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Sammanfattning     

Fetma är ett globalt problem med stora kostnader som följd, men orsakar också stort 

lidande för den enskilde individen. Komorbiditeten med fetma är omfattande både 

fysiskt och psykiskt. Eftersom forskning visar att obesitaskirurgi är den behandling som 

bäst leder till hållbar viktnedgång erbjuds många patienter varje år att göra en 

obesitaskirurgi. Syftet med denna litteraturöversikt är att studera patienters upplevelse 

av kroppen efter obesitaskirurgi ur ett helhetsperspektiv. För detta har modell enligt 

Friberg (2012, ss.133-143) använts. Tio artiklar analyserades, dessa var både kvalitativa 

och kvantitativa för att få ett så innehållsrikt resultat som möjligt. Resultatet visar på 

hopp om framtiden hos patienterna genom upplevelse av ökad fysisk förmåga och hopp 

om minskad komorbiditet som möjliggör hållbar hälsa. Hoppet om hållbar hälsa 

motiverar deltagarna till nya hållbara beteendemönster. Den snabba kroppsförändringen 

gör att deltagarna får svårt att relatera till den nya kroppen både fysiskt och psykiskt. 

Överskottshuden som är ett resultat av obesitaskirurgin leder till ökat fysiskt och 

psykiskt lidande. Tolkningar av kroppens nya signaler gör att förändrade kost och 

matvanor efter obesitaskirurgi är nödvändiga. Med en förändrad upplevelse av den nya 

kroppen beskriver deltagarna ökad självkänsla, självkännedom och självacceptans. 

Diskussionen innefattar och lägger stor vikt på nödvändigheten av ökad information, 

fortsatt stigmatisering men också patienters ökade livskvalitet och självkänsla. Denna 

litteraturöversikt kan hjälpa sjuksköterskan i sitt arbete med att förbereda och följa upp 

patienter som genomgått obesitaskirurgi. 

 

Nyckelord: Obesitaskirurgi, fetma, upplevelser, kropp, överskottshud, livsvärld, 

KASAM, helhetsperspektiv 
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INLEDNING 

Fetma är ett stort växande samhällsproblem eftersom det leder till ökade 

sjukvårdskostnader och ett stort lidande för den enskilda individen. En allt mer 

förekommande behandling är obesitaskirurgi som ger en snabb viktminskning. I Sverige 

görs årligen tusentals viktminskningsoperationer på vuxna och även barn erbjuds denna 

kirurgiska behandling. Vi upplever att det pågår en diskussion i samhällsdebatten om 

hållbarheten kring obesitaskirurgin och att ämnet väcker mycket känslor hos många 

människor. 

  

Många i vår närhet som genomgått någon form av obesitaskirurgi har uttryckt både 

positiva och negativa upplevelser kring operationen som resulterat i en förändrad kropp. 

Vår reflektion är att fetma är ett komplext och mångdimensionellt problem och att 

patienter med fetmaproblematik därför är i behov av multiprofessionell hjälp.  

 

 

 

BAKGRUND 

Fetma  

Fetma – ett världshälsoproblem 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO), har antalet människor med fetma mer än 

fördubblats sedan 1980. År 2014 var 600 miljoner människor i världen obesa. I ett stort 

antal länder leder övervikt och fetma till att fler dör på grund av övervikt än av 

undernäring (WHO, 2016). Wise (2014) menar att förekomsten av fetma är högre bland 

män jämfört med kvinnor i industriländerna och att motsatsen gäller i 

utvecklingsländerna. Den största ökningen har skett i åldrarna mellan 20 till 40. Även 

barnfetman hos både flickor och pojkar har ökat. Ökningen har skett både i 

industriländer och utvecklingsländer. 

 

Fetma – ett svenskt hälsoproblem 

Fetma är även ett folkhälsoproblem i Sverige. Enligt Nationella folkhälsoenkäten 2016, 

som utges av Folkhälsomyndigheten, har andelen personer med fetma ökat från elva 

procent 2004 till femton procent 2015. Ökningen är störst bland män. Däremot har 

ingen förändring skett kring antalet personer med övervikt (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Norberg, Lindvall, Stenlund och Lindahl (2010) menar att personer med låg 

utbildning, ensamboende på landsbygden har störst risk att utveckla fetma. 

 

Body Mass Index  

Body Mass Index (BMI) är kvoten mellan kroppsvikten delad med längden i kvadrat, 

och används för att mäta olika grader av kroppsmassa. Personer med BMI 25-30 räknas 

som överviktiga och BMI över 30 bedöms som fetma (WHO, 2017). Graden av BMI är 
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den huvudsakliga variabel som används internationellt vid indikation för obesitaskirurgi 

(Hänni 2014, s. 51). 

 

Fetma och fysiologiska effekter 

Enligt Läkemedelsverket (2016) är symtom och komorbiditet vid fetma hos vuxna 

relaterat till det metabola syndromet som är en kombination av bukfetma, 

insulinresistens/nedsatt glukostolerans, diabetes typ 2 och dyslipidemi. Metabola 

syndromet ökar risken för att drabbas av aterosklerosiska hjärt- och kärlsjukdomar, 

obstruktiv sömnapné, sjukdomar i lever och gallblåsa, vissa cancer former samt artros i 

viktbärande leder. Jordan et. al. (2012) beskriver ett tydligt samband mellan fetma och 

hypertoni och om svårigheter kring behandling till denna patientgrupp då det krävs 

läkemedelsbehandling med flera olika verkningsmekanismer. Dessutom behövs rätt 

utrustning för att mätvärdet vid blodtrycksmätning skall bli korrekt så som rätt storlek 

på manschetten i förhållande till omkretsen på armen. Viktnedgång har en sänkande 

effekt på blodtrycket men det krävs en betydande samt konstant viktnedgång hos 

personer med fetma för att uppnå detta.  

 

Läkemedelsverket (2016) menar att även pigmentförändringar i huden på grund av 

insulinresistens är kopplat till fetma. Risk för inkontinens, nedsatt fertilitet och 

komplikationer i samband med graviditet och förlossning ökar vid fetma.  Kelly-

Weeder och Lorane (2007) som studerat olika livsstilsfaktorers påverkan på 

utvecklandet av infertilitet menar att fetma är en oberoende riskfaktor. 

 

Fetma och psykologiska effekter 

Många personer med fetma upplever även en försämrad livskvalitet med symtom som 

ångest, depression och lågt mentalt välbefinnande (Läkemedelsverket, 2016). Enligt 

Jensen et. al. (2014) upplever personer med fetma ofta en låg självkänsla och egenvärde 

samt en låg tro på den egna förmågan att påverka sin livssituation. Personerna i studien 

beskriver dagliga tankar kring en önskan om viktminskning samt förekomsten av 

misslyckade viktminskningsförsök.  

 

Tröstätande kan användas för att stilla emotionell smärta. Läkemedelsverket (2016) 

beskriver ätstörningar som bulimi och binge eating disorder, där hetsätningen till 

skillnad mot bulimi inte följs av kräkningsprovokation, som en del av de psykiska 

problemen. Waaddegaard, Davidsen och Kjøller (2009) fastställer i en dansk studie, 

gjord på unga kvinnor med fetma i åldrarna 16 till 29, en ökad risk att utveckla 

ätstörningar ju yngre ålder och ju kraftigare fetma kvinnorna har. Studien visar dock att 

det även är risk för de äldre kvinnorna att utveckla stört ätbeteende. Hänni (2014, s. 63) 

menar dock att många personer med fetma har regelbunden kostordning med riktig 

mängd och bra livsmedelsval dagtid men kvällstid ofta olämpligt både i mängd och till 

innehåll. 

 

I Engström och Forsbergs (2011) studie beskriver några deltagare att deras fetma 

snarare än personlighet påverkade deras roll i familjen och i sociala sammanhang. 
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Många av deltagarna var även arbetslösa eller långtidssjukskrivna vilket ledde till 

isolering. Några deltagare beskrev till och med att de nekats anställning på grund av sin 

fetma. Vissa deltagare berättade även om självvald isolering på grund av rädsla att 

utsättas för omgivningens sårande kommentarer.  

