Viktnedgången tillsammans med 

omgivningens positiva reaktioner på den nya kroppen hade stärkt deras självförtroende. Den 

största förändringen informanterna upplevde i det vardagliga livet var deras förändrade 

matvanor. De beskrev att maten var i fokus och att de planerade sin vardag efter måltiderna. 

De följder som framkom upplevdes inte som något stort problem, utan viktminskningen och 

de positiva hälsoupplevelserna dominerade. Informanterna kände sig välinformerade och hade 

realistiska förväntningar på operationen, samt var förberedda på de konsekvenser som kunde 

uppstå. Studien visar att den specialiserade vården på överviktskliniker kan bidra till att 

underlätta tiden efter operationen för patienten. Det framkom att informanterna upplevde en 

kunskapsbrist om gastric bypass operationer bland sjukvårdspersonal, inom primärvård och 

slutenvård. För att patienten ska känna trygghet och förtroende är det därför viktigt att öka 

kunskapen om överviktsoperationer bland hälso- och sjukvårdspersonal.  

Nyckelord: gastric bypass operation, innehållsanalys, kvalitativ intervjustudie, patientens 

upplevelser, stöd och bemötande.   

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 
 

The aim of the study was to describe patient experiences after a gastric bypass surgery. An 

empirical study with a qualitative approach was implemented, there were interviews with six 

people who performed a gastric bypass surgery. Data were analyzed by qualitative content 

analysis. During the interviews it was clear that the informants felt that the surgery had no 

negative impact on their everyday lives. They experienced an improved quality of life and 

improved health which led to a more active life. Weight loss with ambient positive reactions 

to the new body had strengthened their confidence. The major change informants experienced 

in everyday life was changing their eating habits. They described the food was the focus, and 

that they planned their daily after meals. The implications that emerged was not seen as a 

major problem, but the weight loss and the positive health experiences dominated. The 

informants felt well informed and had realistic expectations of the surgery, and were prepared 

for the consequences that could occur. The study shows that specialist care on obesity clinics 

may help to ease time after surgery for the patient. It was revealed that the informants 

experienced a lack of knowledge about gastric bypass surgery among health professionals, 

primary care and inpatient care. For the patient to feel secure and confident, it is important to 

learn more about bariatric surgery among health care professionals.  

 

Keywords: content analysis, gastric bypass surgery, patient experiences, qualitative study, 

support and treatment 
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INTRODUKTION 

Andelen överviktiga ökar kraftigt och idag är fetma ett stort folkhälsoproblem världen över. 

Det blir allt vanligare att behandla fetma med kirurgi, vilket är den metod som har bäst 

vetenskapligt stöd när det gäller långsiktig viktminskning. Gastric bypass operation är en av 

flera metoder som idag används. 

 Viktminskningskirurgi har fått mycket uppmärksamhet i media och det har varit ett 

omdebatterat ämne med fokus på problem, komplikationer och återfall. Medias negativa 

spegling gentemot det starka forskningsstödet för metoden väckte vårt intresse för ämnet med 

en önskan om att undersöka individens egna upplevelser efter en gastric bypass operation. Vi 

har i vårt arbete mött patientgruppen och vi har även träffat personer i vår närhet som 

genomgått, eller haft funderingar på att genomföra en gastric bypass operation. Genom att 

studera patientens egna upplevelser efter operationen är vår önskan att vårdpersonalens 

bemötande, uppföljning och omvårdnad kring denna specifika patientgrupp förbättras och att 

förutsättningarna för en god vårdrelation ökas. Vår förhoppning är även att patienter som ska 

eller har genomgått operationen, kan få insikt i andra individers upplevelser genom att ta del 

av denna studie.    

 

Övervikt och fetma 

Övervikt anses inte vara en sjukdom utan ett risktillstånd medan fetma anses vara en kronisk 

sjukdom som måste behandlas för att inte leda till döden. Det finnas ett tydligt samband 

mellan högt BMI och ökad dödlighet. Redan vid ett BMI på 25 eller högre ökar risken för 

tidig död (Löndahl, 2009). Orsakerna till övervikt och fetma är inte tillräckligt kända men det 

finns en stark relation till ärftliga faktorer, således spelar personens livsstil en viktig roll för 

att förebygga fetma såsom att motionera regelbundet samt att äta en bra och nyttig kost. Även 

andra faktorer såsom sociala, beteendemässiga och kulturella har visat sig ha betydelse för om 

personen skall utveckla fetma eller inte (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 

2002). Även utbildningsgrad, arbetssituation och bostadsort har betydelse. Den medfödda 

benägenheten att drabbas av fetma är utbredd bland Sveriges befolkning men har visat sig 

vara störst för kvinnor som bor på landsbygden och som är förtidspensionerade (Löndahl, 

2009). 
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Övervikt och fetma kan leda till en rad hälsoproblem och kan dessutom förvärra en del 

sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i 

rörelseorganen, vissa cancerformer, sömnapné, infertilitet, komplikationer under graviditeten 

och demens. Fetma är ofta sammankopplat med psykiska besvär som ger en sämre livskvalitet 

exempelvis depression. Men fetma i sig försämrar också livskvaliteten betydligt (SBU, 2002). 

 

Övervikt och fetma ur ett nationellt- och globalt perspektiv 

Andelen överviktiga i Sverige har ökat under de senaste 20 åren och ökningen har skett 

snabbare hos män än hos kvinnor. Ökningen av överviktiga vuxna tycks dock ha avstannat 

något medan antalet barn och unga vuxna med övervikt ökar. År 2009 var ungefär hälften av 

alla män och drygt en tredjedel av kvinnorna, i åldrarna 16-84 år överviktiga eller feta 

(Socialstyrelsen, 2009). Det är inte bara i Sverige som övervikt och fetma är ett stort 

folkhälsoproblem och det finns idag knappt något land som lyckats undkomma problemet 

(Löndahl, 2009). Från att ha varit ett problem främst kopplat till hög-inkomstländer är nu 

problemet lika vanligt i låg-inkomst länder. Statistik visar att det uppskattningsvis finns 1,4 

miljarder vuxna och 40 miljoner barn som lider av övervikt och fetma i världen och varje år 

dör 2,8 miljarder vuxna till följd av övervikt och fetma (WHO, 2012). Globalt sett dör fler 

personer av övervikt och fetma än det gör av svält och undernäring (WHO, 2012., Löndahl, 

2009). 

 

Behandling av övervik och fetma 

Övervikt och fetma kan behandlas på olika sätt. Kostbehandling är det mest grundläggande 

för viktnedgång och innebär råd om hur fett och kalorier kan reduceras exempelvis genom att 

äta rikligt med frukt och grönt då det är kalorisnålt. Det är även viktigt att äta många små mål 

mat istället för ett par stora. Kostbehandling rekommenderas i kombination med ökad fysisk 

aktivitet. Beteendeterapi kan också ingå som komplement vid olika behandlingsformer. Det 

finns exempel på farmakologisk behandling som kan ge viktminskning genom att exempelvis 

stimulera kroppens förbrukning av energi, påverka mekanismer i hjärnan som styr aptiten, 

eller minska upptaget av fett i maten (SBU, 2002). 

Kirurgiskbehandling kan ske i de fall andra insatser för viktminskning inte givit resultat. Det 

finns ett tiotal olika kirurgiska metoder för operation av fetma. Gastric bypass operation är i 



 

3 
 

Sverige, och även i övriga världen, den vanligaste kirurgiska metoden och står för mer än 97 

% av alla operationer (Scandinavian Obesity Surgery Registry, SOReg, 2013, del 3). Metoden 

har den starkaste vetenskapliga dokumentationen (SBU, 2002) och har den bästa effekten på 

viktnedgång vid fetma (Hofmann, 2010; SBU, 2002). 

 

Specialiserad vård vid Viktenheten Skönvikt 
 

Arbetssättet på Viktenheten Skönvikt, i Säter, grundas på rådande forskning med uppdrag att 

bedöma, planera och utföra lämplig behandling för patienter med fetma i Dalarnas län. Inför 

en viktminskningskirurgi, sker vid behov, en bedömning i ett multidisciplinärt team. Utifrån 

denna bedömning kan sedan olika behov av preoperativa förberedelser uppkomma, till 

exempel att arbeta med livsstilsförändringar och psykisk ohälsa. Inför operationen får sedan 

patienten olika former av kirurgisk-information från dietist och läkare och patienten får arbeta 

med preoperativ viktminskning. Efter operationen erbjuds vid behov hjälp med eventuella 

problem som kan ha uppstått, som exempelvis bristsjukdomar, biverkningar, besvär med den 

nya livsstilen, födoämnesallergier, svårighet med vikt och figur samt stöd kring fysisk 

aktivitet. (Landstinget Dalarna, 2013). Enligt Anette Liberg Örn, dietist vid Viktenheten 

Skönvikt (mailkontakt 21 oktober 2013) sker ett återbesök till kirurgmottagningen sex veckor 

efter operationen, i Falun alternativt Mora beroende på vart patienten är opererad. Därefter är 

följande besök förlagda till Viktenheten Skönvikt.  Återbesök i grupp till dietist och 

sjukgymnast sker tre månader efter operationen, samt individuell telefonkontakt med dietist 

för genomgång av näringsintaget om patienten skickat in en kostregistrering. Uppföljning i 

form av läkarbesök sker efter sex och tolv månader. Tolvmånaders besök omfattar även 

gruppbesök till dietist. Provtagning och telefonuppföljning av obesitassjuksköterska sker 

därefter en gång per år med fysiskt besök vid behov. Därutöver kan det för den enskilde 

patienten pågå parallella behandlingar eller utredningar av sjukgymnast, dietist, sjuksköterska, 

läkare eller psykolog med ett eller flera återbesök. Efter fem år är det tänkt att patienten 

återremitteras till sin vårdcentral. 
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Gastric bypass operation 

Under år 2012 utfördes cirka 7900 gastric bypass operationer i Sverige (SOReg, 2013). 

