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ABSTRAKT: 
 

Bakgrund: Fetma och övervikt har blivit vanligare den senaste tiden och är idag ett stort 

hälsoproblem över hela världen. Många har svårt att gå ner i vikt på egen hand vilket har 

gjort att kirurgi har blivit allt vanligare de senaste åren. Gastric bypass är idag den 

vanligaste kirurgiska metoden för viktminskning och har visat goda resultat. Däremot kan 

den hälsorelaterade livskvalitén påverkas då operationen innebär en stor livsstilsförändring. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vuxna personers upplevelse av 

hälsorelaterad livskvalité efter en gastric bypass operation. 

Metod: En litteraturöversikt med 11 kvantitativa och 3 kvalitativa vetenskapliga artiklar 

som ligger till grund för hur vuxna personer upplever sin hälsorelaterade livskvalité efter en 

gastric bypass operation.  

Resultat: Hälsorelaterad livskvalité (HRQOL) har visat en förbättring i samtliga studier 

efter en gastric bypass operation. HRQOL har haft sin topp efter 1 månad i samtliga skalor 

utifrån SF-36 frågeformulär.  

Slutsats: Den stora livsstilsförändringen som personer går igenom efter en gastric bypass 

operationen har visat förbättringar i HRQOL på både lång och kort sikt. Bidragande 

faktorer som kan påverka den förbättrade hälsorelaterade livskvalitén kan bland annat vara 

uppfyllda förväntningar av operationen och fysisk aktivitet. 

 
 
NYCKELORD: Hälso relaterad livskvalité, gastric bypass, upplevelse. 

  



 

 

 

 
ABSTRACT:  

 

Background: Obesity and overweight have become more frequent in recent years and is 

today a major health problem worldwide. A lot of people find it difficult to lose weight on 

their own which has made surgery become more common in recent years. Gastric bypass 

surgery is currently the most common surgical method of weight loss and have shown good 

results. However, the health-related quality of life is affected as the operation demand a 

major lifestyle change.  

Purpose: The purpose of this study was to describe adults’ experience of health-related 

quality of life after a gastric bypass surgery.  

Method: The study contains 11 quantitative and 3 qualitative scientific articles describing 

the adults’ experience of health-related quality of life after a gastric bypass surgery.  

Results: Health-related quality of life (HRQOL) has shown an improvement in all studies 

after a gastric bypass surgery. HRQOL has had its peak after 1 month in all scales based on 

the SF-36 questionnaire.  

Conclusion: The major lifestyle change that people go through after a gastric bypass 

surgery has shown improvements in HRQOL in both long and short term. Contributing 

factors that may affect the improved health-related quality of life can among other things be 

fulfilled expectations of the surgery and physical activity. 

 

KEYWORDS: Health-related quality of life, gastric bypass, experience. 
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1. Inledning 
 

Övervikt och fetma har blivit allt vanligare det senaste decenniet och är idag ett stort 

problem över hela världen. Det är inte bara ett problem i sig själv utan medför även 

många följdsjukdomar som diabetes, hypertoni och hjärtkärlsjukdomar. Det finns 

olika behandlingsmetoder för att gå ner i vikt men för många är det en hård kamp att 

lyckas. Under de senaste åren har kirurgi blivit en allt vanligare behandling, gastric 

bypass är idag den vanligaste operationen för att uppnå viktnedgång. En operation 

som medför en stor livsstilsförändring som påverkar livskvalitén, hur var och en 

påverkas varierar från person till person.  

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Hälsa 
World Health Organization (2016) definierar att “god hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande, och inte enbart avsaknad av 

sjukdom eller funktionshinder.” 

 

2.2 Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 
Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2008), beskrivs det att legitimerade 

sjuksköterskor ska utifrån ett omvårdnadsperspektiv arbeta hälsofrämjande, 

förebygga sjukdom och minska lidande för patienter. Folkhälsa är ett 

samlingsbegrepp och innebär hälsa, sjuklighet och dödlighet bland populationen som 

är orsakat av levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer. Arbetet delas upp i två 

delar, främja hälsa eller förebygga sjukdom. Övervikt och fetma är ett stort 

hälsoproblem bland vuxna där mer än 50 % av männen och cirka 33 % av kvinnorna 

är drabbade. Socialstyrelsen (2012), har tagit fram nationella riktlinjer som beskriver 

hur sjuksköterskor ska arbeta hälsofrämjande. Det är viktigt att ta upp 

levnadsvanorna och fråga om, alkohol-/drogkonsumtion, matvanor, tobaksvanor och 

motion. De som har hälsosamma levnadsvanor lever ungefär 14 år längre än personer 

med ohälsosamma levnadsvanor. Vid otillräcklig fysisk aktivitet och/eller 

ohälsosamma matvanor rekommenderas hälso- och sjukvårdspersonal till rådgivande 

samtal. Livsmedelsverket(2005), har tagit fram en handlingsplan som innehåller 79 

olika förslag till insatser som främjar hälsa i samhället, där goda matvanor och 
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fysiskt aktivitet främjas. Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2010), berättar att 

hälsofrämjande omvårdnad är skapat för att individen ska kunna aktivera sig själv, 

den ska vara anpassad till miljömässiga och sociala förutsättningar för att individen 

ska uppnå en upplevelse av hälsa. Sjuksköterskans roll är att ge individen möjlighet 

att själv bestämma hur planeringen ska se ut och ge information samt kunskap 

omkring det gällande området. Hälsofrämjande insatser ska ges ur ett salutogent 

synsätt och bidra till att individen upplever egenmakt och en upplevelse av hälsa. 

 

2.3  Känsla av sammanhang (KASAM) 
Känsla av sammanhang (KASAM) innehåller tre delar: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Antonovskys teori om känslan av sammanhang är en grund för 

att vägleda hälsofrämjande arbete där det handlar om att ha ett salutogent synsätt 

(Antonovsky, 1991). Salutogent synsätt innebär att fokusera på hälsa och inte 

sjukdom. För personer som lider av sjukdom handlar det om att främja och bevara 

hälsa vilket är grundläggande i omvårdnadsarbetet (Langius-Eklöf, 2013). Det 

salutogena synsättet är riktat till alla individer oavsett situation i samhället, sjukdom, 

hälsa eller deras livsstilssituation. Det hälsofrämjande åtgärderna skall vara 

anpassade till varje enskild individ (García-Moya & Morgan, 2016). Begriplighet 

innebär i vilken utsträckning en person har förmåga att hitta en struktur i livet 