 

Personer med fetma utsätts ofta för stigmatisering, fördomar och diskriminering i olika 

sociala sammanhang vilket leder till social isolering och problem i arbetslivet. Parling 

(2014, s. 91) menar att orsak till övervikt och fetma ofta betraktas som resultat av 

personlighet och karaktär samt att psykosociala problem är orsakat av personlighet 

snarare än av viktproblem. Även Engström och Forsberg (2011) beskriver att känslor av 

skuld och skam och en självbild byggd på självförakt ofta förekommer hos personer 

med fetma. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) förekommer 

psykosociala problem oftare bland personer med fetma jämfört med övriga 

befolkningen i Sverige. Kvinnor uppger mer psykisk ohälsa jämfört med män dessutom 

ökar den psykiska ohälsan med graden av fetma. Många personer med fetma undviker 

sociala aktiviteter på allmänna platser så som att handla och prova kläder eller att 

uppsöka badplatser (SBU, 2002, 2014).  

 

Obesitaskirurgi som behandling mot fetma   

Scandinavian Obesity Surgery Registry 

Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) är ett register som Sveriges samtliga 

enheter vilka utför obesitaskirurgi är kopplade till. Syftet med registret är att 

kvalitetssäkra och fungera som informationsbank. SOReg startade år 2007 och 

publicerar årsrapporter med bland annat operationsstatistik som används för olika 

forskningsprojekt. Registret innehåller även den senaste forskningen kring 

obesitaskirurgi (Scandinavian Obesity Surgery Registry, 2017 a). 

 

Kirurgiska modeller 

År 2015 gjordes 6200 obesitaskirurgier i Sverige. 75 procent av operationerna utförs 

med Gastric bypass (GBP) vilket gör metoden till den vanligaste förekommande. 97 

procent av operationerna utförs med laparoskopisk teknik (Scandinavian Obesity 

Surgery Registry, 2017 b).  

 

GBP innebär att magsäcken görs om till en liten ficka som kopplas direkt till 

tunntarmen. Därefter kopplas resterande gallförande tunntarm och duodenum cirka 100 

cm längre ner på tunntarmen. Därmed skapas en y-formad koppling som gett det 

ursprungliga namnet på operationen, Roux-en-Y gastric bypass. GBP utförs även som 

omoperation på patienter som tidigare gjort en Gastric banding (GB). Biliopankreatisk 

divergering med duodenal switch (BPD-DS) är en metod som utförs på patienter med 

BMI över 50. Metoden liknar GBP men även en stor del av tunntarmen kopplas bort 

vilket ger en kraftig viktminskning med upp till 80 procent av övervikten (Sundbom, 

2014, s. 113-118).  Under senare år har metoden Gastric sleeve (GS) ökat. Med denna 

metod tas stora delar av ventrikeln bort, bland annat den del där hungerhormomet 

Ghrelin bildas (McGraw & Wool 2015).  
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Indikationer och kontraindikationer för obesitaskirurgi 

Obesitaskirurgi har visat sig vara den metod som bäst leder till en hållbar viktnedgång 

samtidigt som den ger positiv effekt på många av de sjukdomar som följer med fetman 

(Fernández-Riuz et. al. 2017). Sjöström et. al. (2012) återger i The Swedish Obese 

Subjects (SOS) studien, en minskad risk för dödlighet i kardiovaskulär sjukdom hos 

patienter med fetma som genomgått obesitaskirurgi.  Enligt Hänni (2014, s. 53, 67) 

erbjuds patienterna inledningsvis multiprofessionell rådgivning inom kost och motion 

av dietist, läkare och sjuksköterska. Psykolog behöver utesluta eventuell 

ätstörningsproblematik. Tidigare seriösa viktminskningsförsök krävs för att överväga 

obesitaskirurgi.  

 

De nuvarande kraven inom de flesta landsting för att få genomgå obesitaskirurgi är att 

patienten ska ha BMI över 35 (Wirén, 2016). En diskussion pågår om det är försvarbart 

att enbart använda BMI som mätmetod på grund av vetskapen om att bukfetma ökar 

risken för hjärt- och kärlsjukdom oavsett BMI-intervall. Patienter under 18 år opereras 

endast inom ramen för etiskt godkända studier. Även tidigare kirurgisk behandling med 

otillfredsställande viktreducering eller svåra komplikationer indikerar för ytterligare en 

obesitaskirurgi. Patienten måste även ha förståelse för kirurgins konsekvenser och 

begränsningar och ha förmåga att följa de rekommendationer beträffande 

supplementering av vitaminer och mineraler samt infinna sig på årliga kontroller. 

Generella kontraindikationer för obesitaskirurgi är svår kronisk hjärt- och kärlsjukdom, 

svår lungsjukdom, tillstånd som försvårar narkos och sårläkning, tidigare 

tromboembolisk sjukdom samt upprepad eller komplicerad bukkirurgi. Till specifika 

kontraindikationer räknas pågående alkohol- och drogmissbruk, psykisk sjukdom samt 

pågående läkemedelsbehandling som kräver större absorptionsyta i ventrikeln än vad 

som blir kvar efter kirurgin (Hänni, 2014, ss. 51-58). 

 

Överskottshud  

Efter obesitaskirurgi förbättras ofta patientens hälsotillstånd och en högre livskvalitet 

brukar uppnås. Däremot innebär överskottshuden som är ett resultat av viktnedgången 

ofta både praktiska och psykologiska problem. En studie av Staalesen, Fagevik Olsén 

och Elander (2013) beskriver att ju mer överskottshud deltagarna har efter 

obesitaskirurgin desto mer ökar obehaget vilket leder till missnöje över kroppens 

utseende. Kvinnor uppger mer missnöje och obehag på grund av överskottshud jämfört 

med män.  

 

Kirurgi är den enda metod som finns för att minska mängden överskottshud. Indikation 

för att bli accepterad för bukplastik är hängbuk med ett veck på minst tre centimeter 

som orsakar låg livskvalitet hos patienten. BMI bör vara högst 25 konstant sex månader 

innan bukplastik. En absolut kontraindikation är BMI över 35 då detta försvårar 

sårläkning. Många patienter minskar radikalt i vikt efter obesitaskirurgi men landar trots 

det över detta gränsvärde. Genomsnittlig viktnedgång vid GBP är 12-14 BMI-enheter 

och vid BPD-DS 22 BMI-enheter (Hänni 2014, ss. 151-153).  
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Vårdvetenskapligt perspektiv 

Identitet och subjektiv kropp 

Birkler (2007, ss. 85-87) menar att när en person skapar sin identitet grundas detta i hur 

personen upplever och tolkar likheter och skillnader i förhållande till andra människor. 

Identiteten är således någonting personen alltid är samtidigt som den inte är konstant. 

Identiteten konstrueras ständigt utifrån de personer och kring det sammanhang där 

personen befinner sig. Enligt Wiklund (2003, ss. 48-49) betraktade den franske 

existensfilosofen Merleau-Ponty kroppen som ett säte för identiteten. Genom den 

subjektiva kroppen kan personen med hjälp av sina sinnen skapa sig en uppfattning om 

sig själv och den värld personen lever i. Det är även genom kroppen som personen får 

tillgång till omvärlden. Kroppens utseende och funktion är starkt kopplad till individens 

personliga och sociala identitet. När kroppen förändras sker även en förändring av 

upplevelsen av självet och tillgången till världen.  

 

Livsvärldsteorin 

Enligt Dahlberg (2014, ss. 53-54) används livsvärldsteorin som modell i beskrivningen 

av människors existentiella värld. Livsvärldsteorin handlar om människans 

livsutrymme, levnad och samverkan med andra människor samt hur företeelser påverkar 

och påverkas av människan. Livsvärlden finns överallt och genom denna sätts 

människan i ett samband med sin omvärld. Livsvärlden är det sätt människan förstår 

och erfar sin omvärld samt är ur det perspektiv som människan upplever sin egen unika 

känsla av sammanhang. Genom livsvärldsteorin finns möjlighet att förstå andras 

upplevelser av en företeelse även om den ter sig främmande från den egna. 

 

KASAM-teorin 

Den israeliske professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky (1923-1994) 

beskriver i sin KASAM-teori hur individens livserfarenheter bidrar till att utveckla 

känslan av sammanhang. Upplevelsen av förutsägbarhet ger individen begriplighet, bra 

belastningsbalans ger hanterbarhet och delaktighet ger meningsfullhet. I begreppet 

meningsfullhet krävs social uppskattning. Dessa tre; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet ger individen dess känsla av sammanhang (KASAM) som leder till att 

individen ser världen som ordnad och inte kaotisk. Antonovsky talar även om 

salutogenes som innebär att individen befinner sig på ett multidimensionellt kontinuum 

från hälsa till ohälsa. Med salutogenetiskt synsätt ligger fokus på vad som leder till 

individens hälsa snarare än på vad som leder till ohälsa. Stressorer i livet betraktas inte 

endast som något negativt däremot bestämmer styrkan i individens KASAM hur 

framgångsrikt dessa hanteras av individen (Antonovsky 2005, ss. 38-40, 127-131).  