Gastric bypass operationen kan genomföras som en öppen operation eller genom 

titthålskirurgi vilket är det vanligaste tillvägagångssättet. Operationen innebär en 

förminskning av magsäcken genom att den övre delen av magsäcken sys av till en liten ficka 

på knappt 5 x 5 cm och tunntarmen sys fast direkt på den nya magsäcken (Kirurgkliniken, 

Ljungby lasarett 2011; Grindel & Grindel, 2006). Det innebär att magsäcken förminskas så att 

den rymmer cirka 30 ml, vilket motsvarar cirka 10 % av ursprunglig storlek. Detta gör att 

patienten upplever mättnadskänsla snabbare i och med att första delen av tunntarmen kopplas 

förbi så uppstår ett försämrat näringsupptag (Grindel & Grindel, 2006; Landstinget 

Kronoberg, 2011). Den gamla delen magsäcken lämnas kvar för att kunna tömma sig på 

sekret från bukspottkörteln samt galla. Efter operationen försluts huden med staples 

(Landstinget Kronoberg, 2011). Den genomsnittliga operationstiden är 72 minuter och 

vårdtiden beräknas till 1,9 dygn (SOReg, 2013, del 1). 

 

Gastric bypass operationens inverkan på andra sjukdomar 

Statistik från 2012 (då 7900 personer genomförde operationen i Sverige) visar att 65 % av 

patienterna helt kunnat sluta med sin medicinering mot diabetes och 42 % blev botade från sitt 

tidigare höga blodtryck. 75 % av de patienter som innan operationen hade sömnapné blev 

botade från detta. Vidare var det 60 % av patienterna som kunde sluta med sin medicinering 

mot höga blodfetter och 40 % av patienterna kunde efter operationen avsluta den 

antidepressiva behandlingen. Dock var det 5-7 % som påbörjade antidepressivbehandling 

inom 2 år efter operationen (SOReg, 2013, del 3). 

  

Nackdelar med en gastric bypass operation 

Av de 7900 patienter som genomförde en gastric bypass operation under 2012 var det 7 % 

som fick någon form av operationsrelaterad komplikation inom de första 30 dagarna. Av 

dessa drabbades 3 % av patienterna av en svår komplikation som krävde reoperation. 

Dödligheten 30 dagar efter operationerna är internationellt sett mycket låg 0,05 % och även 

efter ett och två år efter operationen är dödligheten låg. De vanligaste förekommande 

komplikationerna är bukväggskomplikationer, blödningar, tarmvred och läckage mellan 
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magsäck och tunntarm (SOReg, 2013, del 2). Biverkningar som buksmärta, illamående, 

hungerkänslor (Ogden, Clementi & Aylwin, 2006) diarré och gaser (Kruseman, Limgruber, 

Zumbach & Golay, 2010) infinner sig ofta de första veckorna men dessa försvinner sedan 

gradvis (Ogden m.fl., 2006).  

En vanlig följd för gastric bypass opererade patienter är dumping syndrom (Grindel & 

Grindel, 2006; Kruseman m.fl., 2010; Landstinget Kronoberg, 2011), vilket innebär att 

obearbetad, energität mat, töms för fort från magsäck till tunntarm. Detta uppstår på grund av 

att dessa patienter saknar den nedre magmunnen som portionerar ut maten till tunntarmen. 

Tunntarmen blir då överbelastad vilket kan leda till hjärtklappning, illamående, yrsel och 

kräkning. Dumpning kan motverkas genom att äta långsammare och mindre (Landstinget 

Kronoberg, 2011 ). 

Direkt efter operationen rymmer tarmfickan endast någon matsked föda men tänjs något med 

tiden. Att komma igång med ätandet efter operationen är en process där patienten endast äter 

flytande föda i två veckor, därefter följer en period på två veckor med passerad eller mosad 

mat. Efter detta kan vanlig mat börja ätas, dock måste den tuggas mycket noga innan den 

sväljs. En full måltid bör inte vara större än en kaffekopp fast föda och dryck ska intagas 

emellan måltiderna då den nya fickan är för liten för att rymma både mat och 

dryck (Landstinget Kronoberg 2011). 

Långsiktiga komplikationer efter en gastric bypass operation kan vara sår i magsäcken, 

vitamin- och nutritionsunderskott och överflödig hud (Grindel & Grindel, 2006; 

Kirurgkliniken, Ljungby lasarett 2011). 

 Woodard, Downey, Hernandez- Boussard & Morton (2011) har genomfört en crossover 

studie där nitton patienter studerades före och efter en gastric bypass operation.  

Alkoholmetabolismen och berusningssymtom testades före operationen samt vid tre och sex 

månader efter operationen. I tillägg till dessa tester fick även patienterna svara på en enkät om 

deras dryckesvanor. Resultatet visar att en gastric bypass operation leder till en ökad 

känslighet för alkohol. Detta på grund av att operationsmetoden leder till en minskad 

förstapassagemetabolism vilket i sin tur ger högre promillehalt i blodet.  Alkoholeffekten 

upplevs därmed vara både snabbare och kraftigare än förut. Den reducerade kroppsvikten 

innebär dessutom att etanolens distributionsvolym minskar varför personerna generellt tål 
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alkohol mycket sämre efter ingreppet. Det tar även längre tid för patienten att tillnyktra. 

 Patienter som dricker alkohol efter en gastric bypass operation bör därför vara försiktiga. 

En kvantitativ kohortstudie, där 80 kvinnliga patienter studerades mellan år 1997-2002, visar 

att patientens tidigare matmissbruk i vissa fall övergår till ett annat missbruk, i form av 

alkohol eller droger (Kruseman m.fl., 2010). Även om många patienter blir friska från sin 

depression så finns det patienter som istället insjuknar (SOReg, 2012). Adams m.fl. (2007) 

visar i en retroperspektiv kohortstudie, som genomfördes mellan år 1984-2002,  att 

dödligheten i fetmarelaterade sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer, 

minskar bland patienter som genomgått överviktskirurgi. Men även att antalet som dör av 

icke-sjukdomsrelaterade orsaker som olyckor och självmord är också fler än 

genomsnittsbefolkningen.  

 

Kriterier för att få genomföra en gastric bypass operation 
 

Kriterier för att få genomföra en gastric bypass operation är att personen bör vara mellan 18 

och 60 år och ha ett BMI > 35. Patienter över 60 år bör analysera nyttan mot riskerna. Barn 

under 18 år opereras endast inom ramen för etiskt godkända och noga kontrollerade studier. 

Det skall finnas tidigare seriösa och helst dokumenterade försök till viktnedgång utan lyckat 

resultat samt att patienten själv måste vara motiverad till att genomgå livsstilsförändringar. 

Undantag kan göras för patienter med ett BMI< 35 om detta är i kombination med en eller 

flera fetmarelaterade sjukdomar såsom typ 2 diabetes, behandlingskrävande sömnapné, 

sjukskrivningskrävande ledsmärtor (Nationella Indikationer för Obesitaskirurgi, NIOK, 

2009). Kontraindikationer för att opereras är om patienten har leversjukdom, alkoholism eller 

drogmissbruk. Tidigare betydande bukoperationer kan också orsaka problem. Schizofreni och 

psykos är diagnoser som utesluter operation och patienter med behandlingskrävande 

depressioner kan få ett dåligt resultat av en operation.(Landstinget Kronoberg, 2011).

  

   

Upplevelser och attityder avseende övervikt och fetma 

I en kvantitativ studie där 407 sjuksköterskor och övrig vårdpersonal inom primärvården i 

England besvarade ett strukturerat frågeformulär angående bland annat attityder avseende 
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fetma, visade det sig att det fanns negativa fördomar och attityder mot överviktiga personer. 

De tycktes vara ointelligenta och upplevdes ha en bristande självdisciplin samt anses ha sig 

själva att skylla för sin fetma (Brown, Stride, Psarou, Brewins & Thompson, 2007). Det leder 

till att patienterna upplever ett misslyckande kring sina försök till viktnedgång som gör att de 

ofta finner det svårt att söka professionell hjälp för sin övervikt (Gunther, Guo, Sinfield, 

Rogers, & Baker, 2012). Fördomar som finns inom hälso- och sjukvården bidrar till att 

överviktiga patienter har negativa erfarenheter från tidigare vårdkontakter (Neil, 2013). 

En kvalitativ intervjustudie, där femton patienter deltog, visar att patienter upplever en känsla 

av skam och värdelöshet innan en gastric bypass operation. De upplever att övervikten 

begränsar dem i det vardagliga livet och de har en negativ kroppsuppfattning. Direkt efter 

operationen upplever patienterna ofta en känsla av chock och de ifrågasätter i vissa fall sitt val 

till operation. Vissa patienter upplever att de ej fått tillräckligt med information innan vilket 

försvårar anpassningen efteråt (Ogden m.fl., 2006). Kruseman m.fl. (2010) visade i sin studie 

att då det sker stora förändringar, så väl psykiskt som fysiskt, önskar många patienter att de 

hade fått en bättre information före ingreppet samt efter. De önskade även att få en psykolog- 

samt dietistkontakt för att tacklas med livet efteråt. 

Studier har även visat att patienten får ett förändrat förhållande till mat efter operationen. 

Ätandet går från ”missbruk” till en ”nödvändighet” och vissa patienter upplever att glädjen 

med att äta går förlorad eftersom de inte kan äta lika mycket och av allt (Ogden m.fl., 2006; 

Hofmann, 2010).  

Det finns även studier som visar på att många patienter som efter operationen får en skev 

kroppsuppfattning som inte stämmer överens med verkligheten. Operationen och den kraftiga 

viktnedgången lämnar ärr och överbliven hud efter sig vilket kan leda till skam och missnöje 

över sin kropp. Patienten har svårt att psykiskt hinna med viktnedgången (Kruseman m.fl., 

2010) och ser sig fortfarande som överviktig. En del patienter känner att de svikit sig själva 

genom att ta den ”lätta vägen” till viktnedgång genom att opereras (Ogden m.fl., 2006). 

En kvantitativ studie genomförd av Chang m.fl. (2010), där 102 gastric bypass opererade 

patienter svarade på en enkät, visar att patienten ofta upplever någon form av fysisk- och 

psykisk svacka tre till sex månader efter operationen. Anledningen till detta visade sig vara en 

följd av de komplikationer som kan uppstå. Efter det första året efter operationen upplever 

dock patienten sig må bra och har bättre hälsa än innan operationen genomfördes (a.a). Trots 
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de komplikationer och biverkningar som ofta uppstår efter operationen visar forskning att 

överviktskirurgi leder till en ökad livskvalitet hos den som opererats. Det ses som en metod 

för att öka patientens välbefinnande (Ogden m.fl., 2006; Hofmann, 2010). 