(García-Moya & Morgan, 2016). Omvärlden kan upplevas allt från förnuftsmässig 

eller strukturerad till kaotisk och diffus (Skärsäter, 2013). Hanterbarhet innebär i 

vilken utsträckning personen upplever sig själv ha förmåga till att hantera en 

händelse på ett konsekvent sätt (García-Moya & Morgan, 2016). Om de resurser av 

kunskap och erfarenheter som personen har är tillräckliga för att hantera situationen 

eller inte (Skärsäter, 2013). Meningsfullhet kallas den viktigaste delen, det handlar 

om i vilken utsträckning det finns motivation och engagemang för att kunna hantera 

situationen. Det kan upplevas som en utmaning eller helt omöjligt att ta sig igenom 

en situation (Langius-Eklöf, 2013). Om en känsla av mening saknas ger detta 

svårigheter att förstå och klara av motgångar i livet (Skärsäter, 2013). Dessa tre 

begrepp underlättar för personer att hantera svåra livssituationer och motgångar, samt 

att bidra till hälsa (SSF, 2008). 
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2.4 Livskvalité 
Personens egna värderingar av sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande är vad 

vi kallar livskvalité. “Enligt WHO handlar livskvalitet om individens uppfattning av 

sin livssituation i relation till rådande kultur och normer, och i förhållande till sina 

egna mål, förväntningar, värderingar och intressen”(SBU, 2012). En vanlig fråga 

inom vården är hur olika behandlingar påverkar patientens livskvalité. För att 

undersöka det krävs olika metoder för att mäta personers tillfredsställande i olika 

situationer i livet. För att ha en bra livskvalité är hälsan en viktig del men även 

familj, arbete, ekonomi och boende är viktiga aspekter. Många personer säger att 

livskvalité är minst lika viktigt som att ha symtom eller andra tecken på sjukdom. 

Personer med en livshotande sjukdom vill till exempel veta hur framtiden kommer 

att se ut, om han eller hon kan leva som tidigare istället för att bara få reda på hur 

många månader eller år behandlingen kan hålla personen i liv (ibid).  

 

En förbättrad livskvalité blir ett stöd för patienter som gjort eller ska göra någon 

form av fetmakirurgi. Detta kan medföra att patienter får ökad motivation och lust 

att fullfölja de förändrade levnadsvanor som rekommenderas för en ökad 

viktreducering efter en operation (van Hout& van Heck,2009).  

 

2.5 Mätning av livskvalité 
Hälsorelaterad livskvalité (HRQOL) är ett begrepp som utvärderar den allmänna 

livskvalitén som påverkas av hälsan (Rashid ur Saeed et al., 2016). Ett vanligt 

instrument som används för att mäta hälsorelaterad livskvalité är SF-36 

(SBU,2012). SF-36 är ett standardiserat frågeformulär som kan användas för att 

mäta livskvalitén samt hur personer upplever sitt tillstånd av välbefinnande 

(Hajian-Tilaki, Heidari &Hajian-Tilaki, 2016). Rashid ur Saeed et al, (2016) 

berättar att detta är ett bra verktyg för att bedöma och identifiera patienters 

hälsotillstånd och hälsobehov. SF-36 står för Short Form-36 och är utvecklat i 

USA, det är översatt till många olika språk och är med största sannolikhet det mest 

använda HRQOL-instrumentet (promcenter, u.å).  

Det bygger på 36 frågor som är fördelade i åtta olika skalor, Fysiskfunktion(PF), 

rollfunktion-fysiskt(RP), kroppslig smärta(BP), allmän hälsoupplevelse(GH), 
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vitalitet(VT), social funktion(SF), rollfunktion-emotionell(RE) och psykiskt 

välbefinnande(MH). På varje skala kan man få poäng mellan 0-100 där 0 är sämsta 

tänkbara livskvalité och 100 är bästa tänkbara livskvalité (Hajian-Tilaki et al., 

2016). De åtta skalorna kan även ge underlag för två indexvärden (promcenter, 

u.å), fysisk hälsoindex(PCS) och psykiskt hälsoindex(MCS) (NRS, 2013). Fysisk 

hälsoindex är en sammanställning av poängen från PF, RP, BP och GH, medan 

psykisk hälsoindex är en sammanställning av VT, SF, RE och MH (promcenter, 

u.å). 

 

2.6 Övervikt och fetma 
En mycket viktig förmåga som vi människor har är att lagra energi i form av fett 

på kroppen. Den normala fettmassan hos män i medelåldern är cirka 10 kilo och 

för kvinnor i samma ålder cirka 15 kilo. När kroppen lagrar mer energi än normalt 

drabbas man av övervikt eller fetma. Vid fetma har kroppen lagrat så mycket fett 

att hälsan blir påverkad negativt och idag vet vi att fetma är en kronisk sjukdom 

som kräver behandling medan övervikt inte ses som en sjukdom utan som ett 

risktillstånd. Mäta kroppsfett är både svårt och dyrt därför används istället en 

metod som kallas Body Mass Index, (BMI). Body Mass index mäter vikten i 

förhållande till längden i kvadrat. WHO har bestämt BMI-gränsen för övervikt 

respektive fetma, enligt denna klassificering är ett BMI ≥ 30 kg/m² klassificerat 

som fetma medan gränsen för övervikt är 25kg/m² (Löndahl, 2009). 

Fetma och övervikt har ökat avsevärt under det senaste decenniet och drabbar idag 

stora delar av hela världen. WHO uppskattar att cirka 1,8 miljarder människor är 

drabbade av övervikt eller fetma i världen, samtidigt finns det omkring 850 miljoner 

människor som lider av svält (Löndahl, 2009; Withrow& Alter, 2009). 

 

Personer med fetma löper en större risk att utveckla sjukdomar som diabetes typ 2, 

hypertoni, stroke, hjärtinfarkt, blodfettsrubbningar samt olika former av cancer 

(Withrow& Alter, 2009). Det finns även forskning som visar att högt BMI ökar 

risken för ledbesvär, gallsten och minskad fertilitet. Risken för att dö i en hjärt-

kärlsjukdom är fem gånger så stor om man har ett BMI över 32 jämfört med ett på 23 

(Löndahl, 2009). Fetma och övervikt kan behandlas men för att behandlingen ska bli 
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framgångsrik måste den vara långvarig. Personen måste vara engagerad och ha en 

stark vilja för att uppnå ett bra resultat. Det svåra är inte att gå ner i vikt utan att 

behålla den nya vikten. Metoder som har visat ge goda resultat på viktnedgång är 

kostbehandling, beteendeterapi, fysisk aktivitet, läkemedel mot fetma och kirurgi 

(SBU, 2002). Enligt McGraw &Wool (2015) har kirurgi i kombination med motion 

samt en sund diet och livsstil visat sig ge de bästa resultatet för viktnedgång. 

 

 

2.7 Gastric bypass operation 
Magsäckskirurgi är en effektiv metod som används när andra insatser för 

viktminskning inte gett några resultat (Grindel&Grindel, 2006). Kriterierna för att få 

genomföra en operation är ett BMI på över 40 eller om personen har allvarliga 

följdsjukdomar på grund av sin fetma. Personer under 18 år och över 60 år opereras 

bara undantagsvis (SBU, 2002). Gastric bypass operation är en av flera kirurgiska 

metoder för viktminskning och har de senaste åren blivit allt vanligare. Idag 

genomförs gastric bypass i stora delar av världen och anses vara den mest effektiva 

kirurgiska metoden för viktminskning. Operationen har även visat goda resultat på 

fetmarelaterade sjukdomar som hypertoni och typ 2 diabetes (Grindel&Grindel, 

2006). 