 

Hälsa  

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 52-56) beskriver det vårdvetenskapliga begreppet av 

hälsa som en intakt biologisk funktion sammanflätad med existentiell upplevelse. Hälsa 

beskrivs som ett tillstånd då individen upplever sig må bra och har möjlighet att 

genomföra sina livsmål både i stort och i smått. Individen kan uppleva ett välbefinnande 
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trots sjukdom och känna sig kapabel och redo till att utföra aktiviteter som är viktiga för 

känsla av att leva ett gott liv. Samtidigt kan individen uppleva sig ha kapacitet och 

förmåga samt att ha ett gott liv utan att beskriva sig som vid god hälsa. Sjukdom, och 

andra oväntade och oönskade händelser kan däremot bli en vändpunkt i individens liv 

genom att upplevas som en möjlighet till förändring. Hälsa handlar även om individens 

självkännedom samt om förståelse och förmåga till samverkan med andra människor.  

Även Wiklund (2003, s. 84) beskriver individens upplevelse av att vara förankrad i sig 

själv och i det sammanhang hon befinner sig i samt om upplevelsen av samhörighet 

med andra, som en del av hälsobegreppet. Hälsa är relaterad till social och kulturell 

miljö samt individens biologiska arv och är därför kopplad till hela människan i ett 

helhetsperspektiv och kan då enligt Erikssons hälsomodell (Eriksson 1989, ss. 13, 29) 

beskrivas som en upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande. 

 

Ett helhetsperspektiv ingår även i sjuksköterskans omvårdnad av patienter enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017). Detta helhetsperspektiv innebär att patientens 

grundläggande behov och upplevelser i dagliga livet utgår ur fysisk, psykosocial, andlig 

och kulturell dimension. Syftet med sjuksköterskans omvårdnad av patienten är att 

stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa samt minska 

lidande. Svensk sjuksköterskeförening (2008) beskriver även en omvårdnad byggd på 

en humanistisk människosyn som är hälsofrämjande och som inte fokuserar på problem 

och diagnoser. Den hälsofrämjande omvårdnaden inriktar sig på att förstå patientens 

livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande. 

 

Lidande 

Enligt Eriksson (1994, s. 64) är lidandet en del av individens liv. När lidandet uppfattas 

som uthärdligt kan individen uppleva hälsa. Med utgångspunkt i synen på hälsa som 

helhet, kan lidande som upplevs som outhärdligt rubba denna helhet. Detta kan leda till 

att individen känner sig främmande för sig själv, sina begär och sina möjligheter. Om 

individen inte kan leva upp till egna och omgivningens förväntningar blir lidandet ett 

problem som behöver lösas. Om detta inte lyckas försöker individen fly från lidandet 

genom att förneka eller genom att döva ångest och smärta. Eriksson (1994, ss. 82, 93) 

beskriver lidandet ur tre perspektiv; Livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 

Sjukdomslidande är kopplad till sjukdom och symtom och vårdlidande uppstår till följd 

av brister i vård och behandling. Livslidandet kan uppstå vid individens upplevelse av 

hot mot den totala existensen och att inte kunna leva upp till sin roll i sociala 

sammanhang. Wiklund (2003, s. 108) menar att prestationer bidrar till att bygga upp 

individens känsla av värde och värdighet. Vid brist på förmåga att prestera och att inte 

kunna uppnå sina livsmål uppstår ett livslidande.  
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PROBLEMFORMULERING  

Fetma är ett växande globalt problem som medför stora kostnader för samhället samt 

orsakar stort lidande för den enskilde individen. Både den fysiska och den psykiska 

komorbiditeten med fetma är stor. Studier visar att obesitaskirurgi är den metod som 

bäst leder till en hållbar viktnedgång. Forskning inom området visar att patienter som 

genomgått obesitaskirurgi upplever kroppen som förändrad både fysiskt och psykiskt. 

Dessa förändringar kan upplevas som både positiva och negativa. 

 

Vi vill med denna litteraturöversikt ur ett helhetsperspektiv ta reda på hur patienter som 

genomgått obesitaskirurgi upplever sin kroppsförändring. En ökad kunskap i området 

kan hjälpa det multiprofessionella teamet, där sjuksköterskan har en sammanhållande 

funktion, att stödja patienten. Eftersom personer med fetma ofta har olika 

följdsjukdomar möter sjuksköterskan därför denna ökande patientgrupp i olika 

sammanhang. Därmed är kunskap om patientgruppen av stort värde för sjuksköterskan i 

sitt arbete med att stötta patienten till ett liv med ett ökat välbefinnande och hållbar 

hälsa. 

 

 

 

SYFTE 

Att studera patienters upplevelser av sin kropp efter obesitaskirurgi ur ett 

helhetsperspektiv. 

 

 

 

METOD 

Data  

Studien är en litteraturöversikt enligt modell av Friberg (2012, ss.133-143) bestående av  

både kvalitativa och kvantitativa artiklar, för att nå ett så innehållsrikt resultat som 

möjligt. Artikelsökningen gjordes i databaserna CINAHL, Pub Med och PsycInfo. 

 

Datainsamling 

Enligt Friberg (2012, ss. 40, 59) görs en inledande litteratursökning som grund för 

studiens problemformulering och syfte. Därefter påbörjas den egentliga 

litteratursökningen som syftar till att hitta det slutgiltiga urvalet av artiklar. 

 

Inledande litteratursökning gjordes i databasen CINAHL med hjälp av sökorden 

bariatric surgery, nursing, experience, patients, psychological i olika kombinationer. 

Den egentliga litteratursökningen gjordes i CINAHL, MedLine och PsycInfo med 

avgränsningar; peer reviewed, abstract available, all adult, english language samt 

artiklar publicerade mellan åren 2007-2017. Sökord då var; bariatric surgery, weight 
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loss surgery, gastric bypass, obesity surgery, patient, experience, perspective, view, 

perception, attitude och psychosocial. Ytterligare sökningar gjordes med sökorden 

bariatric surgery, body image och experience samt obesity, gastric bypass och surplus 

skin. Dessa gjordes för att finna studier kring upplevelsen av kroppen efter en 

obesitaskirurgi. Sökning i databasen PsycINFO gjordes med sökorden; bariatric surgery, 

gastric bypass, weight loss surgery, body image, body experience och patient. När 

samma artiklar återkom vid sökningarna avslutades dessa.  

 

Den första egentliga litteratursökningen gav 134 träffar. Efter en första genomgång 

behölls 22 artiklar främst utifrån att titel och sammanfattning motsvarade syftet i denna 

litteraturöversikt samt att patienterna i artiklarna genomgått obesitaskirurgi. Flera 

bortvalda artiklar var enkätstudier som redovisade upplevd livskvalitet hos patienter 

som genomgått obesitaskirurgi, vilket inte överensstämde med denna litteraturöversikts 

syfte. Även artiklar med fokus på kostproblematik valdes bort. Ytterligare tre sökningar 

med fokus på kroppsuppfattning gav 45 träffar varav fyra motsvarade 

litteraturöversiktens syfte. Beskrivning av datainsamling sammanställdes i tabell. 

(Bilaga 1) 

 

Dataanalys 

Efter noggrann genomgång med inklutionskriterierna; vuxna kvinnors och mäns 

kroppsliga, mentala och psykologiska upplevelser kring genomgången obesitaskirurgi 

återstod tio vetenskapliga artiklar som resultatet till denna litteraturöversikt grundar sig 

på. Valda artiklar dokumenterades i en översiktstabell (Bilaga 2). De tio utvalda 

artiklarna granskades för att säkerställa vetenskaplig kvalitet utifrån Fribergs (2012, ss. 

138-139) förslag på frågor vid granskning.   

