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Sammanfattning  

  
Fetma är idag en global epidemi och i dagsläget dör fler människor av övervikt och fetma med 

dess komplikationer, än människor som dör av undernäring och bristsjukdomar. Bariatrisk 

kirurgi är den mest effektiva behandlingen ur ett långsiktigt perspektiv vid svår fetma. Det är 

av stor vikt för sjukvårdspersonal att bedöma patientens beredskap inför det kirurgiska 

ingreppet. Syftet med genomförd litteraturstudie var att beskriva patienters förväntningar inför 

bariatrisk kirurgi. Strukturerad litteratursökning i databaser utfördes och resulterade i 12 

vetenskapliga artiklar. Resultatet visade på förekomst av viktrelaterade förväntningar, 

förväntningar på hälsa samt sociala och emotionella förväntningar. Patienterna förväntade sig 

ofta en snabb och stor viktnedgång, ökad social delaktighet samt förbättrat såväl somatiskt som 

psykiskt mående. Det kirurgiska ingreppet förväntades även bidra till en ökad levnadsglädje. 

Att sjukvården får ökad kunskap om patienters förväntningar inför bariatrisk kirurgi bidrar till 

att rätt bedömning görs om lämpligheten för kirurgi för den enskilde patienten samt skapar det 

underlag för att en individanpassad uppföljning sker efter utfört ingrepp.   

  

Nyckelord: Bariatrisk kirurgi, patienters förväntningar, fetma, viktnedgång, förbättrad hälsa  
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INLEDNING 
 

Att leva med fetma kan för många människor innebära ett stigmatiserande bemötande från 

omgivningen i olika sammanhang. Människor som ska genomgå kirurgisk behandling har 

kanske levt med fetma en stor del av sitt liv och har upplevt många konsekvenser utav det, 

såväl kroppsliga, emotionella som sociala konsekvenser, vilka oftast är av negativ karaktär. 

Fetma innebär för många ett stort lidande och förväntningarna är höga inför en kommande 

behandling som vanligtvis har goda resultat. I vårt dagliga arbete som sjuksköterskor på olika 

kirurgkliniker har vi kontakt med patienter som ska eller har genomgått bariatrisk kirurgi.  Vi 

upplever ofta att patienter uttrycker att de ser fram emot sitt nya liv och att flertalet patienter 

som genomgått ett kirurgiskt ingrepp talar om livet före respektive livet efter utfört ingrepp. 

Detta har väckt ett ökat intresse och nyfikenhet hos oss att närmare undersöka vilka olika 

förväntningar patienter kan ha inför behandling av fetma genom bariatrisk kirurgi, eftersom det 

av patienterna verkar upplevas som ett väldigt livsomfattande och ibland livsavgörande 

ingrepp.  

BAKGRUND 
 

Fetma är idag en global epidemi och i dagsläget dör fler människor av övervikt och fetma med 

dess komplikationer, än människor som dör av undernäring och bristsjukdomar. I Sverige lider 

i dagsläget 15 % av männen och 14 % av kvinnorna av fetma. I den resterande vuxna 

befolkningen är 42 % av männen och 28 % av kvinnorna överviktiga (Edlund & Hänni 2014, 

ss. 13, 21). Fetma är associerat med förlängd vårdtid inom slutenvård samt medför 

övergripande sjukvårdskostnader (Ponstein 2012). Enligt Statens beredning för social och 

medicinsk utvärdering (SBU) (2002) har en samlad bedömning av studier internationellt visat 

att de direkta sjukvårdskostnaderna för fetma med dess följdsjukdomar kan utgöra ca två 

procent av de totala utgifterna för hälso- och sjukvård i Sverige. 

Definition av fetma och övervikt 

Fetma definieras av World Health Organization (WHO) (2018a) som ett tillstånd med 

överdriven ackumulering av fett så till den grad att hälsan påverkas negativt. För att mäta 

fettmassan hos en individ används idag inom sjukvården body mass index (BMI; kg/m²) 

(Lindroos & Rössner, 2007 s. 45). De gränsvärden som anger huruvida övervikt eller fetma 

föreligger, är framtagna av WHO. Riktlinjer för övervikt respektive fetma är BMI ≥ 25 kg/m² 

respektive ≥ 30 kg/m² och gränsvärdena är de samma för både män och kvinnor (WHO 2018b). 