 

Gastric bypass operationen kan utföras som en öppen operation eller genom 

titthålskirurgi vilket är det vanligaste tillvägagångssättet. Vid operationen förminskas 

magsäckens storlek så att den endast rymmer 30ml eller mindre. Hela magsäcken 

behålls kvar men man syr av den övre delen till en liten ficka. På fickan som blir den 

nya magsäcken sys tunntarmen fast. Detta bidrar till att patienten upplever en 

snabbare mättnadskänsla (Grindel&Grindel, 2006). 

 

Gastric bypass ger vanligtvis väldigt få biverkningar, det är dock vanligt att patienter 

kan drabbas av järn- och vitamin B12-brist. Detta beror bland annat på att maten har 

lågt innehåll av dessa näringsämnen, men framförallt på grund av att upptaget i mag-

tarmkanalen försvåras efter operationen. Detta ses inte som något större problem då 

det kan åtgärdas med hjälp av medicinering (SBU, 2002). 
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2.8 Problemformulering 
Fetma och övervikt har blivit vanligare den senaste tiden och är idag ett stort 

hälsoproblem över hela världen. Många har svårt att gå ner i vikt på egen hand vilket 

har gjort att kirurgi har blivit allt vanligare de senaste åren för personer med ett BMI 

>40. Idag är gastric bypass den vanligaste operationen för viktnedgång när andra 

metoder inte givit något resultat. Operationen har visat goda resultat med få 

komplikationer, däremot kan livskvalitén påverkas då operationen innebär en stor 

livsstilsförändring. I den här litteraturöversikten vill författarna sammanställa vuxna 

personers upplevelse av livskvalité efter en gastric bypass operation, vilket 

underlättar för sjuksköterskor att kunna arbeta hälsofrämjande före och efter 

operationen. 

 

2.9 Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva vuxna personers upplevelse av 

hälsorelaterad livskvalité efter en gastric bypass operation. 

 

2.10 Frågeställningar 
● Hur upplever vuxna personer hälsorelaterad livskvalité efter en gastric bypass 

operation? 

 

2.11 Definition av centrala begrepp 
Personens upplevelse - Handlar om att sätta ord på något eller föreställa sig en bild 

på en händelse som är eller ska komma (Skärsäter, 2013). 

 

Vuxna - Personer fyllda 18 år och uppåt. 
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3. Metod 
 

3.1 Design 
Examensarbetet är skrivet som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är en 

sammanställning av vetenskapliga artiklar som besvarar ett visst problemområde för 

att få en översikt över kunskapsläget. Examensarbetet är baserat på befintlig 

forskning och innehåller både kvalitativ och kvantitativ forskning (Friberg, 2014). 

 

3.2 Urval av litteratur 
Vetenskapliga artiklar har sökts från databaserna Cinahl och PubMed. De sökord 

som använts är: gastric bypass, gastric bypass surgery, bariatric surgery, mental 

health, mental illness, HRQOL, SF-36, quality of life, experience och child.De 

booleska operatorerna AND och NOT har används för att kombinera de olika 

sökorden och begränsa våra sökningar (BILAGA 1). Inklusionskriterier: urval av 

litteratur begränsades till artiklar som var skrivna på engelska, norska och svenska, 

samt mellan åren 2005-2016. Studierna skulle även baseras på vuxna personer samt 

ha använt sig av HRQOL-instrumentet SF-36 för att få ett mer tydligt och 

lättförståeligt resultat. Exklutionskriterier: För att minimera antalet träffar på studier 

med barn användes den booleska operatorn NOT och sökordet child. Exkludering av 

artiklar som inte innehåller HRQOL-instrumentet SF-36 samt artiklar som är 

specificerade på att lindra en medicinsk sjukdom med hjälp av gastric bypass. De 

valda artiklarna som ligger till grund för resultatet samanställdes i en artikelmatris 

för att få ett lättöverskådligt perspektiv (BILAGA 2). 

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 
En granskning har gjorts av artiklarna utifrån granskningsmallarna för kvalitativa och 

kvantitativa studier som är modifierade versioner utifrån Willman, Stoltz, 

&Bathsevani (2006) och Forsberg &Wengström (2008) (bilaga 3, bilaga 4). Genom 

att få så bra och trovärdig information som möjligt valdes endast artiklar med hög 

och medelhög kvalité. Max poäng för en kvalitativ artikel är 25 poäng och 

kvantitativ 29 poäng. Hög kvalité innebär 20 poäng i kvalitativ och 23 poäng i 

kvantitativ och är >80%. Medel kvalité innebär 15-19 poäng i kvalitativ och 19-22 

poäng i kvantitativ och är >60-79%. Låg kvalité innebär <14 poäng i kvalitativ och 

<18 poäng i kvantitativ och är <60%(bilaga 3, bilaga 4). 
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3.4 Tillvägagångssätt 
Författarna har sökt, läst och granskat artiklar samt diskuterat informationen. Jämfört 

och sammanställt resultaten i artiklarna samt reflekterat över om det är relevant för 

litteraturöversikten. Alla delar har skrivits tillsammans för att få ett välskrivet arbete. 

Under arbetets gång har vi givit varandra positiv och negativ kritik för att arbetet ska 

bli så bra och välgjort som möjligt. 

 

3.5 Analys 
Artiklar har sökts som stämmer in på studiens syfte och frågeställning. Författarna 

började med att läsa rubrikerna på artiklarna, hos de artiklar som hade en passande 

rubrik till syftet studerades även abstrakten. Om abstrakten var relevanta för studien 

lästes också hela artiklarna. De valda artiklarna lästes ett flertal gånger för att 

säkerställa att resultatet var relevant för examensarbetet. Författarna granskade 

likheter och skillnader mellan artiklarnas information som sedan sammanställdes för 

att besvara syfte och frågeställning (Forsberg &Wengström, 2014). Resultatet 

presenteras utifrån relevanta rubriker och redovisades utifrån SF-36 frågeformulär 

för att sammanställa ett lättförståeligt resultat (Hajian-Tilaki et al., 2016). 