Därefter analyserades valda artiklar enligt Fribergs (2012, ss. 140-142) modell som 

består av tre steg. Utifrån första steget i analysen lästes artiklarna flera gånger av båda 

författarna. Under läsningen gjordes understrykningar och anteckningar för att finna 

nyckelord till meningsbärande begrepp. Varje artikel sammanfattades därefter i ett antal 

meningar för att ge författarna en överblick av innehållet för att i steg två kunna leta 

efter likheter och skillnader mellan artiklarna. I varje artikel identifierades olika teman 

som färgkodades. Som tredje steg i analysen sammanställdes teman och även subteman 

identifierades.  
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RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i fem tema och tio subtema (Tabell 1). 

 

Tema Subtema 

Hopp om framtiden - Ökad fysisk förmåga 

- Hållbar hälsa 

Den snabba kroppsförändringen - Kroppsuppfattning   

- Beteendemönster 

Överskottshuden - Psykiskt lidande  

- Fysiskt lidande 

Kost och matvanor efter 

obesitaskirurgi 

- Lära sig tolka kroppens nya signaler 

- Lära sig ett nytt förhållningssätt till mat 

En förändrad upplevelse av kroppen  - En förändrad självbild    

- Omgivningens nya bemötande 

 

Hopp om framtiden 

I huvudtemat Hopp om framtiden redogörs hur obesitaskirurgin påverkat deltagarna. Ur 

huvudtemat framstår två subtema; Ökad fysisk förmåga och Hållbar hälsa. Ökad fysisk 

förmåga handlar om hur viktnedgången leder till ökad mobilisering och självständighet. 

Hållbar hälsa beskriver deltagarnas hopp om ett friskare liv. 

 

Ökad fysisk förmåga 

Obesitaskirurgi uppfattades som en källa till förnyat hopp och sågs som den ultimata 

chansen till att besegra fetman (LePage 2010). Ett flertal studier (LePage 2010; Økland 

Lier, Aastrom Rørtveit 2015; Earvolino-Ramirez 2008) visar att kirurgin ledde till 

frigörelse och gav nya möjligheter och ökad livsglädje. Den förändrade kroppen 

upplevdes som bekväm och mer energifylld. På grund av den mindre kroppsstorleken 

blev olika former av fysiska aktiviteter möjliga att utföra som till exempel att knyta sina 

skosnören eller att sitta tillsammans med andra i bilens baksäte. Den ökade fysiska 

förmågan ledde till intresse att upptäcka nya aktiviteter och med detta öppnade sig en ny 

värld. Den nya kroppen upplevdes som attraktiv. Deltagare i Natvik, Gjengedal och 

Råheim (2013) studie beskrev att kroppens ökade fysiska kapacitet även ledde till ökad 

självständighet då deltagarna inte längre var beroende av andras hjälp kring dagliga 

aktiviteter. 

 

Hållbar hälsa 

Obesitaskirurgin skapade även hopp om en hälsosammare framtid. En deltagare i 

LePage (2010) studie uttryckte hopp om ett liv utan diabetes och ateroskleros 

sjukdomar för vilket hon hade hereditet. Även Jensen et. al. (2013); LePage (2010) 

redovisade att många deltagare övervägde möjligheten att uppfylla drömmen om att 
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skaffa barn och att bilda familj då de tidigare varit oroliga över nedsatt fertilitet. En 

deltagare i Earvolino-Ramirez (2008) studie beskrev hur det blev möjligt att trappa ner 

antidepressiv läkemedelsbehandling efter obesitaskirurgin.   

 

Samtidigt visar flera studier (Økland Lier, Aastrom Rørtveit 2015; Natvik, Gjengedal & 

Råheim 2013; Earvolino-Ramirez 2008) att det dock fanns en rädsla, även flera år efter 

obesitaskirurgin, att åter gå upp i vikt. Rädslan hade stor påverkan på det dagliga livet 

och medförde till en fokusering på kroppen och en medvetenhet kring sig själv. Rädslan 

att gå upp i vikt ledde även till motivation till att skapa nya hållbara beteendemönster.  

Deltagarna motiverades till beteendeförändringar som skulle öka chansen att uppnå 

önskad målvikt och som hjälp i strävan efter att behålla vikten. 

 

Den snabba kroppsförändringen 

I huvudtemat Den snabba kroppsförändringen redogörs för hur den snabba 

viktnedgången efter obesitaskirurgin påverkade deltagarna. Ur huvudtemat framstår två 

subtema; Kroppsuppfattning och Beteendemönster.  Kroppsuppfattning beskriver 

deltagarnas fysiska svårigheter att relatera till den nya kroppen. Beteendemönster 

beskriver deltagarnas initiala kognitiva svårigheter att lära sig nya beteenden. 

 

Kroppsuppfattning 

En studie (Lyons, Meisner, Sockalingam & Cassin 2014) beskriver att det efter 

obesitasoperationen var svårt att relatera till den stora, snabba förändringen på kroppen. 

Deltagarna utvecklade olika metoder för att fysiskt uppleva kroppens förändringar. 

Exempel på metoder är att med ena handens tumme och pekfinger mäta runt andra 

handleden eller att känna på höftbenen och nyckelbenen under huden. De speglade sig 

ofta och jämförde den tunna opererade kroppen med den tidigare stora. Enligt Sutton, 

Murphy och Raines (2009) beskrevs den snabba viktnedgången som att smälta ner, falla 

av eller som att hällas av. Deltagarna i studie av Faccio, Nardin och Cipolletta (2016) 

beskrev att de inte hade fått adekvat information kring kommande kroppsliga 

förändringar innan obesitaskirurgin. 

 

En deltagare i Økland Lier, Aastrom och Rørtveit (2015) studie beskrev även rädsla 

över allt för stor viktnedgång då upplevelsen av den tunna kroppen med synliga 

skelettben under huden uppfattades negativt av deltagaren. I studierna av Lyons, 

Meisner, Sockalingam och Cassin (2014); Gilmartin (2013) beskrev några manliga 

deltagare att de upplevde kroppen som tunn och pojkaktig efter viktnedgången vilket de 

ansåg förminska deras känsla av manlighet. De flesta kvinnor upplevde däremot den 

tunna kroppen som ett ideal som var viktig att uppnå. En kvinna i Natvik, Gjengedal 

och Råheim (2013) beskrev en negativ upplevelse av att ha misstagits för att vara ett 

barn efter den kraftiga viktnedgången.  
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Beteendemönster 

I studierna av Lyons, Meisner, Sockalingam och Cassin (2014); Faccio, Nardin och  

Cipolletta (2016); Natvik, Gjengedal och Råheim (2013); Le Page (2010) beskrev 

deltagarna att det tog tid att kognitivt uppfatta den snabba oförutsedda 

kroppsförändringen. Många deltagare uppfattade sig fortfarande som feta och hade 

fortsatta beteenden som om de inte gått ner i vikt. Deltagarna i Faccio, Nardin och 

Cipolletta (2016) studie beskrev att de ofta behöver påminna sig om den kroppsliga 

förändringen.  

 

Enligt Lyons, Meisner, Sockalingam och Cassin (2014) kunde ett exempel på gamla 

invanda beteenden vara att handla kläder i specialaffärer med stora storlekar eller att 

sitta på två säten på tunnelbanan. Deltagarna i Natvik, Gjengedal och Råheim (2013) 

studie beskrev att trots förbättrad fysisk förmågan tog det mycket tid i anspråk att lära 

kroppen nya rörelsemönster. Känslor av pinsamhet och klumpighet vid utförande av 

fartfyllda aktiviteter upplevdes.  

 

Överskottshuden 

I huvudtemat Överskottshuden redogörs för hur överskottshuden som är ett resultat av 

den snabba viktnedgången efter obesitaskirurgin påverkade deltagarna. Ur huvudtemat 

framstår två subtema; Psykiskt lidande och Fysiskt lidande.  Psykiskt lidande beskriver 

deltagarnas fortsatta skamkänslor över en ful kropp. Fysiskt lidande beskriver 

deltagarnas fysiska begränsningar på grund av överskottshuden. 