Livskvalitet är enligt WHO (1997) en subjektiv upplevelse, där både positiva och negativa 

aspekter i patientens liv vägs in. Det är patientens upplevda känsla av att leva ett gott liv. I 

takt med den viktnedgång som följer efter operationen byggs ofta självkänslan och 

självförtroendet upp hos patienterna. De upplever att de fått mer positiva tankar om sig själva 

och beskriver detta som en ”pånyttfödelse”. De känner sig accepterade och respekterade bland 

vänner och familj, men anpassningen till livet efter operationen är en process som tar tid 

(Ogden m.fl., 2006) och stöd och uppföljning är därför önskvärt (Kruseman m.fl., 2010). 

 

Hälsa 

Hälsa definieras enligt den traditionella, biomedicinska, förklaringsmodellen som frånvaro av 

sjukdom, denna definition har under de senaste åren successivt förändrats och kompletterats 

med en humanistisk, holistisk, definition av begreppet. Den humanistiska synen på 

hälsobegreppet inbegriper även den enskilde personens upplevelse av meningsfullhet, 

välbefinnande och känsla av sammanhang (KASAM), vilket ger hälsobegreppet en djupare 

innebörd. WHO:s hälsodefinition från 1948 är den mest kända, den beskriver hälsa som ”ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och social välbefinnande…” denna definition har 

varit omtalad på grund av kravet på ”fullständigt välbefinnande”, i den senaste definitionen 

från WHO (från 1986) har därför en vidareutveckling skett, där tillades att hälsa ska ses som 

en resurs i det dagliga livet, och inte som ett övergripande mål i livet. Vilket innebär att hälsan 

påverkas av fysiska, personliga och sociala faktorer (Pellmer & Wramner, 2007). 

Hälsobegreppet inkluderar hela människan, dvs. kropp, själ och ande (Svensson & Hallberg, 

2010). Vilket möjliggör att en person som drabbats utav en sjukdom ändå kan uppleva sin 

hälsa som god (Rostila & Toivanen, 2012). Hälsa beskrivs som en ständig pågående process 

som ser olika ut för varje enskild person (Pellmer & Wramner, 2007). 

 

Den vårdande relationen 

En kvalitativ intervjustudie, där totalt fjorton läkare och sjuksköterskor samt nio överviktiga 

personer deltog, har visat att en viktig förutsättning för överviktiga att våga ta upp sina 
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problem är att patienten känner stöd och har en bra och förtroendefull relation till sin 

distriktssköterska och läkare (Gunther m.fl., 2012). Enligt Eriksson (2000) är grunden i 

vårdandet en fungerande vårdrelation, som bygger på ömsesidighet mellan patient och den 

som vårdar (a.a). Vårdpersonalen har en betydelsefull och viktig roll i skapandet av en god 

relation till patienten, detta genom att vara lyhörd och hjälpa och stötta patienten i sökandet 

efter sin hälsa (Watson, 1993). 

 

Distriktssköterskans roll 

Distriktssköterskan har till uppgift att arbeta hälsofrämjande genom att stödja patienten att 

bevara och förbättra sin egen hälsa. Information och undervisning måste därför 

individanpassas utifrån varje enskild patient. För att kunna uppnå detta behöver 

distriktssköterskan ha fördjupade kunskaper om hur det hälsofrämjande arbetet skall bedrivas. 

Detta genom att se och ta tillvara på patientens egna resurser samt stödja och respektera 

dennes val (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Både kvalitativa intervju- och 

kvantitativa enkätstudier visar att distriktssköterskor ofta upplever fetma som ett svårt och 

känsligt ämne att ta upp och diskutera med patienten, de har en rädsla för att patienten ska 

känna sig förolämpad. I de situationer patienten själv valt att diskutera sin övervikt eller när 

patienten sökt vård för ett medicinskt problem direkt kopplad till detta uppger 

distriktssköterskor att det är lättare att prata om övervikten (Brown & Thompson, 

2007; Michie, 2007). Bland distriktssjuksköterskor finns en önskan om mer resurser i form av 

handledning, tid och tydliga riktlinjerför att lättare kunna arbeta med detta växande 

folkhälsoproblem (Gunther m.fl., 2012; Michie, 2007). 

Hälso- och sjukvårdens roll och inte minst distriktssköterskans roll att identifiera tänkbara 

kandidater för viktminskningskirurgi växer och det innebär också en skyldighet att förse dessa 

individer med långsiktigt stöd (Presutti, Gorman & Swain, 2004). Efter en gastric bypass 

upplever många patienter en känsla av att tappat kontrollen över sin tillvaro och har en önskan 

att få överlåta denna till någon annan. Studier belyser vikten av att som patient få stöttning 

och hjälp ifrån sjukvårdspersonal (Ogden m.fl., 2006). I en kvalitativ studie, där 15 

distriktssköterskor intervjuades, framkom hur viktigt det är att distriktsköterskan ger 

överviktiga personer strukturerat stöd och utbildning, samt är medveten om sin attityd och 

inställning till överviktiga och överviktens bakgrund. (Brown, & Thompson, 2007). Genom 

att distriktssköterskan lär sig upptäcka och förstå sina egna känslor i samspelet med patienten 
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blir mötet mer genuint och känslosamt (Watson, 1993). Forskning visar att självreflektion kan 

hjälpa vårdpersonalen att handskas med svåra vårdsituationer (Kasén, Nordman, Lindsholm & 

Eriksson, 2008). 

Gastric bypass opererade patienter följs noggrant upp av sin överviktsenhet eller 

kirurgmottagning. Där emellan är det först och främst primärvården och distriktssköterskan 

som handhar stöd och kontroller. Patienter med tablett- och insulinbehandlad diabetes samt de 

med behandlat högt blodtryck bör gå till diabetes- eller distriktssköterska för att kontrollera 

blodsocker och blodtryck för eventuell medicinjustering. Detta bör ske direkt efter hemgång. 

Hos distriktssköterskan tas även agrafferna efter tio till tolv dagar efter operation, därefter 

återkommande provtagning och Behepan injektioner (Landstinget Kronoberg, 2011). 

 

Problemformulering 

Övervik och fetma är ett växande problem i Sverige och i övriga världen. Fetma är numera 

så vanlig att det klassas som en folksjukdom och gastric bypass har blivit en allt vanligare 

metod att använda. Distriktssköterskor möter i stor utsträckning, dagligen, överviktiga 

patienter i sitt arbete. I och med att antalet operationer ökar så kommer många av dessa 

patienter ha genomgått en gastric bypass operation. Vi vill med vår studie undersöka 

patientens upplevelser efter operationen och på vilket sätt deras hälsa förändrats. Enligt 

uppgift från Viktenheten Skönvikt i Säter samt i studien av Chang m.fl. (2010) är den första 

tiden efter operationen den mest omskakande tiden. Det är mycket som händer för patienten 

och det är omtumlande både psykiskt och fysiskt, en vardag med nya rutiner och vanor ska 

byggas upp. Då studier visar att många patienten mår dåligt, psykiskt såväl som fysiskt, efter 

sin operation och risken att hamna i missbruk och självmordsfrekvensen ökar är vår 

förhoppning att en ökad insikt om patientens upplevelser skulle innebära en ökad förmåga att 

ge stöd och information till denna specifika patientgrupp. Det innebär också att 

vårdpersonalen måste vara uppmärksam på patientens välmående. 

Vår förhoppning är att uppmärksamma och skapa förståelse gentemot denna specifika 

patientgrupp. Genom ökad kunskap och insikt är vår önskan att vårdpersonalens bemötande, 

uppföljning och omvårdnad kring patienterna förbättras. Studiens resultat kan således 

användas som ett verktyg för vårdpersonal, men även för patientgruppen genom att de får ta 

del av andras upplevelser. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva patientens upplevelser efter en gastric bypass 

operation. 

 

Frågeställningar 
 

 Hur ser patientens dagliga liv ut efter operationen? 

 Hur upplever patienten sin kropp och hälsa efter operationen? 

 Hur upplever patienten bemötande och stödet från hälso- och sjukvården? 

 

 

Definition av centrala begrepp 

 

Övervikt och fetma 

Det finns olika metoder för att ta reda på om en person har övervikt eller fetma, till exempel 

genom att mäta midjemåttet eller räkna ut kvoten mellan midjan och höften. Det mått som 

oftast används är BMI, Body mass index, som bygger på förhållandet mellan längden och 

kroppsvikten. Ett BMI mellan 25,0 och 29,9 räknas som övervikt, och ett BMI på 30 eller mer 

definieras som fetma (Lundberg, 2012, SBU, 2002). 

 

METOD 
 

Design 

Studien genomfördes som en empirisk intervjustudie baserad på semistrukturerade frågor med 

kvalitativ ansats.  
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Population och urval 

För att rekrytera informanter användes bekvämlighetsurval. Målet var att få sex deltagare och 

inklusionskriterier var att personerna skulle vara vuxna, 18 år och äldre samt genomgått en 

gastric bypass operation för högst ett år sedan. Av praktiska skäl skulle de bo i Dalarnas län. 

Informanterna som valdes att medverka i studien kom författarna i kontakt med 

via Viktenheten Skönvikt i Säter. Bland de sex informanterna var hälften kvinnor och hälften 

män, samt var mellan 25-67 år gamla. Antalet deltagare har styrts utifrån studiens design samt 

med hänsyn till den tid som funnits för att genomföra och slutföra studien.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom enskilda semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide med 

frågeområden utarbetades för denna studie (bilaga 1). Intervjuarna strävade efter att svaren 

skulle bli så narrativa som möjligt. Under intervjun fanns det även utrymme för intervjuaren 

att ställa ytterligare frågor som berörde grundtemat. 