 

3.6 Forskningsetiska aspekter 
Författarna till examensarbetet har försökt att se med ett helhetsperspektiv genom att 

se artiklarna objektivt vid granskning av det insamlade materialet, detta för att inte 

lägga egna värderingar i resultatet. Författarna till examensarbetet har bevarat 

studiedeltagarnas integritet genom att prioritera artiklar som har ett skriftligt 

informerat samtycke (SykepleiernesSamarbeid I Norden, 2003). Litteraturöversikten 

är i största mån baserad på forskning som är godkänd av etisk kommitté (Forsberg 

&Wengström, 2014). Helsingforsdeklarationen är en samling av etiska principer för 

medicinsk forskning där människor är involverade. Den är uppbyggd av fyra centrala 

forskningsetiska principer: rättviseprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen 

och autonomiprincipen (World Medical Associations, 2015). För att undvika 

misstolkningar vid granskning av artiklar som är skrivna på engelska har online 

baserat lexikon används. Uppsatsförfattarna har även vart noggranna med att 

formulera om den valda informationen till sin egen för att undvika plagiering som 

inte får förekomma (Forsberg &Wengström, 2014). 
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4. Resultat 
 

Litteraturöversikten är baserad på 14 vetenskapliga artiklar från USA, Frankrike, 

Iran, Danmark, Brasilien, Nederländerna, Italien och Norge. Artiklarna är 

publicerade mellan 2008 – 2014. Artiklarna som ligger till grund för resultatet 

presenteras i bilaga 2.  

 

4.1 Upplevelse av HRQOL före och 1-12 månader efter gastric bypass 
operation 
Julia, Ciangura, Capuron, Bouillot, Basdevant, Poitou, &Oppert (2013) visar att 

det finns en signifikant ökning av hälsorelaterad livskvalité(HRQOL) 6 månader 

efter en gastric bypass operation jämfört med innan operationen. Det visade sig att 

den största ökningen i denna studie av hälsorelaterad livskvalité skedde under de 

första 3 månaderna efter operationen i alla de 8 skalorna utifrån SF36-

frågeformulär. Även Torquati, Lutfi & Richards, (2007) visar att 95 % av deras 

deltagare uppnådde en kraftig förbättring av den hälsorelaterade livskvalitén under 

de första 3-6 månaderna. Pristed, Omar  &Kroustrup (2012) har i sin studie 

undersökt hur deltagarnas förväntningar på operationen har påverkat den 

hälsorelaterade livskvalitén efter det kirurgiska ingreppet. Deltagarna som har 

uppfyllt sina förväntningar visade sig ha bättre resultat på psykiskt 

hälsoindex(MCS) och fysisk hälsoindex(PCS) 4 månader efter operationen jämfört 

med de som inte fick sina förväntningar uppfyllda.  LaurinoNeto&Herbella, (2013) 

hade gjort en uppföljning i sin studie 1-2 månader efter en gastric bypass 

operation, resultatet visade en enorm ökning i HRQOL på alla 8 skalorna ur SF-36. 

PCS och MCS visade en kraftig förbättring jämfört med innan operationen, de 

skalor som hade mer än dubblat sin ökning var rollfunktion emotionell och fysisk 

funktion. Matini, Jolfaei, Pazouki, Pishgahroudsari&Ehtesham (2014) påvisar 

dock att MCS har en ytterst liten ökning 6 månader efter en gastric bypass 

operation jämfört med de övriga studierna. 

 

4.2 Upplevelse av HRQOL från 1-7 år efter gastric bypass operation 
LaurinoNeto&Herbella, (2013) har i sin studie undersökt skillnader i hälsorelaterad 

livskvalité på kort och lång sikt. Resultatet visade att HRQOL hade sin topp efter 1-2 

år efter en gastric bypass operation. Uppföljningen efter 7 år visade att resultatet 
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hade försämrats men var fortfarande bättre jämfört med innan operationen, bortsett 

från rollfunktion-fysisk(RP) som blivit sämre än innan operationen. Kolotkin, 

Davidson, Crosby, Hunt& Adams (2012) visar i sin studie att PCS var som högst 2 år 

efter gastric bypass operationen men försämrades successivt för varje år. Efter 6 års 

uppföljning var PCS trots försämringen fortfarande bättre än innan operationen. 

Masheb et al. (2007) visar att den hälsorelaterade livskvalitén har förbättrats i alla de 

8 skalorna utifrån SF-36 1 år efter operationen. 

 

4.3 Skillnader i HRQOL efter gastric bypass jämfört med andra 
viktminskningsmetoder 
Flera olika kirurgiska viktminskningsmetoder har visat förbättrade resultat i HRQOL 

(Nadalini et al., 2014). Bland deltagare som har gjort en kirurgisk viktminskning 

genom gastric bypass(GB), biliopancreatic diversion withduodenal switch(BPD/DS), 

Laparoscopicadjustablegastricbanding(LAGB) eller sleevegastrectomi(SG) har 

HRQOL förbättrats i samtliga 8 skalor jämfört med före operationen. De deltagare 

som gjort en SG visade ha sämre HRQOL jämfört med de övriga deltagarna (Strain 

et al., 2014). En annan studie visar att personer som genomgått en omvandling från 

LAGB till GB har fått försämrad allmän hälsoupplevelse jämfört med de deltagare 

som avstod GB operationen (Larsen, Zijlstra, Ramshort Van &Geenen, 2010).  

 

Deltagare som gjort en gastric bypass har förbättrade resultat i PCS och MCS jämfört 

med deltagare som gjort en livsstilsförändring där dem fick hjälp med fysisk 

aktivitet, motiverande metoder och psykosocialt inriktade insatser under 1 år 

(Karlsen et al., 2013). 

 

4.4  Den Fysiska aktivitetens inverkan på hälsorelaterad livskvalité 
Deltagarna som var fysiskt inaktiva innan och blev aktiva efter gastric bypass 

operationen hade det bästa resultatet i HRQOL efter 1 år i alla de 8 skalorna 

utifrån SF-36. PCS skiljde sig inte mellan deltagarna som var aktiva före och efter 

operationen jämfört med de som var inaktiva före och efter operationen. MCS 

visade däremot en förbättring hos deltagarna som var aktiva för och efter 

operationen (Bond et al., 2008). 
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I två andra studier fick deltagarna gå en promenad på 6 minuter samt svara på SF-

36 frågeformulär efter promenaden. Detta genomfördes en dag innan operationen 

samt 3 och 6 månader efter operationen. Det gjordes för att se om det fanns ett 

samband mellan den fysiska aktiviteten och hälsorelaterad livskvalité. Deltagarna 

gick längre för varje uppföljning vilket resulterade till ökad hälsorelaterad 

livskvalité (Josebeno et al., 2008; Tompkins et al., 2010). 
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5. Diskussion 
 

5.1 Sammanfattning av huvudresultaten 
Resultatet av vår litteraturstudie visar att hälsorelaterad livskvalité (HRQOL) var 

som bäst 1 månad efter en gastric bypass operation. Det finns en signifikant 

ökning i alla de 8 skalorna ur SF-36 frågeformuläret. Fysiskt hälsoindex (PCS) och 

psykiskt hälsoindex (MCS) visade också en markant ökning. Därefter minskade 

HRQOL succesivt men vid uppföljning 7 år efter operationen var HRQOL 

fortfarande förbättrat jämfört med innan operationen med undantag av 

rollfunktion-fysisk(RP) (LaurinoNeto&Herbella, 2013). Fysisk aktivitet visade 

också positiva förbättringar i HRQOL (Bond et al., 2008). 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Julia et al., (2013) visar i sin studie från Frankrike att det sker en stor ökning i 

hälsorelaterad livskvalité(HRQOL) 6 månader efter en gastric bypass operation. 