 

Psykiskt lidande 

Till följd av den vanligtvis förekommande överskottshuden efter obesitaskirurgin 

uppstod mer skam över kroppens utseende. Vissa upplevde till och med ökat missnöje 

och var mer självkritiska över kroppens utseende efter obesitaskirurgin jämfört med 

tidigare (Økland Lier, Aastrom och Rørtveit 2015) samt att överskottshuden hade stor 

inverkan på det dagliga livet. Flera deltagare i Gilmartin (2013) studie upplevde 

kroppen som ful vilket bidrog till psykisk ohälsa och social isolering. Natvik, Gjengedal 

och Råheim (2013) beskrev hur överskottshuden gav deltagarna en känsla av 

främlingskap och var även en påminnelse om tidigare svår fetma. Många deltagare i 

Lyons, Meisner, Sockalingam och Cassin (2014) studie upplevde sig fortfarande vara 

“onormala” och utsatta för stereotyper och diskriminering från omgivningen på grund 

av överskottshuden. Flera studier (Biörserud, Olbers & Fagervik Olsen 2011; Faccio, 

Nardin och Cipolletta 2016; Gilmartin 2013; LePage 2010) beskrev hur skam över 

utseendet gav upphov till problem kring intimitet och sexualitet vilket i sin tur orsakade 

avbrutna relationer, känslor av misslyckande, ensamhet och depression. 

 

Fysiskt lidande 

I Biörserud, Olbers och Fagervik Olsen (2011) studie beskrevs hur överskottshuden 

orsakade eksem och hygienproblem samt fortsatta svårigheter att finna passande kläder 

på grund av en kroppsform med tunna ben och omfångsrik midja som gav plats åt 
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överskottshuden. Flera studier (Biörserud, Olbers & Fagervik Olsen 2011; Gilmartin 

2013; Natvik, Gjengedal & Råheim 2013) beskrev att överskottshuden även medförde 

svårigheter med att bedriva fysisk aktivitet då det hängde i vägen och orsakade smärta 

på grund av tyngden. Många av deltagarna undvek också aktiviteter där kroppen 

exponerades avklädd till exempel på stranden eller i badhus. Många deltagare i 

Biörserud, Olbers och Fagervik Olsen (2011) studie undvek att använda kläder som var 

tighta eller att bära shorts och kortärmat. 

 

Flera deltagare (Natvik, Gjengedal & Råheim 2013) såg plastikkirurgi som absolut 

nödvändig då de upplevde det otänkbart att exponera sin kropp med överskottshud för 

andra. Enligt Lyons, Meisner, Sockalingam och Cassin (2014) var den huvudsakliga 

anledningen till att genomgå plastikkirurgi hos de flesta deltagarna att uppnå en mer 

positiv kroppsuppfattning. 

 

Kost och matvanor efter obesitaskirurgi 

I huvudtemat Kost och matvanor efter obesitaskirurgi redogörs för hur deltagarna 

tvingades lära sig tolka den nya kroppens signaler. Ur huvudtemat framstår två subtema; 

Lära sig tolka kroppens nya signaler och Lära sig ett nytt förhållningssätt till mat. Lära 

sig tolka kroppens nya signaler beskriver hur deltagarna upplevde kontroll med hjälp av 

kroppens signaler. Lära sig ett nytt förhållningssätt till mat beskriver kostens fortsatta 

men förändrade kontroll över deltagarnas dagliga liv.  

 

Lära sig tolka kroppens nya signaler 

Flera deltagare i Natvik, Gjengedal och Råheim (2013) beskrev hur de direkt efter 

obesitasoperationen upplevde en tillfällig förlust av kroppskontroll. Samtidigt upplevde 

deltagarna kontroll över kostintaget med hjälp av tydliga signaler från 

matspjälkningssystemet som reagerade med diarré, gaser, illamående och kräkningar 

efter matintag. Deltagarna var dock inte förberedda på dessa reaktioner vilket ledde till 

en upplevelse av hjälplöshet och oro. Med tiden avtog kroppens starka reaktioner vilket 

tvingade deltagarna att lära sig konsekvenser av de livsmedelsval som gjordes samt hur 

och i vilken mängd de intogs. Deltagarna upplevde att det var ovant och svårt att lära sig 

vad som var ett tillräckligt näringsintag och att ha ett hälsosamt ätbeteende. Den 

förminskade ventrikeln blev snabbt full men upplevelsen av att vara mätt uteblev dock. 

Genom nödvändigheten att lära sig kroppens signaler och impulser upplevde deltagarna 

i studierna av Jensen et. al. (2014); Natvik, Gjengedal och Råheim (2013) därmed en 

ökad kroppskontroll.  

 

Enligt Lyons, Meisner, Sockalingam och Cassin (2014) uppgav deltagarna att kostval 

och ätvanor, även flera år efter obesitaskirurgin, var en viktig del i det dagliga livet. Det 

krävdes noggrann planering kring måltiderna eftersom dessa var små till storlek och 

därför behövde intas flera gånger spridda över dagen. Många av deltagarna beskrev 

detta som en stor förändring till deras tidigare matvanor.  
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Lära sig ett nytt förhållningssätt till mat   

Deltagare i studierna av Jensen et. al. (2014) samt Natvik, Gjengedal och Råheim 

(2013) beskrev att det var psykologiskt svårt att inte kunna fortsätta med tidigare 

matvanor. De beskrev ett fortsatt sug efter mat som inte kunde stillas på grund av 

sidoeffekter. Det fanns även en önskan att kunna äta upp all serverad mat på tallriken, 

när deltagarna åt tillsammans med andra, för att slippa känslan av utsatthet i sociala 

sammanhang. Däremot upplevde deltagarna en känsla av hopp om att maten inte längre 

skulle ha kontroll över deras liv. De beskrev även vikten av medvetenhet kring den nya 

livsstilen för att inte falla tillbaka i gamla ätbeteendemönster. 

 

Många deltagare i Sutton, Murphy och Raines (2009) studie uppgav att de tidigare hade 

använt mat som en copingmekanism. I en annan studie av Le Page (2010) upplevde 

deltagare en tomhet efter maten och beskrev hur den tidigare hade haft en lugnande 

verkan på ångest samt lättat smärta och ensamhet. En deltagare beskrev till och med att 

maten hade lättat alla problem under hela livet. Saknaden efter maten hade stor 

påverkan på deltagarnas liv, relationer och självuppfattning. I Sutton, Murphy och 

Raines (2009) studie upplevs den stora viktnedgången efter obesitaskirurgin som 

positivt men samtidigt upplevdes tomheten efter maten som en sorg som var nödvändig 

att hantera och därmed tvingade deltagarna till att lära sig nya beteendemönster. 

 

En förändrad upplevelse av kroppen 

I huvudtemat En förändrad upplevelse av kroppen redogörs för deltagarnas och 

omgivningens förändrade upplevelser av den nya kroppen. Ur huvudtemat framstår två 

subtema; En förändrad självbild och Omgivningens nya bemötande. En förändrad 

självbild beskriver deltagarnas förändrade upplevelser av självacceptans, självkännedom 

och självkänsla. Omgivningens nya bemötande beskriver deltagarnas tvetydiga 

upplevelse av omgivningens förändrade reaktion på viktminskningen. 

 

En förändrad självbild  

Natvik, Gjengedal och Råheim (2013) konstaterade att den tidigare välkända stora 

kroppen hos deltagarna hade fungerat som en barriär men även som ett skydd mot 

omvärlden. Efter viktnedgången upplevde några deltagare i studien en ökad 

självacceptans och blev mer trygga och bekväma i sociala sammanhang. Den ökade 

interaktionen med andra ledde till nya upptäckter hos deltagarna kring den egna 

självbilden. Ökad självkännedom, självacceptans och självkänsla men även 

skamkänslor, självförakt och uppgivenhet uppdagades. Även deltagare i LePage (2010); 

Faccio, Nardin och Cipolletta (2016) studier beskrev att självkännedom ledde till 

insikten att alla tidigare problem i livet inte berodde på fetma. Med förändrad kognition 

kunde deltagarna hitta faktorer som orsakade stress och emotionell smärta. I Jensen et. 

al. (2014) studie beskrevs känslor av ökad energi, välmående och förstärkt självkänsla 

vilket ledde till upplevelse av att ha samma värde som andra samt medförde en önskan 

och ett mod att utöka umgängeskretsen. En deltagare tillät, till skillnad mot tidigare, 

andra att komma fysiskt nära. I Natvik, Gjengedal och Råheim (2013) studie beskrevs 

hur den ökade självacceptansen medförde förstärkt självkännedom vilket innebar att 
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deltagarnas tidigare konstruerade roller i sociala sammanhang kunde förändras. Som 

exempel kunde vissa deltagare bli mer utåtriktade medan andra distanserade sig från 

tidigare roll som underhållare. 