Frågorna i intervjuguiden: 

”Berätta hur en vanlig dag i ditt liv ser ut”, ”Hur upplever du din matsituation idag 

relaterat till före operationen?”, ”Hur upplever du din kropp idag relaterat till före 

operationen?”, ” Hur ser du på din hälsa idag relaterat till före operationen?”, ”Har 

operationen fått dig att ändra ditt sätt att se på dig själv?”, ”Hur ser du på det stöd 

och information som du fått innan och efter operationen?”, ”Har det varit 

tillräckligt?” ”Hur upplever du bemötandet från sjukvårdspersonalen?”, ”Hur ser du 

på ditt beslut angående operationen?”, ”Skulle du välja att genomföra operationen 

med facit i hand?”, ”Finns det några konsekvenser som uppstått efter operationen 

som du inte hade räknat med?”, ”Hur skulle du sammanfatta perioden som varit 

sedan operationen?”, ”Är det något ytterligare du vill tillägga?”, Följdfrågor vid 

behov:” Hur menar du?”, ”Kan du utveckla?”, ”Kan du berätta mer?”, ”Kan du 

förklara?” 
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Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med Viktenheten Skönvikt i Säter och tillåtelse gavs från verksamhetschefen 

(bilaga 4) att rekrytera deltagare till studien via dem. Verksamhetschefen på Skönvikt 

ombesörjde att informationsbreven (bilaga 2) delades ut till tio slumpvis utvalda patienter som 

senast varit på sexmånaders återbesök och som uppfyllde inklusionskriterierna. 

Författarna erhöll därefter kontaktuppgifter till dessa tio personer. 

Därefter togs telefonkontakt med de sex av informanterna, som var geografiskt lättast att nå, 

och de tillfrågades om informerat samtycke (bilaga 3) till deltagande i studien. De fick vid det 

telefonsamtalet åter all information om studiens innehåll och syfte. De fyra som ej blev 

tillfrågade att delta i studien meddelades via brev att antalet deltagare i studien var uppfyllt 

och att de därför ej kunde erbjudas att medverka i undersökningen. Vid intresse att senare ta 

del av studiens resultat uppmanades de att ta kontakt med författarna eller vända sig till 

Viktenheten Skönvikt. 

Tid och plats för intervjuerna anpassades efter informanternas önskemål. Två av de sex 

informanterna valde att bli intervjuade via telefon, medan de övriga fyra intervjuades 

under ett personligt möte. Intervjuerna skedde under vecka 33-34, 2013. Innan intervjuerna 

påbörjades gavs tid till att bekanta sig och känna sig bekväma i varandras 

sällskap. Därefter förklarades hur intervjun skulle gå till och information om studiens innehåll 

och syfte gavs ännu en gång. Informanterna fick sedan skriva på ett informerat samtycke. 

Författarna intervjuade tre personer var och frågorna ställdes utifrån intervjuguiden och 

intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon. Innan intervjuerna testades utrustningen, för 

att försäkra att den fungerade och var tillförlitlig. Intervjuerna pågick i snitt i 35 minuter. Efter 

intervjuerna gavs tid för eventuella frågor som uppstått och informanterna erbjöds att 

senare få ta del av den färdiga studien. 

 

Analys  

Intervjuerna skrevs ut ordagrant och analyserades genom en manifest kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Vidare användes en riktad 

innehållsanalys där frågeställningarna var ledande för analysen. Det transkriberade 

materialet lästes igenom noggrant och vidupprepade gånger av båda författarna. Detta för att 
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få en helhetsförståelse av materialet. Efter att texten hade läst i sin helhet ett flertal gånger 

började sökandet efter likheter och skillnader i materialet. Meningsbärande enheter i form av 

meningar och fraser, som besvarade studiens syfte identifierades. För att underlätta 

analysprocessen klipptes dessa meningsbärande enheter ut och lades på en plan yta, detta för 

att göra det mer överskådligt. För att materialet skulle vara mer lätthanterligt kortades sedan 

de meningsbärande enheterna ner (kondenserades), utan att det centrala innehållet 

gick förlorat. Därefter togs gemensamma koder fram, som kortfattat beskrev innehållet i de 

meningsbärande enheterna. I dessa koder söktes det efter likheter och skillnader och sexton 

subkategorier och fem kategorier växte fram. Analysprocessen var dynamisk och har under 

arbetets gång rört sig mellan de olika stegen. Hela tiden reflekterade författarna tillsammans 

för att öka trovärdigheten i materialet. Citat användes för att ytterligare stärka trovärdigheten i 

resultat redovisningen. Utdrag ur analysprocessen ses i tabell 1. 

 

Tabell 1. Utdrag ur analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet Kod Kategori Subkategori 

”Min hälsa är ju 

mycket bättre, jag 

har ingen 

medicinering mot 

diabetes 

längre, jag är 

piggare, sover 

mindre. Snarkar 

inte längre. Det 

enda problemet är 

vitaminerna, som 

jag blir så pigg av. 

Dom måste jag ta 

på morgonen 

annars kan jag inte 

sova. Nu sover jag 

aldrig middag efter 

jobbet.” 

Fått en bättre hälsa, 

slutat medicinera mot 

diabetes, känner sig 

piggare, slutat snarka. 

Upplevelser av hälsan Upplevelser av 

sin hälsa efter 

operationen 

Positiv inverkan 

på fetmarelaterade 

sjukdomar 

”Ja alltså.. inge 

värk i rygg å 

höften som 

tidigare .. man 

känner sig 

smidigare, 

lättare …” 

Minskad värk i rygg 

och höfter. Känner sig 

smidigare. 

Upplevelser av hälsan Upplevelser av 

sin hälsa efter 

operationen 

Mindre värk i 

kroppen 

”Fast sen orkar 

man ju mycket 

mer, när man 

leker med barnen, 

Har fått ökad ork i 

kroppen, klarar av att 

göra saker nu som ej 

upplevelser av hälsan Upplevelser av 

sin hälsa efter 

operationen 

Mer ork i kroppen  
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känner man 

orken. Jag har 

mycket mer ork i 

kroppen. 

gick innan 

 

Författarnas förförståelse 
 

Förförståelsen grundar sig på tidigare kunskap och erfarenhet från arbetet som sjuksköterskor 

inom sluten- och öppenvård där vi mött denna patientgrupp, samt den nya kunskap som vi 

tillägnat oss genom specialistutbildningen till distriktssköterskor. Men även genom den bild 

som media framställer gällande gastric bypass operation. Vår avsikt har varit att förhålla oss 

objektiva genom hela studien.   

  

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Studien är forskningsetiskt granskad av forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna 

(Diarienummer DUC 2013/801/90). Patientgruppen som studien vänder sig till är en mycket 

sårbar grupp. De är ofta skuldbelagda och bemöts ofta med oförstånd av sin omgivning och 

vårdpersonal. Datainsamlingen skedde via personlig intervju och det fanns en eventuell risk 

för att deltagarna skulle kunna känna sig i en utsatt position och att den personliga integriteten 

skulle kunna upplevas som hotad under intervjuerna. Studien som är på magisternivå, 

har tillämpat lagen om etikprövning av forskning som avser människor (Lag 2003:460). 

Lagen innebär att informanterna informeras om frivilligt deltagande och rätten att när som 

helst avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring. Endast författarna som genomfört studien 

och den handledare som författarna haft har haft tillgång till materialet som analyserats. 

Samtliga deltagare informerades om syftet med studien och fick skriva på ett 

samtyckesformulär innan studien påbörjades. Allt inspelat och skriftligt material har hanterats 

och förvarats så att ingen obehörig kunde tänkas förstå vem som deltagit i studien. Så snart 

materialet var transkriberat och bearbetat har det förstörts. De deltagare som önskade fick 

sedan ta del av studiens resultat. 
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RESULTAT 

Resultatet baseras på den information som framkommit under intervjuerna med de sex 

informanterna. Resultatet presenteras utifrån 5 kategorier och 16 subkategorier som framkom 

av innehållsanalysen (Tabell 2).  För att illustrera informanternas upplevelser presenteras citat 

under vissa subkategorier. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier                                                                 

Kategori Subkategori 

Det dagliga livet efter operationen Nöjda med sitt operationsbeslut 

och rekommenderar metoden 

till andra 

Den allra första tiden efter 

operationen var besvärlig 

Positiv syn på sin framtid 

Upplevelser av sin kropp efter operationen                 

                                                                                              

   

Skev kroppsuppfattning – 

känner sig fortfarande fet 

Stärkt självförtroende relaterat 

till positiva reaktioner från 

omgivningen på den nya 

kroppen 

Upplevelser av sin hälsa efter operationen Mindre värk i kroppen 

Mer ork i kroppen 

Positiv inverkan på 

fetmarelaterade sjukdomar 

Information, stöd och bemötande                               Nöjda med stöd, information 

och bemötande från hälso- och 

sjukvården 

Brister i stöd och bemötande 

Upplever att omgivningen har 

negativa attityder till övervikt 

och viktminskningskirurgi  

Följder som uppstått efter operationen               Ökad känslighet för alkohol 

Överskottshud 

Mag- Tarmbesvär 

Oväntade fysiska symtom till 

följd av operationen 
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Förändringar i kosthållningen 

 

Det dagliga livet efter operationen 
 
 
 

Nöjda med sitt operationsbeslut och rekommenderar metoden till andra 
 

Informanterna beskrev att viktminskningsoperationen var ett noggrant övervägt beslut där 

de övervägde fördelar och nackdelar. Några av informanterna hade varit överviktiga sedan 

barndomen medan andra blivit överviktiga i tonåren. Tidigare viktminskningsförsök hade 

misslyckats. De flesta informanterna hade remitterats till viktenheten via sin 

företagshälsovård. De beskrev att det var en lång process som för vissa tog flera år fram till 

operation. Informanterna berättade att beslutet att genomföra gastric bypass operationen var 

det bästa beslut de tagit. En informant hade önskat att genomföra operationen tidigare om 

möjlighet funnits. Informanterna såg operationen som ett hjälpmedel för att gå ner i vikt 

snarare än en metod som skulle lösa alla problem med övervikten. Trots operationens goda 

viktminskningsresultat upplevde informanterna att det krävs hårt arbete för att nå ett hållbart 

resultat och de var medvetna om att deras levnadssätt påverkar hur de mår och även i viss 

grad vilka bieffekter som uppstår. Informanterna upplever att de är nöjda med sitt beslut och 

rekommenderar andra i samma situation att genomföra operationen. En informant beskrev: 

”… jag ångrar mig inte en sekund, jag rekommenderar verkligen andra att göra den här 

operationen” 

 

Den allra första tiden efter operationen var besvärlig 
 

Informanterna upplevde att tiden efter operationen var omvälvande. De upplevde att de första 

månaderna var kämpiga på grund av de negativa följder som uppstod direkt efter operationen, 

såsom mag- tarmbesvär och illamående och att de under denna tid ifrågasatte sitt beslut att 

opereras. När de ser tillbaka på den tid som varit sedan operationen så ångrar de sig dock inte 

och de har med tiden lärt sig leva med och hantera den nya situationen som uppstått. 
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”I början tänkte jag, att vad har jag gett mig in på, det var jättekämpigt i början, efter 

operationen. Men nu när jag ser tillbaka så var det helt klart värt att må så där dåligt.” 