Medan Matini et al., (2014) i sin studie från Iran påvisar att MCS har en ytterst 

liten ökning 6 månader efter en gastric bypass operation. Det framkommer även i 

diskussionen att MCS påverkas som mest efter 6-24 månader vilket kan förklara 

studiens resultat.Iranär ett land med bristande utbildning och ekonomiska problem 

(Utrikespolitiska institutet, 2015). För att ha en bra livskvalité är hälsan en viktig 

del men även familj, arbete, ekonomi och boende är viktiga aspekter (SBU, 2012). 

Iran har stora brister i mänskliga rättigheter vilket har ökat kraftigt sedan år 2000. 

2011 hade det skett dubbelt så stor ökning av dödssstraff jämfört med 2010. Fler 

människor utsätts för tortyr och de ekonomiska klyftorna samt arbetslösheten har 

ökat (Utrikesdepartementet, 2011). Detta kan leda till att individer upplever miljön 

som kaotiskt och ostrukturerad och kan bidra till svårigheter att hantera situationer 

på ett konsekvent sett. Detta skapar begränsningar till att uppleva känsla av 

sammanhang(KASAM) (Skärsäter, 2013).I en situation där det brister i 

begriplighet och hanterbarhet ska det också finnas en motivation och ett 

engagemang för att kunna hantera de situationer som uppstår, för att skapa 

meningsfullhet (Langius-Eklöf, 2013). 

 

Bond et al., (2008); Tompkins et al., (2008) visar båda på att fysisk aktivitet ger ett 

ökat PCS efter 1 år jämfört med (Pristed et al., 2012; Masheb et al., 2007) som inte 
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använd sig av fysisk aktivitet i sina studier, dock finns de ingen markant skillnad i 

MCS. Tompkins et al., (2008); Josbeno et al., (2010) visar i sina studier att MCS 

ger ett bättre resultat med hjälp av fysisk aktivitet efter 6 månader men dock ingen 

skillnad efter 1 år jämfört med (Matini et al., 2014). En förbättrad livskvalité blir 

ett stöd för patienter som gjort eller ska göra någon form av fetmakirurgi (van 

Hout& van Heck,2009). 

 

Övervikt och fetma är ett stort hälsoproblem bland vuxna där mer än 50 % av 

männen och ca: 33 % av kvinnorna är drabbade (SSF, 2008). De som var fysiskt 

inaktiva innan operationen och som började promenera efteråt fick förbättrat 

resultat på alla 8 skalorna ur SF-36 kriterierna, framförallt efter 1 år efter en gastric 

bypass operation (Bond et al., 2008); Tompkins et al., 2008). Livsmedelsverkets 

handlingsplan innehåller 79 olika förslag på hur sjuksköterskor skall kunna arbeta 

hälsofrämjande där goda matvanor och fysisk aktivitet kan tillämpas 

(Livsmedelsverket, 2005). Sjuksköterskans roll i ett hälsofrämjande arbete är att 

bidra med rådgivande samtal och låta individen själv planera sina kost- och 

levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2012; SSF, 2010), vilket medför en ökad 

motivation till att följa de nya levnadsvanorna (van Hout& van Heck,2009). 

Hälsofrämjande insatser ska ges ur ett salutogent synsätt och bidra till att individen 

upplever egenmakt och en upplevelse av hälsa (SSF, 2010). Det salutogena 

synsättet ska används som en grund i omvårdnadsarbetet för att se samt främja 

hälsan och för att fokusera på friskfaktorerna och framhäva detta på ett korrekt 

sätt. Om personen har en hög KASAM innebär detta att det blir lättare för 

individen att själv fortsätta med de hälsofrämjande insatserna efter en gastric 

bypass (Langius-Eklöf, 2013). KASAM-formuläret innehåller 13 frågor och är 

skapat för att se vilken grad av KASAM varje individ har. Det kan användas som 

komplement för sjuksköterskor medkompetens för att utläsa resultatet. Varje 

sjuksköterska kan då arbeta hälsofrämjande och möta patienterna på deras enskilda 

plan och forma vården ur ett salutogent synsätt som är individanpassat (Langius-

Eklöf, 2013). 
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5.3 Metoddiskussion 
Examensarbetet är utformat som en litteraturöversikt och grundar sig på flera 

vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar är till grund för examensarbetets resultat och 

besvarar syfte och frågeställning. En litteraturöversikt genomförs för att besvara ett 

visst problemområde för att få en översikt över kunskapsläget (Friberg, 2014).  

 

Enligt Högskolan Dalarnas “Riktlinjer för examensarbete i omvårdnad på grundnivå” 

står det att litteraturöversiktens resultat ska innehålla minst 15 vetenskapliga artiklar. 

I detta arbete bygger resultatet på 14 vetenskapliga artiklar, det beror på att en av de 

valda artiklarna inte ansågs passa in i resultatet när det skulle sammanställas. 

Författarna valde därför att ta bort den artikeln men ansåg inte det som någon 

svaghet då de utvalda artiklarna låg till grund för ett bra resultat som svarade på 

examensarbetets syfte och frågeställning. 

 

Artiklarna valdes att sökas på databaserna PubMed och CINAHL vilket författarna 

ser som en styrka då dessa databaser är inriktade på omvårdnadsforskning 

(Forsberg &Wengström, 2014). Samtliga sökord användes: gastric bypass, gastric 

bypass surgery, bariatric surgery, mental health, mental illness, HRQOL, SF-36, 

quality of life, experience och child. För att kombinera och begränsa de olika 

sökorden användes de booleska operatorerna AND och NOT. Sökningarna 

begränsades mellan åren 2005-2016 och skulle vara skrivna på engelska, svenska 

och norska. Författarna valde att avgränsa sökningarna till endast “full text” för att 

begränsa antalet träffar, dock kan författarna i efterhand se detta som en svaghet då 

viktiga artiklar kan ha gått förlorade. Artiklar från hela världen inkluderades för att 

få en helhetsbild av den hälsorelaterade livskvalitén efter en gastric bypass 

operation oavsett etnicitet.  

 

Vid den inledande sökningen var syftet med examensarbetet att undersöka 

upplevelsen av den psykiska hälsan efter en gastric bypass operation. Detta visas 

tydligt i början av sökmatrisen då bland annat sökordet mental health har användes 

flitigt. Under sökningens gång insåg författarna att artiklarna i största mån 

handlade om hälsorelaterad livskvalité trots de valda sökorden. Detta medförde en 

ändring av syfte och frågeställning vilket resulterade en litteraturöversikt som 
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besvarar upplevelsen av den hälsorelaterade livskvalitén istället för enbart den 

psykiska hälsan. Under sökningarna upptäcktes det även att de flesta studierna 

använt sig av SF-36 frågeformulär. Författarna såg detta som en fördel och valde 

att endast använda dessa artiklar i resultatet för att göra resultatredovisningen 

tydlig och lättförståelig.  