Bidragande faktorer till utvecklande av fetma 

Fetma är ett komplext tillstånd då det involverar en genetisk predisposition i kombination med 

endokrina, metaboliska, miljö- och beteendemässiga samt psykologiska faktorer. Många 

personer med fetma kämpar med sin viktproblematik genom hela livet och fetma är ett tillstånd 

som är ledande vad gäller förkortad livslängd (Ponstein 2012). I dagsläget råder det inga tvivel 

om att fetma delvis beror på ärftliga faktorer och anses förklara ca 40 procent av 

bakomliggande faktorer till att fetma uppstår. Fetma kan dock inte förklaras av enstaka 

genetiska förändringar utan beror på många parallella faktorer. Komplexiteten i detta gör det 

svårt att klarlägga samband mellan fetma och enskilda genetiska komponenter. De genetiska 

skillnaderna har betydelse för kroppsvikten, men även för den regionala fettfördelningen, 
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omfattningen av fettcellshypertrofi (ökad storlek av fettceller) och fettcellshyperplasi (ökad 

mängd av små fettceller) samt inlagring och frisättning av fett. Flertalet av de genetiska 

förändringarna som kan förekomma förutsätter samtidig prevalens av omgivningsfaktorer som 

gör att en latent ärftlig benägenhet för fetma blir aktiverad. Hos predisponerade personer bidrar 

livsstilsfaktorer som ökat kaloriintag, alkohol, stress samt minskad aktivitet till att fetma 

uppstår (Lindroos & Rössner, 2007, s. 29). Forskning inom området belyser flera olika faktorer 

som kan vara involverade i utvecklandet av fetma; ärftliga, sociala beteendemässiga och 

kulturella faktorer kan påverka i olika omfattning (SBU 2002). 

 

Personer med fetma har en ökad risk för att utveckla diabetes mellitus, hypertoni, hjärtinfarkt, 

blodfettsrubbningar, obstruktiv sömnapné, gallsten, fettlever, ledbesvär, vissa 

cancersjukdomar samt depression och ofrivillig barnlöshet (Miller, Stanistreet, Ruckdeschel, 

Nead & Fortuna 2016; SBU 2002). Hos personer med svår fetma har livslängden visat sig 

förkortas med 10-15 år (Cowan 1997). 

Behandling av fetma 

Behandling av övervikt och fetma i Sverige idag omfattar rådgivning kring kost och motion, 

läkemedelsbehandling samt kirurgisk behandling som idag blivit allt vanligare som 

behandlingsalternativ (Edlund & Hänni 2014, s. 19). Bariatrisk kirurgi är den mest effektiva 

behandlingen ur ett långsiktigt perspektiv vid svår fetma och komorbiditet i jämförelse med 

icke-kirurgiska behandlingsalternativ såsom kost- och motionsråd samt läkemedelsbehandling 

(Opolski, Chur-Hansen & Wittert 2015; Ponstein 2012). Bariatrisk kirurgi (viktreducerande 

kirurgi, obesitaskirurgi) innebär kirurgiska ingrepp i magtarmkanalen som syftar till att 

reducera kroppsvikten hos patienter med svår fetma (Göteborgs universitet 2017). I Sverige är 

gastric bypass (GBP) sedan slutet av 90-talet den mest vanligt förekommande 

operationsmetoden. Under senare år har sleeve gastrectomy (SG) ökat mycket tydligt, från 

mindre än 2 % fram till år 2012 till att år 2016 utgöra var tredje operation (Scandinavian 

Obesity Surgery Registry (SOReg) 2017). GBP utförs laparoskopiskt och innebär att större 

delen av magsäcken och tolvfingertarmen kopplas bort så att den intagna födan enbart passerar 

en ytterst liten magsäcksficka och därefter direkt vidare till tunntarmen. Syftet med den 

kirurgiska behandlingen är att begränsa födointaget genom minskad magsäcksvolym samt 

bortkopplande av en del av tunntarmen för att minska upptaget av näring från intagen föda 

(Edlund & Hänni, 2014, s. 113). Även SG utförs laparoskopiskt och är mindre tekniskt 

komplicerad än GBP och innebär att 70 % av magsäcken avlägsnas vertikalt (Arterburn & 

Gupta 2018). Långtidsresultat för denna kirurgiska metod är begränsat i förhållande till GBP, 

vilken som metod utvecklades under mitten av 1960-talet (Edlund & Hänni 2014, ss. 44-47). 