 

Positiv syn på sin framtid 

Innan operationen var genomförd upplevde informanterna en oro över att drabbas av sjukdom 

och ohälsa på grund av övervikten. Men i takt med viktnedgången upplevde informanterna att 

hälsan blev bättre, att självförtroendet byggdes upp och att de fick en mer positiv framtidstro. 

Exempelvis upplevde en informant en ny njutning i livet och såg framemot vad framtiden 

hade att erbjuda, med möjligheten att träffa en partner att få dela denna med. En annan 

informant beskrev:  

”… det här är en resa som jag har gett mig in på som pågår än och det ska bli spännande å 

se hur, ja alltså hur slutresultatet blir…//…framtiden ser jag framemot, man vet aldrig vad 

morgondagen har framför sig, man blir positivare till tankesättet också, man tappar de där 

mörka molnet som svävar över en å man väntar på hjärtsmällen…” 

 

Upplevelser av sin kropp efter operationen 
 
 

Skev kroppsuppfattning - känner sig fortfarande fet 

Informanterna upplevde att de hade fått en ändrad kroppsuppfattning, det vill säga att sättet de 

såg på sig själva men framför allt hur de upplevde att andra såg på dem, hade förändrats efter 

operationen. Den bild informanterna hade på sina egna kroppar, hur de upplevde att den såg 

ut, fungerade och uppfattades av andra ledde till både positiva och negativa känslor hos 

informanterna. De manliga informanterna var mer nöjda med sina kroppar och det framkom 

att de bedömde sig själva som normalviktiga även när de var överviktiga. De kvinnliga 

informanterna hade svårt att ställa om sig mentalt och kunde inte riktigt förstå att de var 

smala, deras kroppsuppfattning stämde inte alltid överens med verkligheten. De uttryckte att 

de pendlade mellan att vissa dagar uppleva sig som stora och klumpiga och andra dagar smala 

och smidiga. Exempelvis så kunde det hända att de automatiskt tittade på eller provade stora 

klädstorlekar vid inköp av nya kläder. En informant beskrev: 
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 ”... visst ser jag i spegeln att jag gått ner i vikt, men jag känner mig fortfarande som förut. 

Jag har svårt att känna mig smal. Jag tror inte jag hänger med riktigt.” 

 

Stärkt självförtroende relaterat till positiva reaktioner från omgivningen på den 
nya kroppen 

Informanterna upplevde att personer i omgivningen reagerat positivt på viktnedgången och 

att de nu uppfattades som gladare, mer sociala och attraktiva av personer i deras närhet. 

Exempelvis berättade en informant att viktnedgången hade lett till ett ökat intresse från det 

motsatta könet, vilket informanten såg som någonting positivt då möjligheterna att träffa en 

partner ökat. Vissa av informanterna upplevde att personer i omgivningen bemötte dem 

annorlunda nu efter operationen än de gjort tidigare. De upplevde det jobbigt att andra 

personer hade lättare att acceptera och respektera dem nu när de gått mer i vikt än de 

gjorde innan operationen. En informant beskrev:       

 ”… man blir ju bedömd på ett annat sätt också om man är lite rundlagd och fet…//…nu när 

man gått ner i vikt å folk kommenterar liksom wow va har hänt med dig liksom å så här va, 

samtidigt som man jaa ler lite inombords också så tänker man att ja är ju precis den 

människan jag var före…” 

 

Informanterna beskrev att deras självförtroende hade stärkts vilket de relaterade till att 

personer i omgivningen reagerat positivt på deras viktnedgång. De upplevde också att de 

kände sig mer accepterade och respekterade i samhället, en följd av att informanterna inte 

längre kände sig annorlunda utan upplevde att de passade in. Samtliga informanter uttryckte 

en glädje i att köpa nya kläder nu när utbudet var större, detta ledde till en ökad känsla av 

frihet hos informanterna. 

"Många tycker det är roligt att jag lyckats och utseendemässigt kanske folk reagerar 

positivt...” 

 ”… affärer som inte hade mina storlekar kan jag hitta kläder på nu, och jag kan för första 

gången handla kläder på rea som man aldrig kunna gjort förut, det är kul.” 
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Upplevelser av sin hälsa efter operationen 
 

Mindre värk i kroppen 

 Resultatet visade att informanterna upplevde att deras hälsa hade förbättrats i takt med 

viktnedgången och de berättade att de var mycket nöjda med sin viktminskning. 

Informanterna beskrev hur de hade mindre värk i kroppen och att de kände sig piggare och 

friskare. Viktnedgången hade lett till mindre värk och smärta i kroppen nu än innan 

operationen och att det i sin tur hade ökat deras välbefinnande. Tidigare beskrev de att de 

hade problem med värk i knän, höfter och rygg som begränsade deras vardag. 

”… inte så ont i knäna…//…det betyder ju mycket för välbefinnandet att man inte bär på så 

många kilon det är ju helt klart så…” 

 

Mer ork i kroppen 

 

Flera av informanterna nämnde att de försökt ha en aktiv livsstil och motionerat även som 

överviktiga men att det varit svårt på grund av de negativa hälsoeffekter som de upplevde till 

följd av sin fetma 

I takt med viktnedgången beskrev informanterna att de upplevde att de hade fått en ökad ork 

och att de inte längre kände sig lika trötta och begränsade i sin kondition och rörlighet. Detta 

ledde till att de fik energi över till aktiviteter som de inte orkat med tidigare. Det var efter 

viktnedgången både lättare och roligare att utföra olika aktiviteter. Informanterna upplevde att 

nattsömnen hade förbättrats vilket de relaterade till att de hade slutat att snarka efter 

operationen. Informanterna beskrev hur den förbättrade nattsömnen bidragit till en minskad 

trötthet och en mer aktiv vardag, vilket de framhävde som mycket positivt. Exempelvis 

framkom glädjen i att nu orka leka med och lyfta upp sina barn och barnbarn. Den ökade 

orken beskrev de även påverkade att arbetsförmågan hade blivit bättre samt att de blev mer 

fysiskt aktiva än innan operationen. En informant beskrev: 
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 ”… man känner att hälsan börjar komma tillbaks, man är inte alls lika trött och hängig så 

som man var förut då… ville inte ta sig för någonting, nu är man liksom upp åh hoppa hela 

tin tycker man” 

 

Positiv inverkan på fetmarelaterade sjukdomar 

Informanterna beskrev att operationen hade lett till en positiv inverkan på deras 

fetmarelaterade sjukdomar, såsom diabetes, höga blodfetter samt högt blodtryck. En tredjedel 

av informanterna, som innan operationen haft behandling för diabetes, beskriver att de 

sedan operationen genomförts kunnat minskat på eller helt avsluta sin medicinering. För dessa 

informanter var det just hälsoskälen som låg till grund för operationen då de haft 

närstående som fått komplikationer till följd av sin diabetes. Informanterna beskrev: 

”Min hälsa är ju mycket bättre, jag har ingen medicinering mot diabetes längre.” 

”… min diabetes har blivit mycket mycket bättre, jag har halvera insulindoserna, jag har 

kunnat sluta tagit vissa tabletter som jag fick ta då och jag börjar få ganska så normalt 

fastesocker på mornarna. ” 

 

Information, stöd och bemötande 
 
 

Nöjda med stöd, information och bemötande från hälso- och sjukvården 

Informanterna upplevde att den information, stöd och bemötande de fick i samband med 

ingreppet på det stora hela var bra. Förutom den information som gavs på viktenheten 

inhämtade de även information om operationen från sina vänner, media, internet samt läste 

aktuella forskningsartiklar. Samtliga informanter upplevde att det stöd, information och 

bemötande som de fick från sin viktenhet var bra. Deltagarna uppgav att de upplevde sig 

som välinformerade både före och efter ingreppet. Inför förberedelserna för operationen hade 

viktenheten upprättat en kontakt med dietist och psykolog som de upplevde som god. 

Informanterna upplevde en känsla av trygghet i att det var lätt att ringa till viktenheten och få 

svar på de frågor och problem som kunde uppstå. 
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”… jag kan ringa dit och kolla om det är någonting jag undrar över kosten eller om jag har 

nå frågor liksom så får jag svar på det, det tycker jag är bra.” 

 

Brister i stöd och bemötande  

I samband med operationen upplevde informanterna att det var stressigt på vårdavdelningen 

och att utskrivningen gick för fort. En informant beskrev att fel dos läkemedel ordinerades 

från vårdavdelningen efter operationen. Informanterna upplevde att läkarsamtalen var för 

korta på återbesöken vid viktenheten, samt att de önskade tätare återträffar där. En informant 

beskrev: 

”… ja kanske skulle ha vilja träffat läkarna lite längre tid, för nu när ja senast var på 

sexmånaders återbesök så kändes det stressat…" 

Informanterna upplevde att det fanns bristande kunskap om operationen hos 

sjukvårdspersonal, såsom läkare och sjuksköterskor, inom både primärvård och 

slutenvård, samt en negativ syn på gastric bypass operationer hos människor i samhället. De 

informanter som sökt sjukvård, för icke operationsrelaterade besvär, efter operationen 

upplevde att det fanns brister i kunskapen kring gastric bypass operationer bland 

sjukvårdspersonalen. En informant uppgav att denne bemöttes oförstående i samband med en 

kontraströntgen. På grund av den förminskade magfickan kunde inte rekommenderad mängd 

kontrast intas och detta upplevde informanten att sjukvårdspersonalen inte hade insikt 

om. Detta ledde till en oro för att informanterna skulle bli felbehandlade i samband med sina 

sjukdomar och undersökningar. Informanterna upplevde att de tidigare blivit dåligt bemötta i 

sjukvården på grund av sin övervikt. Att de besvär de sökte för alltid ansågs vara till följd av 

deras fetma.  