 

Litteraturöversiktens valda artiklar är både kvantitativa och kvalitativa, samtliga 

studier har granskats utifrån Willman, Stoltz, &Bathsevani (2006) och Forsberg 

&Wengström (2008) (bilaga 3, bilaga 4) granskningsmallar. Endast artiklar med 

medel och hög kvalité valdes ut till resultatet vilket enligt författarna ses som en 

styrka i arbetet. 

 

5.4 Etikdiskussion 
Litteraturöversikten är i största mån baserad på forskning som är godkänd av etisk 

kommitté (Forsberg &Wengström, 2014). Resultat är uppbyggt av 14 vetenskapliga 

artiklar, bland dessa framgår det klart och tydligt att 11 av artiklarna är godkända av 

etisk kommitté. I de 3 andra artiklarna saknas det information gällande godkännande 

av etiskt kommitté. Däremot framkommer det tydligt att samtliga deltagare har 

skrivit på informerat samtycke, vilket gör att författarna ändå tog med artiklarna. Det 

bidrog även med viktig information till resultatet samt var av medel och hög kvalité 

utifrån granskningsmallarna vilket styrkte artiklarna ytterligare. 

 

Vid granskning och sammanställning av artiklarnas resultat har författarna varit noga 

med att inte lägga några egna värderingar som kan ha påverkat examensarbetets 

resultat. För att undvika misstolkningar vid granskning av artiklar som är skrivna på 

engelska har online baserat lexikon använts. 

 

5.6 Studiens kliniska betydelse för samhället 
Önskan är att detta examensarbete har givit samhället kunskap om hur en gastric 

bypass operation kan påverka den hälsorelaterade livskvalitén. Genom att studera 

hur den stora livsstilsförändringen kan påverka patienter samt hur hälsofrämjande 

arbete tillsammans med KASAM kan vara till hjälp före och efter operationen, 

hoppas författarna att detta arbete kan vara till hjälp för sjuksköterskor i liknande 

situationer.  
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5.7 Slutsats 
Enligt studiens resultat visar samtliga artiklar en förbättring av den hälsorelaterade 

livskvalitén efter en gastric bypass operation. Utifrån en sammanställning av 

samtliga studier är HRQOL som bäst efter 1 månad utifrån SF-36 frågeformulär. 

PCS och MCS försämras något med tiden men är fortfarande bättre 7 år efter 

jämfört med innan operationen. Uppfyllda förväntningar av operationen och fysisk 

aktivitet har bland annat varit en bidragande faktor till ökad HRQOL. 

 

5.8 Förslag till vidare forskning 
Författarna tycker att det skulle behövas mer forskning inom detta område för att 

öka kunskapen och evidensen. Där det var mer aktuellt med öppna frågor för att 

får ett bredare perspektiv på hur hälsorelaterad livskvalité påverkas. Många studier 

är grundade på endast frågeformulär vilket kan medföra att viktig information går 

förlorad. Det skulle även vara intressant att se om hälsorelaterad livskvalité hade 

påverkats annorlunda om KASAM hade använts som hjälp före en gastric bypass 

operation. 
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7. Bilagor 
7.1 Bilaga 1- Sökmatris 

 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa 

artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar 

till 
resultat, 

n=14 

PubMed Gastric bypass  
AND mental health 
NOT child 

6650 
54 
51 

 

 
51 

 

 
35 

 

 
15 

 

 
10 

PubMed Gastric bypass 
AND mental health 
AND mental illness 
NOT child 

6650 
54 
17 
16 

 

 

 
16 

 

 

 
4 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

CINAHL Gastric bypass 
AND mental health 
 

90 
2 

 

2 
 

1 
 

0 
 

 

0 

PubMed Gastric byppass surgery 
AND mental health 
NOT child 

6493 
54 
51 

 

 
51 

 

 
3 

 

 
0 

 

 
0 

PubMed Gastric bypass 
AND mental illness 
AND experience 

6650 
146 

7 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

0 

CINAHL bariatric surgery  
AND gastric bypass 
AND mental health 

319 
32 
1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

CINAHL bariatric surgery  
AND mental illness 

319 
1 

 

1 
 

1 
 

1 
 

0 

PubMed 
 

 

 

bariatric surgery  
AND mental health 
AND experience 

14492 
203 
20 

 

 

20 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

  0 

PubMed gastric bypass 
AND hrqol 
AND sf-36 

6697 
24  
8 
 

 

 

8  

 

 

4 

 

 

2 

 
 
1 

CINAHL Gastric bypass 
AND quality of life 
AND sf-36 

90 
5 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 



 

 

 

PubMed Gastric bypass 
AND quality of life 
AND sf-36 

6720 
394 
35 

 
 
35 

 
 
10 

 
 
2 

 

2 
 

 

7.2 Bilaga 2- Artikelmatris 
Sammanställning av artiklar (n=14) som ligger till grund för resultatet 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 

Metod  

Deltaga
re  

Resultat  Kvalite
tsgrad 

Pristed SG., 
Omar HK. and 
Kroustrup JP. 
 

2012 
 

Danmark 
 

 

Association 
Between 
Fulfilment of 
Expectations 
and Health-
related Quality 
of Life after 
Gastric Bypass 

Undersöka hur den 
hälsorelaterade 
livskvalitén 
påverkades av 
uppfyllda 
förväntningar 4 
och 12 månader 
efter gastric bypass 
operationen. 

Kvalitativ 
 

Frågeformulär: 
SF-36 
Enkät: specifika 
frågor angående 
förväntningar av 
operationen. 

n=136 
 

101 
kvinnor 
25 män 
 

Bortfall 
49 
 

 

PCS (fysisk hälsa) 
ökade för varje 
uppföljning. MCS 
(psykisk hälsa) 
ökade efter 4 
månader men 
minskades igen 
efter 12 månader, 
dock var den 
fortfarande bättre 
än innan op. 

Hög, 
89% 

Bond1, DS.,  
Phelan1, S., 
Wolfe, LG., 
Evans, RK., 
Meador, JG., 
Kellum, JM., 
Maher, JW., 
and Wing, RR. 
 

2008 
 

USA 
Frankrike 
 

Becoming 
Physically 
Active After 
Bariatric 
Surgery is 
Associated With 
Improved 
Weight Loss and 
Health-related 
Quality of Life 

Avgöra hur fysisk 
aktivitet påverkar 
viktminskning och 
hälsorelaterad 
livskvalite 
(HRQOL) före och 
efter operationen. 