 

Lyons, Meisner, Sockalingam och Cassin (2014) konstaterade att med en förändrad 

kroppsuppfattning hos deltagarna förändrades även den sociala interaktionen. Exempel 

på detta kunde vara hur deltagarna hälsade på andra eller att de vågade ställa frågor och 

att ge uttryck för sina åsikter. Några deltagare i studien av Økland Lier, Aastrom och 

Rørtveit (2015) upplevde även ökad tro på den egna förmågan att hantera olika 

situationer i livet. 

 

Omgivningens nya bemötande 

Deltagare i Lyons, Meisner, Sockalingam och Cassin (2014) upplevde den förnyade 

uppmärksamheten ofta som positiv och bekräftande vilket ledde till ett ökat 

självförtroende. Obesitaskirurgi gav deltagarna möjlighet till, som flera uttrycker, “att 

bli normal” och till att slippa omgivningens tidigare stereotypa tänkande som att 

uppfattas som lat, dum och att inte ta hand om sig själv. Även i Natvik, Gjengedal och 

Råheim (2013) uppgav flera deltagare att obesitaskirurgin gjorde dem mer synliga som 

individer och inte bara som en stor kropp.  

 

Även deltagarna i Le Page (2010) studie uttryckte stolthet och stor glädje över att ha 

lyckts med sin viktminskning men också sorg och ilska över omgivningens plötsliga 

erkännande av dem som jämbördig på grund av deras viktminskning. Deltagarna 

uttryckte frustration över omgivningens annorlunda bemötande. Några deltagare i 

LePage (2010) och Earvolino-Ramirez (2008) berättade om negativa reaktioner hos 

omgivningen som menade att obesitaskirurgi var fel sätt att minska i vikt. Detta 

upplevdes som en fortsatt stigmatisering, men i ny form. Sammanfattningsvis var ändå 

deltagarna i artiklarna överens om att obesitaskirurgin var något de inte ångrade. 

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I sjuksköterskans uppgift ingår att kunna söka och granska aktuell forskning. I arbetet 

av denna litteraturöversikt har författarna haft stor möjlighet till träning i att leta efter, 

analysera och värdera kvalitén på olika forskningsartiklar. En litteraturöversikt skall ge 

en bra överblick av den aktuella forskningen inom ett visst område därför valdes 

Fribergs (2012, ss. 133-135) modell för litteraturöversikt för att den kändes tydlig och 

lätt att förstå. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar användes för att nå ett så 

innehållsrikt resultat som möjligt. Endast en kvantitativ artikel hittades som svarade på 

syftet vilket kan vara en svaghet i arbetet. Dock är syftet med denna litteraturöversikt att 

undersöka upplevelser kring obesitaskirurgi vilket inte framkommer på samma sätt i 

studier med kvantitativ ansats. 
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Studier från hela världen inkluderades i sökningen men i urvalet ingår endast artiklar 

från Europa och Nordamerika då författarnas föreställning är att dessa industriländers 

sjukvård motsvarar våra svenska förhållanden. Författarna tror att detta medför att 

resultatet kan tillämpas inom svensk hälso- och sjukvård.  

 

Totalt tio artiklar kvalitetsgranskades och analyserades av båda författarna därefter 

jämfördes och sammanställdes resultatet i tabell, se Bilaga 2, för att skapa överblick 

samt för att få en bredare syn på artiklarna och deras kvalitet. Databaserna CINAHL och 

PubMed användes primärt vid artikelsökningen då de främst inriktar sig på forskning 

inom vård och medicin och därför förväntades generera artiklar som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte. Många av artiklarna i de första sökningarna handlade om 

psykisk ohälsa. Databasen PsycINFO innehåller artiklar med psykologisk och 

psykiatrisk inriktning därför gjordes sökning även där. Endast en ny artikel hittades då 

det visade sig att databasen innehöll många av de artiklar som reda valts ut. För att få en 

så aktuell litteraturöversikt som möjligt valdes artiklar som inte var mer än tio år gamla. 

Dock prioriterades de senast publicerade artiklarna för att försöka uppnå ett resultat som 

motsvarar det nuvarande forskningsläget.  

 

Innan denna litteraturöversikt var författarnas kunskap begränsad till vänners 

upplevelser av att ha genomgått obesitaskirurgi samt olika mediers rapportering i ämnet. 

Denna begränsade förförståelse skapade en hunger efter mer kunskap. Under 

litteratursökningen uppstod nya intressanta frågor som gjorde det svårt att formulera 

litteraturöversiktens problem och syfte. Detta kan ha påverkat resultatet i denna 

litteraturöversikt då tidsramen var begränsad till sjuksköterskans grundutbildning. 

Dessutom kan författarnas begränsade kunskap i engelska språket ha bidragit till en 

bristfällig tolkning av artiklarna. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt är att studera patienters upplevelse av kroppen efter 

obesitaskirurgi ur ett helhetsperspektiv. Resultatet visar på hopp om framtiden hos 

patienterna genom upplevelse av ökad fysisk förmåga och hopp om minskad 

komorbiditet som möjliggör hållbar hälsa. Hoppet om hållbar hälsa motiverar 

deltagarna till nya hållbara beteendemönster. Den snabba kroppsförändringen gör att 

deltagarna får svårt att relatera till den nya kroppen både fysiskt och psykiskt. 

Överskottshuden som är ett resultat av obesitaskirurgin leder till ökat fysiskt och 

psykiskt lidande. Resultatet visar att genom att tolka kroppens nya signaler är 

förändrade kost och matvanor efter obesitaskirurgi nödvändiga. Med en förändrad 

upplevelse av kroppen beskriver deltagarna ökad självkänsla, självkännedom och 

självacceptans. 

 

Resultatet diskuteras utifrån patienters upplevelser efter genomgången obesitaskirurgi ur 

ett helhetsperspektiv. Denna kunskap möjliggör för sjuksköterskan att tillämpa ett 

hälsofrämjande arbete vilket syftar till att leda patienten till ökat välbefinnande och 

hållbar hälsa. Vi kommer att diskutera litteraturstudiens deltagare och deras motivation 
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till nya hållbara beteendemönster som blir möjliga genom stärkt empowerment hos 

dem. Vi diskuterar även deltagarnas hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet som 

ingår i deltagarna känsla av sammanhang (KASAM). Vi diskuterar den genomgående 

upplevelsen av brist på information exempelvis kring den kommande snabba 

kroppsförändringen och den vanligt förekommande överskottshuden. Behovet av 

information diskuteras utifrån att möjliggöra deltagarnas delaktighet i den nya 

livssituationen, men även för att öka deltagarnas förmåga att hantera nya kostvanor. Vi 

diskuterar förekomsten av fortsatt stigmatisering, men även en ökad livsglädje hos 

deltagarna som uppstår efter obesitaskirurgin. Till sist diskuterar vi den eventuella 

möjligheten att även barn och ungdomar i framtiden kommer att erbjudas 

obesitaskirurgi.     

 

Litteraturöversikten visar på att personer som genomgått obesitaskirurgi upplevde en 

rädsla att åter gå upp i vikt efter genomgången obesitaskirurgi, vilket ledde till 

motivation att skapa nya hållbara beteendemönster. I sjuksköterskans hälsofrämjande 

omvårdnadsarbete ingår att stärka patientens empowerment, vilket innebär att stärka 

individens egen förmåga att bemästra sin livssituation (Svensk sjuksköterskeförening 

2008).  I processen att åstadkomma empowerment hos patienten skapas förmåga och 

motivation så att denne kan ta ansvar för sitt liv och sin hälsa samt kan skapa strategier 

för att hantera livet (Medin & Alexandersson 2000, s. 83). För att kunna stärka 

patientens empowerment är det nödvändigt att vården blir personcentrerad och bedrivs 

med hänsyn till patientens livsvärld utifrån Dahlbergs livsvärldsteori (Dahlberg 2014, 

ss. 53-54), vilket kan öka sjuksköterskans möjligheter att stödja patienten till att 

mobilisera och identifiera sina inre och yttre hälsoresurser. Sjuksköterskan kan genom 

undervisning, information och rådgivning skapa ökad förutsättning för patienten att 