 

Upplever att omgivningen har negativa attityder till övervikt och 
viktminskningskirurgi 

 Informanterna upplevde att det finns en negativ syn på gastric bypass operationer hos 

människor i samhället. De upplevde att det kring gastric bypass operationer är mycket fokus 

på problem, komplikationer och återfall. De upplever att denna brist på kunskap om 
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operationens fördelar leder till att samhället fått en negativ syn på överviktiga personer samt 

på viktminskningskirurgi. 

”Dom runt i kring mig, dom har varit väldigt negativa till operationen, det var väldigt 

motstånd. Jag tror kunskapen kring operationen, det dom vet, det dom sett, hört och läst, 

kanske inte varit så positivt, utan mycket negativt.” 

”Om man söker på internet så vad är det man se? Jo det är ju allt negativt för det är det man 

skriver om, det finns sidor på Facebook och går man in på dom så är det mycket problem man 

tar upp. Skulle man säga hur bra det går och hur mycket man har gått ner, då skryter man 

ju.” 

 

Följder som uppstått efter operationen 

Samtliga informanter upplevde att de fått någon form av konsekvens till följd av operationen. 

Dessa var dock lindriga och informanterna upplevde inte detta som något negativ då 

de positiva hälsoaspekterna övervägde.  

 

Ökad känslighet för alkohol 

Informanterna beskrev att de efter operationen fått en lägre toleransnivå för alkohol. Efter 

operationen hade de ändrat sina dryckesvanor genom att dricka vin istället för öl och sprit. De 

upplevde att effekten av alkohol var både snabbare och kraftigare än tidigare, vilket hade lett 

till en minskad alkoholkonsumtion. Hos en informant hade även funderingar väckts på att 

sluta helt med alkohol på grund av svårigheterna med att hantera och kontrollera sitt 

drickande. En informant beskrev: 

”… man tål ju mindre alkohol så det får man ta det lugnt med…//…Jag drack bara öl förut, 

nu bara vin och det är ju dels inget kolsyra och starkare så det tar skruv. Så det får man 

passa sig för, jag har ju haft en del problem med att jag blivit för full flera gånger. Jag har 

inte lärt mig än, jag funderar faktiskt på att lägga ner, eftersom jag inte fixar det.” 
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Överskottshud 

Informanterna uppgav att det innan operationen fanns en oro för stora besvär med 

överskottshud. Informanterna beskrev att viktnedgången medfört en del lös hud, framförallt 

på magen, men de flesta uttryckte att det inte orsakade några större besvär. De kanske skulle 

be om hjälp med att ta bort detta med hjälp av plastik i framtiden när de är klara med sin 

viktnedgång. 

”Sen är det väl det här öh med löst skinn som finns kvar, det hoppas man ju att man ska få 

hjälp med så småningom men det är ju ett tag kvar. 

 

Mag- Tarmbesvär 

Informanterna upplevde vissa bieffekter av operationen såsom att det under de första två 

månaderna var svårt att äta. Exempelvis var illamående ett stort problem och då speciellt i 

samband med intag av varm mat. Svårigheterna med att komma igång med ätandet ledde 

många gånger till en oro över att de inte fått i sig tillräckligt med näring. En annan 

operationsrelaterad komplikation var besvär med förstoppning och gaser. Dumping var också 

en bieffekt som informanterna upplevde vissa besvär med, Informanterna uppgav att de var 

införstådda med att dumping var ett tecken på att de ätit fel sorts mat eller för fort, och de 

kunde ofta härleda till vad det var som utlöst symtomet. De upplevde dumpingen som ett 

hjälpmedel för att undvika sötsaker men att ibland valde de att ta "smällen" och åt fel 

ändå. Andra besvär som informanterna upplevt är problem med magkatarr och diarré. Två 

informanter beskriver sina besvär med dumping och gaser: 

”… dumping har jag någon gång om dagen, men det blir bättre och bättre. I början var det 

riktigt jobbigt, ibland blir man helt sänkt, det är tio gånger paltkoma brukar jag säga. Det 

går inte och beskriva. Liksom man blir helt utslagen…” 

”Det är ju jävligt mycket gaser öh men det beror ju också lite på en själv, man får tänka sig 

för vad man äter.” 
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Oväntade fysiska symtom till följd av operationen 

En informant upplevde smärta i bröstkorgen direkt efter operationen vilket ledde till oro men 

det var en övergående smärta som sedan försvann helt. Andra oväntade följder som 

informanterna upplevt, men som inte kan fastställa att det beror på operationen, är gallbesvär 

och menstruationsrubbningar. 

 

Förändringar i kosthållningen 

Informanterna upplevde ingen större skillnad i sin vardagssituation nu relaterat till före 

operationen, de förändringar som uppstått beskrevs vara kopplade till kosten. Informanterna 

upplevde att det i början var svårt att veta hur de skulle äta, men att de med tiden lärt sig att 

hantera den nya situationen. Informanterna upplevde att maten är i fokus och att det krävs 

planering och noggrannhet för att må bra. På det stora hela upplever informanterna att 

matsituationen är ganska oförändrad, men de upplever att de äter mindre portioner åt gången 

men oftare. Informanterna kunde i princip äta samma mat som tidigare men att de prioriterar 

proteinerna i måltiderna. Portionsstorleken kunde variera beroende på vad det var för mat, fet- 

och kolhydratrik mat uppgavs ge en snabb mättnadskänsla.  

Några av informanterna upplevde att portionsstorlekarna nu tio månader efter operationen 

kunnat ökas, de uppgav att de av viss mat åt normalstora portioner. Några av informanterna 

beskrev också att de fortfarande var fast i läsk fällan, fast att de nu drack 

sockerfri läsk. Informanterna upplevde svårigheter att äta mjukt bröd och har därför uteslutit 

detta ur kosten eller bytt till grovt osötat bröd och knäckebröd. Informanterna beskrev aptit 

och hungerkänslor olika. Exempelvis kände en informant ingen riktig hungerkänsla utan åt för 

att det var nödvändigt, medan en annan informant istället upplevde sig ständigt hungrig. De 

upplevde dock inte detta som något problem utan såg det som en naturlig följd av den nya 

matsituationen. Två informanter beskrev: 

”… det är liksom ingen större skillnad förutom att jag äter oftare, mindre portioner men jag 

äter oftare, men jag äter ju samma sak som jag gjorde innan.” 

”Det är enklare därför att jag måste ju vara noggrannare, annars mår jag ju inte bra, jag kan 

ju liksom inte som förut kompensations äta när jag har tid, utan nu får jag äta för att må bra 

och det är skillnad.” 
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Flera av informanterna upplevde problem med att äta frukost. De upplevde att det var svårt att 

komma igång och äta direkt på morgonen. Några informanter upplevde att det kunde vara lite 

svårt att kombinera det ändrade matrutinerna, mindre men tätare måltider, med sitt arbete. De 

upplevde att det vissa dagar var svårt att få tid till att äta så ofta som de behövde. En 

informant beskrev: 

”… det svåra är att få bra mat emellan sammanträdet på kvällen i dagens värld men ofta 

klarar jag mig men ibland så blir det slarvig.” 

 

DISKUSSION 
 

Sammanfattning av huvudresultatet  

Resultatet i studien visar att informanterna inte upplever att operationen har haft någon 

negativ inverkan på deras vardagliga liv. De upplever en förbättrad hälsa samt att 

viktnedgången tillsammans med omgivningens positiva reaktioner på den nya kroppen 

har stärkt deras självförtroende och bidragit till att de fått ett mer fysiskt aktivt liv. De största 

förändringarna informanterna upplevde i det vardagliga livet var deras förändrade matvanor. 

De upplevde att maten var i fokus och att de många gånger var tvungna att planera sin vardag 

efter sina måltider, eftersom de åt mindre portioner men oftare. De följder som framkommit, 

såsom dumpning, ökad känslighet för alkohol och överskottshud har inte upplevts som något 

stort problem för informanterna utan viktminskningen och de positiva hälsoupplevelserna har 

dominerat.  

 

Resultatdiskussion 

En bättre hälsa och livskvalitet har i olika studier kunnat påvisas efter viktminskning (Ogden 

m.fl., 2006; Hofmann, 2010) samtidigt som flera andra studier beskriver att många patienter 

mår dåligt, så väl psykiskt såväl som fysiskt efter sin operation, och att risken för att hamna i 

missbruk och självmordsfrekvensen ökar (Woodard m.fl., 2011; Adams m.fl., 2007). Syftet 

med denna studie var därför att beskriva patientens upplevelser efter en gastric bypass 

operation. Informanterna som deltog i denna studie var eniga om att fördelarna övervägde 
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nackdelarna. Resultatet av studien styrker tidigare forskning som gjorts, då informanterna 

beskriver en ökad livskvalitet och förbättrad hälsa (Ogden m.fl., 2006; Hofmann, 2010). 

Informanterna i denna studie upplevde att de kände sig välinformerade före och efter 

ingreppet och att de hade fått kännedom om de konsekvenser som kunde uppstå till följd av 

operationen samt att de noggrant hade övervägt fördelar och nackdelar innan operationen. De 

hade också direkt fått en dietist och psykologkontakt vilket upplevdes positivt. Att 

patientgruppen kände sig välinformerade bidrog säkerligen till att de flesta upplevde tiden 

efter operationen som relativ smärtfri. Att informanterna kände sig välinformerade och fick 

bra information inför och efter operationen bidrog till att de kände sig förberedda på de 

eventuella följder som operationen kunde medföra samt att de hade realistiska förväntningar 

på operationen. Detta tyder på att den specialiserade vården på överviktskliniker kan bidra till 

att tiden efter operationen underlättas för patienten. Tidigare studier visar att patienterna ofta 

har svårt att anpassa sig till den nya situationen som uppstår efter operationen på grund av att 

de ej fått tillräckligt med stöd och information i samband med ingreppet samt att det ej 

upprättat någon kontakt till dietist och psykolog (Ogden m.fl., 2006; Kruseman, m.fl., 2010).   