Kvantitativ 
 

3 grupper: 
aktiv/aktiv 
(n=68) 
inaktiv/aktiv 
(n=83) 
inaktiv/inaktiv 
(N=39) 
 

Frågeformulär 
SF-36 och 
frågeformulär 
för fysisk 
aktivitet (FA) 

n=199 
 

165 
kvinnor 
 

34 män 
 

Bortfall 
9 
 

Deltagarna i 
grupp aktiv/aktiv 
och inaktiv/aktiv 
visade förbättrad 
HRQOL jämfört 
med de som var 
fysiskt inaktiva 
före och efter op. 
aktiv/aktiv & 
inaktiv/aktiv hade 
även bättre 
viktnedgång. 

Medel, 
76% 



 

 

 

Larsena JK., 
Zijlstrab H., 
Ramshortc 
BV., and 
Geenend R. 
 

2010 
 

Nederländerna 

Conversion to 
Gastric Bypass 
in Patients with  
Unsuccessful 
Weight Loss 
after Gastric 
Banding May 
Depend on 
Mental Quality 
of Life 

Att undersöka om 
livskvaliten ökar 
på patienter som 
genomgått 
Laparoscopicadjus
tablegastricbandin
g (LAGB) med 
oönskad 
viktnedgång och 
sedan gjort en 
gastric bypass 
jämfört med de 
som avsod 
förändringen. 

Kvantitativ 
 

Frågeformulär 
RAND-36 (SF-
36) 
 

Grupper: 
Omvandling 
(n=14) 
Avstod 
omvandling 
(n=24) 

n=34 Deltagarna som 
genomgår en 
gastric bypass 
efter en LAGB har 
en sämre mental 
hälsa jämfört med 
deltagarna som 
endast gjort 
LAGB och inte 
omvandlingen. 

Medel, 
76% 

LaurinoNeto 
RM. 
andHerbella 
FA. 
 

2013 
 

Brasilien 

CHANGES IN 
QUALITY OF 
LIFE AFTER 
SHORT AND 
LONG TERM 
FOLLOW-UP 
OF ROUX-EN-
Y GASTRIC 
BYPASS FOR  
MORBID 
OBESITY 

Analasyra 
förändringar av 
HRQOL efter 
RYGB på kort och 
lång sikt efter 
operationen 

Kvantitativ 
 

Frågeformulär: 
SF-36 
 

3 grupper: 
A- före op 
B- 1-2 år efter op 
C- 7 år efter op 

n=150 Deltagarnas 
HRQOL visade 
sämre resultat på 
lång sikt jämfört 
med på kort sikt. 
Grupp B hade bäst 
resultat i alla 
skalorna. 

Medel, 
69% 

Nadalini L., 
Zenti MG., 
Masotto L., 
Indelicato L., 
Fainelli G., 
Bonora F., 
Battistoni M., 
Romani B., 
Genna M., 
Zoppini G., 
and Bonora E. 
 

2014 
 

Italien 

Improved 
Quality of Life 
after bariatric 
surgery in 
morbidly obese 
patients. 
Interdisciplinar
y group of 
bariatric 
surgery of 
Verona 
(G.I.C.O.V.) 
 

 

Utvärdera 
förändringar av 
hälsorelaterad 
livskvalite 
(HRQOL) efter 
kirurgisk 
viktminskning. 

Kvalitativ 
 

Frågeformulär: 
SF-36 
kliniska 
intervjuer och 
psykologiska 
tester  
 

3 grupper: 
-Gastricbanding 
(n=34) 
- Gastric bypass 
(n=69) 
-
Sleevegastrectom
i (n=7) 
 

n=110 
 

79 
kvinnor  
31 
män  

Samtliga grupper 
visade en 
förbättring av 
HRQOL vid 
uppföljningen 
förutom på allmän 
hälsoupplevelse 
och psykiskt 
välbefinnande.  

Medel, 
76% 



 

 

 

Karlsen TI1., 
Lund RS., 
Røislien J., 
Tonstad S., 
Natvig GK., 
Sandbu R., and 
Hjelmesæth J. 
 

2013 
 

Norge 
 

 

Health related 

quality of life 

after gastric 

bypass 

or intensive 

lifestyle 

intervention: a 

controlled 

clinical study 
 

 

Utvärdera 
förändringar av 
HRQOL efter en 
gastric bypass 
jämfört med en 
intensive lifestyle-
intervention 
program (ILI) 
efter ett år 

Kvantitativ 
 

Frågeformulär: 
-SF-36 
-OWLQOL 
(Obesity and 
Weight-Loss 
Quality of Life)  
-WRSM 
(Weigh Related 
Symptom 
Measure) 
 

Två grupper: 
Gastric bypass 
(n=76) 
 ILI (n=63) 

n=146 
 

Bortfall
=7 
 

 

Båda grupperna 
fick ett förbättrat 
HRQOL men 
deltagarna som 
genomgått gastric 
bypass hade en 
högre livskvalite 
jämfört med ILI-
deltagarna. 

Medel, 
79% 

Julia C1, 
Ciangura C, 
Capuron L, 
Bouillot JL, 
Basdevant A, 
Poitou C, 
Oppert JM. 
 

2013 
 

Frankrike 

Quality of life 
after Roux-en-Y 
gastric bypass 
and changes in 
body mass 
index and 
obesity-related 
comorbidities 

Undersöka 
förändringar av 
livskvaliten under 
kort och lång sikt 
efter en gastric 
bypass operation, 
och deras 
förhållande till 
BMI och 
samsjuklighet. 

Kvantitativ 
 

Frågeformulär 
SF-36 

n=71 
 

57 
kvinnor 
 

14 män 
 

 

Både MCS och 
PCS hade ökat 
under de första 12 
månaderna. PCS 
ökade markant 
efter 3 månader. 

Medel, 
66% 

Kolotkin RL., 
Davidson LE., 
Crosby RD., 
Hunt SC., and 
Adams TD. 
 

2012 
 

USA 

Six-year 
changes in 
health-related 
quality of life in 
gastric bypass 
patients versus 
obese 
comparison 
groups 

Utvärdera 
förändringar i 
hälsorelaeradlivskv
alite (HRQOL) 
under sex års tid 
hos patienter som 
har genomgått en 
gastric bypass 
jemfört med två 
grupper som inte 
har genomgått en 
kirurgisk 
viktminskning. 

Kvantitativ  
 

Frågeformulär: 
SF-36 
IWQOL-Lite 
 

3 grupper: 
- Gjort GB 
(n=323) 
- Sökt men ej 
gjort GB än 
(n=257) 
- ej sökt GB 
(n=275) 

n=852 
 

Bortfall
:236 

Deltagarna som 
gjorde en gastric 
bypass op  visade 
betydande 
förbättringar i de 
flesta aspekter av 
HRQOL vid 6 år 
jämfört med de 
två grupperna  
som inte 
genomgick 
kirurgisk 
viktminskning. 