 

Andra viktreducerande kirurgiska ingrepp som utförs i Sverige idag är gastric banding samt 

duodenal switch, dock i mindre utsträckning då de båda kirurgiska metoderna ej ansetts ha 

optimalt behandlingsutfall. Gastric banding har i många fall orsakat skador på ventrikelväggen 

samt gett besvär som kräkningar, illamående och sväljsvårigheter hos patienterna. Duodenal 

switch kan medföra en ökad risk för malnutrition med hypoalbuminemi samt tillstånd av 

vitaminbrist, varför denna kirurgiska metod kräver en regelbunden uppföljning av patienten 

(Edlund & Hänni 2014, ss.44-46). 
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2016 utfördes i Sverige 5550 operationer relaterat till svår fetma. Under de senaste åren har en 

ökning skett av SG, dock utförs fler GBP som 2016 stod för 64 % av samtliga utförda 

operationer i Sverige enligt SORegs årsrapport 2016 (2017). För att godkännas för bariatrisk 

kirurgi i Sverige idag krävs det att vissa kriterier är uppfyllda innan kirurgisk behandling är 

aktuell. Patienten ska ha BMI över 40 kg/m² eller BMI 35 kg/m² med samtidig komorbiditet 

relaterat till förekomst av fetma. Även övervikt ska ha förekommit en längre tid och patienten 

ska ha försökt alla andra metoder att gå ner i vikt. Åldersgränsen för bariatrisk kirurgi är från 

18 till 60 år. Ett ytterligare kriterium är även att patienten ska kunna samarbeta och förstå 

innebörden av det kirurgiska ingreppet (Edlund & Hänni 2014, ss. 51-54). 

Viktminskningsfasen utifrån den vanligaste metoden GBP kan indelas i tre faser; en 

viktnedgångsfas där viktminimum uppnås mellan sex till 12 månader. Denna fas följs av nästa 

fas där viktuppgång sker under några år följt av den sista fasen som innebär viktstabilisering 

(Edlund & Hänni 2014, s. 136). 

 

Att vårda patienter inför samt i efterförloppet av bariatrisk kirurgi innebär ett teamarbete 

bestående av intresserade och engagerade kirurger, sjuksköterskor, dietister och 

undersköterskor (Lindroos & Rössner 2007, s. 303).  Inför kirurgisk behandling är det av stor 

vikt att sjukvården efterfrågar vad patienten förväntar sig av det kommande kirurgiska 

ingreppet. Det är även viktigt att patienter tillfrågas om deras egen upplevelse av befintlig fetma 

och vilka konsekvenser de upplever av att leva med fetma (Hänni och Edlund 2014, s. 59- 62). 

Ponstein (2012) belyser att god omvårdnad av patienter med fetma bygger på att sjuksköterskan 

skapar en empatisk och medkännande relation till patienten samt har kunskapen kring bariatrisk 

kirurgi och omvårdnaden kring patienter med fetma för att de ska uppnå önskat resultat. 

Komplikationer och bieffekter efter bariatrisk kirurgi 

Under viktminskningsfasen är det vanligt att patienten känner sig frusen, även håravfall i viss 

utsträckning kan förekomma fram tills att vikten stabiliserats. Känsla av nedstämdhet kan i 

vissa fall förekomma, men brukar vara övergående. Den kraftiga viktminskningen som 

ingreppet brukar innebära, kan leda till att vissa patienter har svårt att identifiera sig efter den 

stora viktnedgången. Fysiska symtom som kan uppstå efter kirurgiskt ingrepp är även 

dumpingsyndromet som i samband med födo- eller dryckesintag innefattar flera symtom såsom 

illamående, buksmärta, uppblåsthet och diarré. I samband med detta omfattas syndromet av 

samtidiga symtom som hjärtklappning, svettning, rodnad, lågt blodtryck, takykardi samt 

svimning. Även hypoglykemi och upphakningskänsla är fysiska symtom som kan uppstå efter 

bariatrisk kirurgi. Förlust av muskelmassa är en konsekvens som är starkt förknippad med all 

viktnedgång, så även vid viktnedgång efter viktreducerande kirurgi. Några procent av 

opererade patienter får sår på magtarmslemhinnan, detta uppvisas ofta genom symtom som 

smärtor i epigastriet. Hos patienter som genomgått GBP finns även en ökad risk för ileus 