Informanterna upplevde de första månaderna efter operationen som omvälvande på grund av 

svårigheter med att komma igång med ätandet samt de biverkningar som uppstod. Mag-tarm 

besvär så som dumping, illamående, gaser och diarré, var de vanligaste biverkningarna efter 

operationen som informanterna upplevde besvär av. De var dock medvetna om varför 

dessa uppstod och kunde genom att anpassa sitt ätande till viss del undvika besvären. De 

upplevde dumpingen som ett hjälpmedel för att äta rätt och som en bidragande effekt till 

viktnedgång. Dessa biverkningar som informanterna upplevde är enligt flera studier vanligt 

förekommande efter operationen men som sedan försvinner gradvis (Ogden m.fl., 2006; 

Kruseman m.fl., 2010; Grindel & Grindel, 2006). Informanterna uttryckte samtidigt, att de 

trots biverkningarna, var nöjda med beslutet att genomgå operationen samt att fördelarna 

övervägde. Resultatet stöds av andra studier exempelvis Chang m.fl. (2010), på grund av de 

komplikationer och biverkningar som kan uppstå efter operationen är ofta det första halvåret 

den jobbigaste perioden för patienten. Ett år efter operationen upplever sig dock patienten ha 

en bättre hälsa än innan operationen genomfördes, vilket även de intervjuade beskrev. 

Den största förändringen som skedde i informanternas vardagliga liv var matsituationen. De 

upplevde att maten var i fokus och att de många gånger var tvungna att planera sin vardag 

efter sina måltider, eftersom de åt mindre portioner men oftare. Tidigare studier visar att 
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patientens förhållande till mat förändras, att patientens glädje till mat går förlorad då de inte 

kan äta lika mycket mat och av allt länge (Ogden m.fl., 2006; Hofmann, 2010). Resultatet i 

denna studie visar att informanterna fortfarande kunde äta samma typ av mat som innan 

operationen, men att de minskat på mängden, med undantag för vissa maträtter som de med 

tiden kunnat börja äta normalstora portioner av. De beskrev inte att glädjen i att äta försvunnit 

utan de var nöjda över att nu fått hjälp att äta sundare mat och att matsituationen förändrats till 

någonting positivt, då den blivit tydligare och klarare. Att vissa av informanterna uppgav att 

de nu, tio månader efter operationen, kan äta normalstora portioner av viss sorts mat är något 

vi reagerat på. Oklart vad informanten menar med normalstor portion. Om det är en normal 

portion så som de åt förut eller om det är en normal portion enligt tallriksmodellen. 

Tarmfickan ska tänjas något med tiden men det är viktigt att tarmfickan inte tänjs ut för 

mycket eftersom hela vinsten med operationen då går förlorad (Landstinget Kronoberg, 

2011).   

Informanterna upplevde alla någon form av biverkan till följd av operationen, dessa upplevdes 

dock inte som något negativt och de var förberedda på att det skulle kunna uppstå, i och med 

den information de fått inför operationen. Informanterna beskrev bland annat att de fått en 

ökad känslighet för alkohol. Att små mängder så som något glas vin uppgavs ge ett ganska 

stort rus och att det var svårt att förutse tillslaget av alkohol. Denna ökade känslighet ledde till 

att de valde att ändra på sina dryckesvanor. Att alkoholeffekten upplevs snabbare och 

kraftigare är något som styrks i studien av Woodard m.fl. (2011). 

Informanterna i denna studie upplevde inte att det överskott av hud som uppkommit efter 

viktnedgången var något besvär, men att de kanske i framtiden, när vikten stabiliserat sig, 

skulle kunna tänka sig att be om hjälp med kirurgi för att avlägsna överskottshuden. 

Intervjuerna genomfördes cirka tio månader efter operationen och flera av informanterna var 

ännu inte färdiga med sin viktnedgång. Problemet med överskotthud kan därför tänkas 

komma först senare, när målvikten är nådd och de första euforiska känslorna har lagt sig. I en 

studie av Kruseman m.fl. (2010) framkom att patienterna upplevde missnöje och skam över 

sin kropp på grund av den överskottshud som viktnedgången medfört.   

Informanterna upplevde att de efter operationen fått en bättre hälsa därför att de fått mer ork 

och mindre värk i kroppen. Detta gjorde att de kände sig friskare, piggare och fick ett mer 

fysiskt aktivt liv. Operationen har även haft en positiv inverkan på deras fetmarelaterade 

sjukdomar. De kunde efter operationen helt eller delvis minska på sin medicinering mot 
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diabetes, höga blodfetter samt högt blodtryck vilket lett till en ljusare syn på 

framtiden. Statistik visar att patienter som genomgått en gastric bypass operation helt kunnat 

sluta med sin medicinering mot diabetes och höga blodfetter och 40 % av patienterna 

normaliserar sitt tidigare höga blodtryck ( SOReg, 2012). Det är väldigt positivt att 

patienterna i denna studie upplevde en bättre hälsa och att andra studier faktiskt visar på 

positiva hälsoeffekter av operationen då fetmarelaterade sjukdomar innebär ett stort lidande 

för patienten samt stora kostnader och resurser för samhället.  

Informanterna uppgav att de innan operationen upplevde att de var trygga med sitt sätt att se 

på sig själv. Ingen av informanterna sa sig uppleva någon skam eller dåligt självförtroende på 

grund sin övervikt.  I motsats till andra studier som påvisar att många patienter innan 

operationen känner sig värdelösa och har en känsla av att inte duga (Ogden m.fl., 2006). I takt 

med viktnedgången upplevde dock informanterna att den förbättrade hälsan och 

omgivningens positiva reaktioner på den nya kroppen ändå lett till att de fått mer positiva 

tankar om sig själva och att de fått ett ytterligare stärkt självförtroende. De upplevde att de 

efter viktminskningen blev mer accepterade och respekterade av vänner och familj och att de 

bättre passade in i samhället. Ett bättre bemötande från omgivningen ledde till en ökad känsla 

av välbefinnande hos informanterna. Vilket även påvisats i studien av Ogden m.fl. (2006). En 

upplevelse som informanterna uttryckte handlade om samhällets negativa attityder till 

överviktsoperationer och hur media underblåser detta genom att fokusera på problem, 

komplikationer och återfall efter operationen. Det är viktigt att det kommer fram en mer 

nyanserad bild av behandlingsmetoden baserad på fakta. 

De kvinnliga informanterna som deltog i studien beskrev att de mentalt hade svårt att förstå 

den stora viktnedgången som skedde och att de vissa dagar fortfarande upplevde sig som 

tjocka och klumpiga, exempelvis tittade de fortfarande på stora klädstorlekar i klädaffärerna. 

De manliga informanterna däremot kände sig mer nöjda med sina kroppar, både innan och 

efter operationen. De beskrev att de alltid sett sig som smala, även innan de blev opererade 

och fortfarande var överviktiga. Studien av Kruseman m.fl. (2010) visar att patienten efter 

operationen ofta har en skev kroppsuppfattning och att det är psykiskt svår att hinna med den 

snabba viktnedgång som uppstår. Många patienter ser sig därför fortfarande som sitt forna jag. 

Denna studies resultat tyder på att män och kvinnor uppfattar sina kroppar olika och dessa 

psykologiska aspekter och genusperspektiv är viktigt att reflektera över och medvetandegöra 

hos vårdpersonalen.  



 

30 
 

Flera av informanterna hade tidigare upplevt att de som överviktiga blivit dåligt bemötta i 

sjukvården. Att de känt sig kränkta och blivit skuldbelagda för sin övervikt. Tidigare studier 

visar att negativa erfarenheter från tidigare vårdkontakter kan minska individens trovärdighet 

för sjukvården (Neil, 2013). Det är därför viktigt att verka för att patienter med fetma och 

övervikt får ett bra bemötande och en god vård. Tidigare forskning visar att distriktsköterskor 

önskar mer resurser i form av handledning och tydliga riktlinjer för att kunna ge bra stöd till 

denna patientgrupp (Gunther m.fl., 2012; Michie, 2007). Distriktssköterskans hälsofrämjande 

arbete innebär att stödja patienten med att bevara och förebygga sin 

hälsa (Distriktssköterskföreningen i Sverige, 2008). Tidigare studier visar att många 

distriktssköterskor anser det svårt att möta överviktiga patienter på grund av rädsla för att 

kränka och förolämpa patienten (Brown & Thompson, 2007; Michie, 2007). För att 

distriktssköterskan ska kunna arbeta hälsofrämjande behövs därför fördjupade kunskaper och 

fortlöpande handledning kring detta. Idag satsas mycket på prevention men i framtiden 

kommer även stödet från kunnig hälso- och sjukvårdspersonal däribland distriktssköterskor att 

öka, så att de patienter som har genomgått en gastric bypass operation kan bibehålla sin vikt 

och sitt välbefinnande. För att detta ska kunna vara möjligt behöver hälso- och sjukvården ha 

tydligt utformade riktlinjer som fokuserar mer på livsstil och välmående istället för bara på 

viktminskningen.  

De intervjuade upplevde att det fanns bristande kunskap hos sjukvårdspersonal bland annat 

inom primärvården och slutenvården om gastric bypass operationer och om hur ingreppet 

påverkar kroppen. Det fanns en oro bland informanterna för att de skulle bli felbehandlade i 

samband med sjukdom och olika undersökningar. Det är oerhört viktigt att öka kunskapen 

om överviktsoperationer hos hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med 

patientgruppen. Gastric bypass är en vanligt förekommande metod (7900 operationer utfördes 

under år 2012) vilket medför att de flesta personalkategorier inom hälso- och 

sjukvården kommer att möta dessa patienter. Det behövs därför fortbildning för att dessa 

individer ska känna sig trygga när de blir sjuka, få rätt behandling och ett bra bemötande. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie är genomförd som en empirisk studie med kvalitativ ansats med syfte att 

beskriva patientens upplevelser efter en gastic bypass operation. Enligt Paulsson (2008) 
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används kvalitativa metoder när studien syftar till att få en inblick i mänskliga fenomen såsom 

upplevelser, tankar och erfarenheter. Därav sågs denna metod som ett lämpligt val inför denna 

studie. 

Efter tillstånd från verksamhetschef rekryterades deltagare via Viktenheten Skönvikt. En 

styrka med rekryteringen är att samtliga deltagare har erhållit samma information och stöd 

före och efter operation. Detta leder till att vissa delar av resultatet kan ses som överförbart till 

andra patienter som tillhör denna viktenhet.  Informationsbrev och informerat samtycke 

skickades via personalen på viktenheten ut till tio slumpvis utvalda patienter som senast var 

på 6-månadersåterbesök och som uppfyllde inklusionskriterierna.  