ändra tidigare ohälsosamma beteendemönster. Sjuksköterskans undervisning möjliggör 

för patienten att göra de val som krävs kring sin egen vård. Enligt Patientlagen 

(2014:821) ska patienten även göras delaktig genom att själv utföra vissa vård och 

behandlingsåtgärder efter egen förmåga och önskemål. Genom att sjuksköterskan 

erbjuder patienten en funktion i den egna omvårdnaden görs patienten delaktig i sin 

hälsa, vilket ökar förutsättningen att skapa hälsa ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Litteraturöversikten visar även på att deltagarna var oförberedda på den snabba 

kroppsförändringen som följde efter obesitaskirurgin. De upplevde även att de inte fått 

adekvat information kring kommande förändringar, vilket vi för övrigt kan koppla till 

flera teman i vår litteraturöversikt. För att deltagarna fysiskt skulle kunna relatera till 

den förändrade smala kroppen tvingades de utveckla olika metoder. Dessutom var den 

oförutsett snabba kroppsförändringen svår att förstå kognitivt. Vi tänker då att om 

sjuksköterskan ger patienten information enligt Patientlagen (2014:821) kan denne 

förberedas för de kommande förändringarna. Denna information skall lämnas både 

muntlig och skriftlig om så behövs. Ett stort antal av studierna visade på att deltagarna 

upplevde brist på information, vilket minskade deras möjlighet att uppleva 

välbefinnande och hälsa efter obesitaskirurgin, då de inte var väl förberedda och insatta 

i obesitaskirurgins förväntade resultat. Detta visade sig resultera i att många av 

deltagarna fick svårigheter med att hantera det dagliga livet. 
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Efter obesitaskirurgin tvingades deltagarna till förändrade kostvanor därför att kroppen 

reagerade med nya och tydliga signaler från matspjälkningssystemet. Även dessa 

förändrade signaler var deltagarna oförberedda på. Deltagarna upplevde även att det var 

svårt att lära sig vilka livsmedelsval de skulle göra för att uppnå tillräckligt 

näringsupptag och att ha ett hälsosamt ätbeteende. I en studie av Natvik, Gjengedal, 

Moltu och Råheim (2014) beskrivs också hur patienter som genomgått obesitaskirurgi 

upplever att de förlorat tillfredsställelsen och nöjet i att äta mat.  Istället handlar ätandet 

om att följa kostrekommendationer för att få tillgång till näring och för att bibehålla sin 

viktminskning. När de blir hungriga så äter de, men blir inte mätta eller tillfredsställda 

av de portioner som kostrestriktionerna rekommenderar. De vill då äta mer, vilket 

resulterar i sjukdom. Vissa patienter kunde upp till fem år efter obesitaskirurgin 

fortfarande inte ät fet mat utan att kräkas eller att få svår diarré. Andra patienter kunde 

inte dricka sockerhaltiga drycker. För vissa patienter blev ätandet problematiskt och 

några skapade ett stört ätbeteende. Vi bedömer därför att denna patientgrupp kan vara i 

behov av multiprofessionellt stöd av hälso- och sjukvården. Förutom kontakt med 

sjuksköterska kan även exempelvis kontakt med dietist och psykolog vara lämpligt. I 

ovanstående studie kunde däremot andra patienter uppleva att fokuserandet kring det 

begränsande ätandet var en väg till ökad självkännedom. Tidigare problematiskt 

ätbeteende kunde därigenom förändras till ett hälsosamt. Vi kopplar den ökade 

självkännedom som uppstod till det Wiklund (2003, ss. 48-49) beskriver kring Merleau-

Pontys existensfilosofi där kroppen utgör säte för identiteten. Patienterna i ovanstående 

studie tvingades uppleva kroppen med sina sinnen för att hantera ätandet. Därmed fick 

de även tillgång till ökad förståelse av den egna kroppen. Dessutom leder den ökade 

förståelsen kring den egna kroppen och ätandet till ökad hanterbarhet. Upplevelse av 

hanterbarhet enligt Antonovskys (2005, s. 50) KASAM-teori behövs för att personen 

ska kunna nå en framgångsrik problemhantering. Vi tänker att detta möjliggör ökad 

hälsa. 

 

Bristande information inför kommande förändringar skapade oro och hjälplöshet, vilket 

ökade deltagarnas lidande. Ett ökat fysiskt och psykiskt lidande uppstod även av 

överskottshuden, som var vanligt förekommande efter obesitaskirurgin. Deltagarna 

kände främlingskap inför den nya kroppen med överskottshud, vilket bidrog till att de 

undvek att exponera kroppen inför andra. Detta kunde dock gälla för en del av 

deltagarna även innan obesitaskirurgin, men då istället på grund av fetma. Fetma var 

tidigare kopplat till deltagarnas personliga och sociala identitet, vilket inte den smala 

kroppen med överskottshud upplevdes vara. Därmed skapade överskottshuden ökat 

livslidande, då deltagarna inte kunde leva upp till sin tidigare roll i sociala sammanhang. 

Adekvat information inför kommande förändringar efter obesitaskirurgin kan förbereda 

patienten och kan då leda till ökad begriplighet och även hanterbarhet kring 

livssituationen. Följden av överskottshuden hos en del av deltagarna blev en minskad 

interaktion i sociala sammanhang, vilket resulterade till en sämre hälsa. Den minskade 

sociala interaktionen kan även leda till att meningsfullheten sjunker. Enligt KASAM-

teorin (Antonovsky 2005, s. 131), där meningsfullheten ingår, krävs bland annat social 

uppskattning för att en person ska kunna uppleva meningsfullhet. Vid låg upplevelse av 

meningsfullhet uppstår en sänkt känsla av sammanhang (KASAM). Även enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2008) är meningsfullhet en betydande aspekt i omvårdnadens 
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värdegrund då den har betydelse för patientens engagemang och motivation i olika 

livssituationer.  

 

Överskottshuden ledde till ett ökat lidande som skulle kunna lindras av plastikkirurgi, 

vilket flera av deltagarna även önskade.  I en studie av Gilmartin, Long och Soldin 

(2015) visar att patienter som genomgått plastikkirurgi efter kraftig viktnedgång 

upplever förbättrad självkänsla och psykisk hälsa som ledde till positiva 

livsstilsförändringar. Vi tänker då att detta gav patienterna ökat välbefinnande och 

minskat lidande. Vi tänker vidare på att då det krävs vissa kriterier, som till exempel 

konstant BMI 25 i sex månader innan bukplastik, för att landstinget skall bekosta 

patientens plastikkirurgi ställer vi oss också frågan om det är etiskt försvarbart att 

erbjuda patienter obesitaskirurgi som leder till mycket överskottshud, utan att samtidigt 

erbjuda plastikkirurgi.  Vi upplever att detta inte leder till hälsa för patienten ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

 

Trots att flera studier redovisade att deltagarna upplevde negativa erfarenheter av 

överskottshud uppgav ändå övervägande delen av dem en positivt förändrad upplevelse 

av kroppen efter obesitaskirurgin. Framförallt beskrev många deltagare en förändrad 

identitet med ökad självacceptans tillsammans med upplevelse av att ha samma värde 

som andra människor. Detta gjorde att de blev mer trygga och bekväma i sociala 

sammanhang. Vi kopplar detta till Birkler (2007, ss. 85-87) som menar att social 

samvaro påverkar identiteten då den skapas utifrån de personer och sammanhang som 

individen befinner sig i. Vi tänker då att en ökad social samvaro ökar möjligheten för 

deltagarna att minska sin isolering, vilket i sin tur har en positiv påverkan på den 

psykiska hälsan. 

 

Den psykiska hälsan förbättrades för många deltagare till följd av de positiva fysiska 

förändringarna. Förutom en smal och lätt kropp, kunde förändringarna även vara ökad 

fertilitet samt ökad fysisk förmåga. Dock visar en studie av Fernández-Riuz et. al. 

(2017) gjord nio månader efter genomgången obesitaskirurgi i form av GBP på en 

positiv effekt på den fysiska komorbiditeten, men däremot ingen effekt på den psykiska 

ohälsan. Vår reflektion kring eventuell förbättrad psykisk hälsa är att studien ovan är 

gjord endast nio månader efter genomgången obesitaskirurgi. Detta är en kort tid i 

jämförelse med övriga artiklar i denna litteraturöversikt, som är skrivna upp till sju år 

efter genomgången obesitaskirurgi. Troligtvis kräver den psykiska hälsan längre tid för 

att kunna förbättras. Den psykologiska utredningen innan beviljad obesitaskirurgi 

verkar vara extra viktig med tanke på resultatet i studien av Fernández-Riuz et. al. 