Hög, 
83% 



 

 

 

Matini D., 
GhanbariJolfa
ei A., Pazouki 
A., 
Pishgahroudsa
ri M., and 
Ehtesham M. 
 

2014 
 

Iran 

The comparison 
of severity and 
prevalence of 
major 
depressive 
disorder, 
general anxiety 
disorder and 
eating disorders 
before and after 
bariatric 
surgery 

Jämföra 
allvarlighetsgrad 
och utbredning av 
depression, ångest, 
ätstörningar och 
livskvalitet 6 
månader före och 
efter en 
gastricbypas 
operation. 

Kvalitativ 
 

Frågeformulär: 
SF-36 
EDI-3 
 
Intervju: 
SCID-I 
 
Skalor för 
depression och 
ångest 
 

n=67 
 

55 
kvinnor 
 

12 män 
 

Bortfall
=14 

PCS (fysisk 
hälsoindex) var 
betydligt bättre 
efter 6 månader 
medan MCS 
(psykiskt 
hälsoindex) var 
nästintill 
oförändrat med en 
ytterst liten 
ökning. 

Hög, 
84% 

Masheb RM., 
White MA., 
Toth CM., 
Burke-
Martindale 
CH., 
Rothschild B., 
and  Grilo CM. 
 

2007 
 

USA 

The prognostic 
significance of 
depressive 
symptoms for 
predicting 
quality of life 12 
months after 
gastric bypass 
 

Undersöka vikt och 
depressiva symtom 
för pre- och 
postoperativt 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
gastric bypass 
patienter 

Kvantitativ 
 

Frågeformulär: 
SF-36 
BDI (Beck 
Depression 
Inventory-II) 

n=137 
 

122 
kvinnor 
 

15 män 
 

 

Operationen 
resulterade i 
viktminskning och 
förbättringar av 
livskvalitet och 
depressiva 
symtom. PCS 
ökade betydligt 
efter 12 månader 
medan MCS hade 
en minder ökning. 

Medel, 
62% 

Strain, 
GW.,Kolotkin, 
RL., Dakin, 
GF., Gagner, 
M., Inabnet, 
WB., Christos, 
P., Saif, T., 
Crosby, R., 
and Pomp, A. 
 

2014 
 

USA 
 

 

The effects of 
weight loss after 
bariatric 
surgery 
on health-
related quality 
of life and 
depression 

 

Undersöka 
HRQOL, 
depressiva symtom 
och viktförändring 
genom att jämför 4 
olika grupper som 
genomgått 
kirurgisk 
viktminskning 

kvantitativ 
 

Frågeformulär 
SF-36 
IWQOL-Lite 
BDI 
 

Fyra grupper: 
-Roux-en Y 
gastric bypass 
(n=46) 
- Duodenal 
switch (n=18) 
- Ggastric 
banding (n=18)  
- Sleeve 
gastrectomy 
(n=23) 
 

n=105 Alla grupperna 
har en förbättrad 
HRQOL i smatlig 
skalor i SF-36 
efter op. Ingen av 
operatinerna 
sticker ut i 
resultatet. 

Hög, 
83% 



 

 

 

Tompkins, J., 
Bosc R, P., 
Chenowith, R., 
Tied L, J., And 
Swain M, J. 
 

2008 
 

USA 

Changes in 
Functional 
Walking 
Distance and 
Health-Related 
Quality of Life 
After Gastric 
Bypass Surgery 

är att studera 
sambandet mellan 
promenader och 
hälsorelaterad 
livkvalité(HRQOL)
. 

Kvantitativ 
 

Frågeformulär: 
SF-36  
 

6MWT(6-minute 
walk test) 

n=30 
 

28 
kvinnor 
2 män 
 

bortfall 
5 
 

HRQOL hade 
ökat avsevärt i 
både fysisk och 
psykiska 
hälsoindex och är 
som bäst efter 6 
månader. 

Medel, 
79% 

Torquati 
A1.,Lutfi RE., 
and Richards 
WO. 
 

2007 
 

USA 
 

 

Predictors of 
early quality-of-
life 
improvement 
after 
laparoscopic 
gastric bypass 
surgery 

Utvärdera den 
tidiga effekten (3-6 
månader efter 
operationen) av 
laparoscopicgastric 
bypass (LGB) 
kirurgi på QOL 
med hjälp av SF-36 
frågeformulär 

Kvantitativ 
 

Frågeformulär: 
SF-36 

n=171 
 

147 
kvinnor 
 

24 män 

Den 
helsorelaterade 
livskvalitén hade 
förbättrats 
betydligt blan95% 
av alla deltagare. 
Fetmarelaterade 
sjukdomstillstånd 
som hypertoni, 
höga blodfetter, 
diabetes m.m. 
minskades efter 
op. 

Medel, 
76% 

Josbeno DA., 
Jakicic JM., 
Hergenroeder 
A., and Eid 
GM. 
 

2008 
 

USA 

Physical activity 
and physical 
function 
changes in obese 
individuals after 
gastric bypass 
surgery 
 

Undersöka den 
fysiska aktiviteten, 
den fysiska 
funktionen, 
psykosociala 
samband till 
deltagandet av 
fysisk aktivitet, och 
den 
hälsorelaterade 
livskvalitén hos 
patienter före och 
efter gastric bypass 
operationen. 

Kvantitativ 
 

Frågeformulär: 
-SF-36 
-7-d PAR (7-
dagars 
fysiskAktivitet 
Recall) 
-Physical Activity 
Self-Efficacy 
-Physical Activity 
Barriers and 
Outcome 
Expectations 
 
-Digi-walker SW-
200 (stegmätare) 
- 6MWT (6-
minuters 
gångtest) 
- SPPB 

n=20 
 

 

18 
kvinnor 
 

2 män 
 

Bortfall
=2 

GBS förbättrar 
fysisk funktion, 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
självrapporterade 
smärta och 
resulterar i en 
måttlig förbättring 
i fysisk aktivitet 

Medel, 
66% 

 

  



 

 

 

7.3 Bilaga 3 - GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av   



 

 

 

studieresultatet? 

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 
Maxpoäng:             25 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz &Bahtsevani (2006) och 
Forsberg &Wengström (2008). 
 

7.4 Bilaga 4 - GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvantitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

12. Är urvalsmetoden beskriven?   

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14. Finns populationen beskriven?   



 

 

 

15. Är populationen representativ för studiens syfte?   

16. Anges bortfallets storlek?   

17. Kan bortfallet accepteras?   

18. Anges var studien genomfördes?   

19. Anges när studien genomfördes?   

20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21. Anges vilka mätmetoder som användes?   

22. Beskrivs studiens huvudresultat?   

23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 
analyserats? 

  

24. Besvaras studiens frågeställningar?   

25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 
Maxpoäng:             29 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz &Bahtsevani (2006) och 

Forsberg &Wengström (2008). 