Att informanterna rekryterades via deras viktenhet tror vi ingett trygghet till deltagarna och att 

de därför kunnat känna sig bekväma och mer positiva till att delge sina erfarenheter vilket 

styrks i och med att samtliga sex personer som tillfrågades tackade ja till att delta. Urvalet 

skedde således via bekvämlighetsurval. Vilket innebär att forskaren väljer ut personer som är 

lätta att nå och som har en koppling till undersökningens syfte (Trost, 2010). Bland de 

sex deltagarna var hälften kvinnor och häften män mellan åldrarna 25-67 år och bosatta i 

Mellansverige. Överförbarheten i studien ökar genom att deltagare med olika kön, ålder och 

bakgrund medverkat. En svaghet i studien kan vara att deltagarna tillhör samma viktenhet och 

opererats vid samma lasarett vilket leder till att resultatet inte kan generaliseras. Vi har dock 

strävat efter att så tydligt som möjligt beskriva tillvägagångssättet så att det ska vara möjligt 

för andra att upprepa studien. 

Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer. En fördel med semistrukturerade 

intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att det under samtalet ställs korta och öppna 

frågor som möjliggör för informanten att beskriva sina upplevelser och känslor inför det valda 

ämnet. Informanten får då möjlighet att därigenom beskriva sin upplevelse på ett berikande 

sätt. Tid och plats för intervjuerna anpassades efter informanternas önskemål. Två av de sex 

informanterna valde att bli intervjuade via telefon, medan de övriga fyra intervjuades vid ett 

personligt möte. En styrka i datainsamlingen var att deltagarna själva fick bestämma hur, när 

och var intervjuerna skulle genomföras. 

Frågorna ställdes utifrån en intervjuguide som författarna framarbetat utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. En svaghet i studien var att ingen pilotstudie genomfördes för att testa 

intervjuguiden. Detta valdes bort på grund av den begränsade tid som fanns för att genomföra 
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studien. Trots detta gav intervjuguiden svar på syfte och frågeställningarna, det märktes dock 

att frågorna gick i varandra. Vår bristande erfarenhet som intervjuare kan ka inverkat på 

resultatet, i efterhand kan tyckas att det hade varit av stor vikt att oftare bett informanten att 

utveckla det som sades. Intervjuerna har där efter transkriberats ordagrant, vilket 

ökar tillförlitligheten i materialet. 

Data analyserades genom en manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Denna metod syftar till att förstå, beskriva och tolka insamlad data, i detta 

fall vad intervjupersonerna uttrycker och beskriver under intervjun. Detta för att få en djupare 

förståelse av intervjuernas betydelse. Analysen kan bedrivas som en manifest- eller latent 

innehållsanalys. Båda innebär en viss tolkning av texten, men den varierar i djup och 

abstraktionsnivå. I denna studie har en manifest innehållsanalys valts. Den manifesta 

innehållsanalysen beskriver det synliga och uppenbara i texten, det som uttrycks, utan att göra 

någon djupare tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). Denna metod valdes då författarna 

inte hade för avsikt att göra någon djupare tolkning, då det finns risk att den egna 

förförståelsen påverkar analysen. Vi har gemensamt arbetat med att bearbeta, analysera och 

sammanställa materialet. Genom att en kontinuerlig dialog har förts under analysprocessen 

förstärks trovärdigheten och materialet kan ses som väl genomarbetat (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Vi har under intervjuerna värnat om deltagarnas integritet genom att vara väl förberedda 

och pålästa i ämnet. Tid och plats för intervjuerna har anpassats efter deltagarna. Allt material 

har hanterats konfidentiellt och citat som skulle kunna avslöja personen har hanterats med stor 

försiktighet. 

 

Slutsats 

Vår förhoppning är att studiens resultat ska spegla några av alla de upplevelser som kan 

uppstå hos patienten efter en gastric bypass operation. Det finns inte något entydigt svar på 

hur livet kommer att bli efter operationen, då varje patients upplevelser av ingreppet är unikt. 

Det är därför viktigt att vara lyhörd för de behov som uttryckts. Det framkom att 

informanterna i denna studie kände sig nöjda med operationen och att de hade övervägt sitt 

beslut att opereras noggrant. Informanterna upplevde att de var nöjda med den information 

och uppföljning som de fått från sin viktenhet. Vilket ledde till att de kände sig 
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välinformerade och hade realistiska förväntningar på operationen, samt att de var förberedda 

på de konsekvenser som kunde uppstå. Detta visar att den specialiserade vården som bedrivs 

på överviktskliniker kan bidra till att tiden efter operationen kan fortlöpa utan några större 

bekymmer för patienten. Det framkom även att det finns bristande kunskap hos 

sjukvårdspersonal, bland annat inom primärvården och slutenvården, om gastric bypass 

operationer. Det är därför oerhört viktigt att öka kunskapen om överviktsoperationer hos 

hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med patientgruppen, detta för att 

patienten ska känna trygghet, få rätt behandling och bli bra bemött.  

 

Förslag till vidare forskning 

Studiens resultat visar att informanterna upplever att de första månaderna efter 

operationen var besvärliga. Detta på grund av svårigheterna att komma igång med ätandet, 

samt de biverkningar som uppstod och att de då ifrågasatte sitt operationsbeslut. Ett förslag 

till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka vilket stöd patienterna är i behov av för 

att underlätta denna omvälvande tid.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 

 
 

 Berätta hur en vanlig dag i ditt liv ser ut! 

 Hur upplever du din matsituation idag relaterat till före operationen? 

 Hur upplever du din kropp idag relaterat till före operationen? 

 Hur ser du på din hälsa idag relaterat till före operationen? 

 Har operationen fått dig att ändra ditt sätt att se på dig själv? 

 Hur ser du på det stöd och information som du fått innan och efter operationen? Har det 

varit tillräckligt? 

 Hur upplever du bemötandet från sjukvårdspersonalen? 

 Hur ser du på ditt beslut angående operationen? Skulle du välja att genomföra operationen 

med facit i hand? 

 Finns det några konsekvenser som uppstått efter operationen som du inte hade räknat med? 

 Hur skulle du sammanfatta perioden som varit sedan operationen? 

    

 Är det något ytterligare du vill tillägga? 

 
 
Följdfrågor vid behov: 
Hur menar du? 
Kan du utveckla? 
Kan du berätta mer? 
Kan du förklara? 
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Bilaga 2 - Information om studien: Upplevelser efter en gastric bypass operation – 
en intervjustudie.   

 
 
Du tillfrågas härmed om att delta i denna studie - en studie om patienters upplevelser efter en gastric 
bypass operation. Studien bedrivs som ett examensarbete i magisterutbildning till 
distriktssjuksköterska.    
 
 
De som tillfrågas om deltagande i studien är personer som har genomgått en gastric bypass 
operation för högst ett år sedan och som har kontakt med Viktenheten Skönvikt. Studien kommer att 
genomföras med hjälp av intervjuer som beräknas ta 45-60 minuter. Frågor om upplevelser o av 
operationen samt hur livet ser ut efter operationen kommer att behandlas under intervjun. Vi 
kommer att intervjua sex personer.  Om man väljer att inte delta i studien kommer det inte att 
påverka vård eller omhändertagande. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när 
som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  
 
 
Intervjuerna kommer att spelas in på diktafon för att sedan skrivas ut ordagrant av oss. Därefter 
kommer vi analysera materialet och sammanställa ett resultat. Intervjumaterialet kommer att 
förvaras på ett säkert sätt och vara otillgängligt för utomstående. Efter bearbetning av inspelat 
material kommer samtlig information att raderas. Analysmaterialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och deltagarna kommer att vara anonyma i presentationen.  Undersökningen kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. När undersökningen är genomförd och 
resultatet är sammanställt kommer Du som deltagit att om få information om resultatet om Du 
önskar. Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 
Dalarna.  
 
 
 
För mer information eller frågor, kontakta oss gärna! 
 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
 
Student:  Student:                     Handledare: 
Johanna Lindstedt Marie Mattsson                  Marie Elf – Universitets lektor omvårdnad 
073-933 01 88                            070-202 51 63                    023-778477  
h12jolin@du.se v05marby@du.se               mel@du.se 
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Bilaga 3 – Informerat samtycke till deltagande i forskningsstudie 

 

 
Patientens upplevelser efter en gastric bypass operation – en intervjustudie.   

 

 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information angående studien om patienters 

upplevelser och erfarenheter efter en gastric bypass operation. 

 

Jag samtycker till att delta i studien och känner att mitt deltagande är helt frivilligt, samt att 

jag när som helst utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Datum________________ 

 

 

_______________________________________________ 

Namnunderskrift 

 

 

_______________________________________________ 

Namnförtydligande 

   

 

Ansvarig för projektet: 

Marie Elf                  Johanna Lindstedt Marie Mattsson 

Lektor                Student           Student  

Högskolan Dalarna   

Akademin Hälsa och Samhälle  

Telefon 073-833 02 11  

mel@du.se   
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Bilaga 4 - Patientens upplevelser efter en gastric bypass operation – en 
intervjustudie.   

 

 

Härmed intygas att ovanstående studie får bedrivas på Viktenheten Skönvikt 
 

 

 

Datum________________ 

 

 

_______________________________________________ 

Namnunderskrift 

 

 

_______________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

_______________________________________________ 

Titel 

 

 

 

Ansvarig för projektet: 

Marie Elf                  Johanna Lindstedt Marie Mattsson 

Lektor                Student           Student  

Högskolan Dalarna   

Akademin Hälsa och Samhälle  

Telefon 073-833 02 11  

mel@du.se   
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Bilaga 5 - Författardeklaration  

 
 

Uppsatstitel:      Patientens upplevelser efter en gastric bypass operation – en 
kvalitativ intervjustudie  

 

 

 

Samtliga författare till uppsatsen bekräftar att hon/han har bidragit konkret i förberedelsearbete och utformning av 

uppsatsen.   

 

Påskrift av varje författare krävs för vart och ett av nedanstående moment. 

 
 

 
Deklaration av medverkan i individuella moment i examensarbetet.         Namnteckning 

 

1. Bidragit till formulering av forskningsproblem, syfte och 

frågeställningar.  

 
 

 

2. Bidragit till planering och genomförande av metod så att 

forskningsfrågan kan besvaras.  

 
 

 

3. Medverkat i materialinsamling och analys.  

 
 

 

4. Bidragit till presentation, tolkning och diskussion av resultatet.  

 
 

 
 
 