(2017). Vi fortsätter att reflektera kring psykisk hälsa. I vår litteraturöversikt uppger 

deltagarna att de använde maten som en copingmekanism för att döva ångest och lätta 

smärta och ensamhet. Efter obesitaskirurgin var detta inte längre en möjlighet. Istället 

behövde deltagarna skapa nya hälsosamma strategier vilket var svårt och tog lång tid. Vi 

tänker att det många gånger kan krävas multiprofessionellt stöd, i vilken sjuksköterskan 

ingår, för att uppnå detta. Multiprofessionellt stöd kan också vara nödvändigt att erbjuda 

närstående. I en studie av Bylund, Benzein och Persson (2013) som handlar om 

familjens funktion och samspel i förhållande till obesitaskirurgi framkom att hela 

familjestrukturen förändrades och att nya roller uppstod bland familjemedlemmarna. 
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Detta upplevdes som väldigt svårt i början. Därför tänker vi att även närstående till 

personer som genomgår obesitaskirurgi kan vara i behov av information om kommande 

förändringar, för att då ha möjlighet att stödja personen som genomgår operationen. 

Detta ökar möjligheten för hela familjen att fungera tillsammans i den nya situation som 

uppkommer efter genomgången obesitaskirurgi. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att obesitaskirurgi även påverkade andra 

personer i deltagarnas omgivning, vilket visade sig i deras annorlunda bemötande till 

deltagarna. Deltagarna upplevde att de nu blev sedda som individer och att de även blev 

inkluderade i olika sammanhang, vilket gav dem ett hopp om normalisering. Därmed 

fick deltagarna en roll i ett socialt sammanhang, vilket kunde minska livslidandet som 

tidigare uppstod på grund av isolering som var en följd av omgivningens fördomar och 

stigmatisering. Även i en studie av Cossrow, Jeffery och McGuire (2001) beskrivs 

förekomsten av stigmatisering kring personer med fetma i form av trakasserier, 

förolämpningar, negativa bedömningar och diskriminering som visade sig i hemmet, 

bland vänner och främlingar, på arbetsplatser och på vårdinrättningar.    

 

Ett flertal studier visade på att många deltagare dock upplevde en fortsatt stigmatisering, 

men på annorlunda sätt, då omgivningen uttryckte att obesitaskirurgi var fel sätt att gå 

ner i vikt. Vår reflektion kring den fortsatta stigmatisering är att omgivningen ibland 

uttrycker att personer som genomgått en obesitaskirurgi har ”fuskat” sig till sin 

viktnedgång. Vi upplever även att personerna fortfarande uppfattas som dumma, lata 

och inte vill ta hand om sig själva, liktydigt med Parling (2014, s. 91), som menar att 

detta uppfattas som karaktärsdrag hos personer med fetma av många andra i deras 

omgivning.  

 

Engström och Forsberg (2011) beskriver i sin studie problematiken kring arbetslöshet 

och långtidssjukskrivning bland personer med fetma. Vår uppfattning är att det inte 

nödvändigtvis underlättar för en person som genomgått obesitaskirurgi att få en 

anställning. I dagens tuffa arbetsmarknad är det viktigt med referenser från tidigare 

arbetsgivare, vilket kan bli ett problem för den person som varit arbetslös eller 

långtidssjukskriven. Vi har under arbetets gång med denna litteraturöversikt blivit 

uppmärksammade på de fördomar som finns kring de personer som genomgått 

obesitaskirurgi. Många visar nyfikenhet kring obesitaskirurgi samtidigt som några 

uttrycker sina föreställningar och fördomar. Vi upplever att obesitaskirurgi är ett ämne 

som det pratas mycket om och att det oftast är de negativa följderna som belyses. Det 

som speciellt framkommer är kosten och ätandet. Framträdande fördomar som uttrycks 

är många gånger att ”det är väl bara att äta lite mindre... och röra på sig mer”.  

 

Trots negativa upplevelser kring till exempel överskottshud och svårigheter att lära 

känna den nya kroppen så upplevde deltagarna i många studier ändå ökad livsglädje och 

hopp om framtiden. Dessa positiva känslor gav energi att upptäcka nya aktiviteter, som 

också genererade nya erfarenheter och därmed en förändrad livsvärld. Erfarenheter 

skaffas genom interaktioner med andra människor och utgör grunden för livsvärlden 

enligt Dahlbergs (2014, s. 57) livsvärldsteori. Vi tror att sjuksköterskan utifrån 

patientens livsvärld kan få förståelse för vad som upplevs som meningsfullt och som 
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därmed utgör hälsa för patienten. Denna förståelse för patientens livsvärld är central för 

att sjuksköterskan, som troligtvis träffar denna patientgrupp i många olika 

vårdsammanhang, ska kunna arbeta ur ett livsvärldsperspektiv och därigenom nå ökad 

möjlighet att ge en omvårdnad som leder till hållbar hälsa.  

 

Denna litteraturöversikts resultat visar på både positiva och negativa fysiska och 

psykiska effekter hos vuxna som genomgått obesitaskirurgi. I en ny studie av Olbers et. 

al. (2017) beskrivs att obesitaskirurgi leder till hållbar viktnedgång samt till samma 

positiva effekter kring komorbiditet exempelvis minskade kardiovaskulära risker hos 

ungdomar som hos vuxna. Tidigare har patienter under 18 år i Sverige endast opererats 

inom ramen för etiskt godkända studier. Vi tror att resultatet av Olbers et. al. (2017) 

studie kan leda till att även barn och ungdomar blir erbjudna obesitaskirurgi som 

behandling för sin fetma och att det i så fall även i detta sammanhang kommer att finnas 

ett stort behov av ett multiprofessionellt team där sjuksköterskan har en central roll. 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att värna om utsatta grupper, dit barn under 18 år 

hör. Därför behöver den information som ges anpassas efter ålder och mognad 

(Patientlagen 2014:821). Ungdomar som kan komma att beviljas obesitaskirurgi 

kommer i så fall att utöka en redan stor patientgrupp. Därför kommer det framförallt att 

behövas mer forskning kring vilka effekter obesitaskirurgi har på barn och ungdomars 

fysiska och psykiska hälsa. 

 

 

 

SLUTSATSER 

Obesitaskirurgi är en överlägsen metod vid viktminskningssyfte. Obesitaskirurgi 

minskar även komorbiditeten till fetma vilket leder till hopp om en hälsosam framtid. 

Denna litteraturöversikt visar dock på stora utmaningar för patienten i form av att 

relatera till den snabba kroppsförändringen samt behovet av förändrade kostvanor. 

Överskottshud som är vanligt förekommande efter genomgången obesitaskirurgi leder 

till försämrad psykisk hälsa. Bristen på information är framträdande. Detta blir ett 

problem då det har visat sig att information krävs för att öka möjligheten för patienten 

att vara förberedd på förändringar och hur de ska kunna hantera dessa. Resultatet visar 

på att det är nödvändigt med ett multiprofessionellt team. I ett multiprofessionellt team 

kan sjuksköterskan ha en central roll i att stödja dessa patienter för att omvårdnaden ska 

kunna ges ur ett helhetsperspektiv. 
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hantera sjuklig 

fetma. 

Kvalitativ metod  

med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Urval 14 kvinnor 

som valt gastric 

bypass för att 

hantera sjuklig 

fetma. Upplevelser  

direkt efter 

operationen, första 

sex månaderna och 

de sex 

nästkommande 

månaderna beskrivs. 

Många av kvinnorna 

uttryckte att de haft 

mycket smärta direkt 

efter kirurgin,  

Teman som att 

hantera förlust, stor 

och snabb 

viktminskning samt 

svårigheter med att 

hitta kläder beskrevs. 

Kvinnorna var dock 

nöjda med denna 

”livsavgörande 

händelse”. 
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Undersöka och 

beskriva dagliga 

livserfarenheter hos 

patienter fem år efter 

obesitaskirurgi. 

Kvalitativ, 

fördjupade 

semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor gjordes 

med sju kvinnor och 

fyra män. 

Övergripande tema: 

en mängd 

förändringar i dagliga 

livet efter 

obesitaskirurgi. 

Tre subteman; 

• Aspekter kring   

  relationer  

  relaterade till  

  viktminskningen. 

• Den nya kroppen. 

• Förändrad  

  självkänsla. 

 

 