(tarmvred) och till skillnad från icke opererade patienter med ileus har opererade patienter inga 

symtom på kräkningar eller enbart små kräkningar. Risk för gallstensproblematik föreligger 

såväl efter GBP som vid annan kraftig viktnedgång, anledningen är troligtvis pga ändrad 

gallsammansättning. Diarré, försämrad kärlpåverkan i ögats näthinna, risk för benskörhet och 

frakturer samt olika typer av nervskador har visat sig uppstå i vissa fall (Edlund & Hänni 2014, 

ss. 125- 137).  
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Lidande vid fetma 

Enligt Eriksson (1994, ss. 77-88) finns det tre typer av lidande i vården – livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande kopplas till det liv man lever, vad man drabbas 

av och var i livscykeln en person befinner sig. Sjukdomslidande beskrivs som upplevt lidande 

i relation till sjukdom och den behandling patienten erhåller. Att sjukdom och behandling kan 

innebära kroppsligt lidande för patienten har länge varit känt. Utöver det kroppsliga lidandet 

kan patienten även uppleva ett själsligt lidande och detta har varit mindre omskrivet enligt 

Eriksson. Det själsliga lidandet förorsakas av upplevelser av förnedring, skam och/eller skuld 

som en människa kan uppleva i relation till sin sjukdom eller behandling. Detta kan upplevas 

av patienten själv, men även uppstå vid en fördömande attityd bland vårdpersonal eller från det 

sociala sammanhang patienten befinner sig i. Vidare beskrivs vårdlidande som patientens 

lidande i den specifika vårdsituationen. 

 

Om lidandet inte blir bemött från omgivningen påverkar det den lidande negativt. I vården är 

det viktigt att patienten inkluderas i den omvårdnad som utförs. Det är av stor vikt att bekräfta 

och stödja patienten till inflytande över sin situation, vilket i sin tur ökar förtroendet för 

sjuksköterskan och förbättrar följsamheten hos patienten. Att inte känna sig bekräftad och tagen 

på allvar kan orsaka enormt lidande, vilket kan leda till misstro till vården, men även förlänga 

och öka patientens lidande ytterligare (Wiklund 2003, ss.104-108). 

 

Kroppen är människans identitet och integritet. I det kliniska vårdarbetet har sjuksköterskans 

syn på kroppen betydelse för hur de uppfattar och bedömer patientens hälsa och lidande. Det 

är av stor vikt att sjuksköterskan kan se förbi den kroppsliga funktionen och fokusera på hur 

människan framför sig istället upplever sin kropp i relation till hälsa och lidande (Lindwall 

2017, ss. 118-119). 

 

Fetma är ett av de svåraste tillstånden att bemästra. De krafter som påverkar oss att uppskatta 

och njuta av energirik mat i kombination med en stillasittande livsstil är starka (Trolle Lagerros 

& Rössner 2013). Det är vanligt förekommande med stigmatiserande attityder gentemot 

människor med fetma, att de skuldbeläggs för sin höga vikt och att de har bristande 

självdisciplin är av omgivningen vanligt förekommande negativa uppfattningar. Det är även 

vanligt förekommande med bristande acceptans gentemot människor med fetma i sociala 

sammanhang (Hilbert, Rief & Braehler 2008). Nedsättande och fördömande attityder gentemot 

personer med fetma skapar ofta personligt lidande och eget skuldbeläggande i hög grad hos 

personen som lider av fetma (SBU 2002).  

 

Dawes et al. (2016) påvisade, genom en litteraturöversikt med data från 52 studier, att de tre 

mest vanligt förekommande psykiska hälsotillstånd hos patienter aktuella för bariatrisk kirurgi 

var depression (19 %), hetsätningsstörning (17 %) samt ångesttillstånd (12 %). Vidare fann 

Dawes et al. (2016) att förekomst av tidigare tankar eller planer om suicid skattades till 9 % av 

patientgruppen som sökte bariatrisk kirurgi. 
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Områden i samhället där personer med övervikt och fetma ofta diskrimineras är utbildning, 

yrkesliv och sjukvård. De kan besitta erfarenheter av att ha förlöjligats i olika sammanhang och 

social stigmatisering inom arbetslivet, umgängeskretsen och även i parrelationen är vanligt 

förekommande. Inom sjukvården förekommer negativa uppfattningar kring övervikt och fetma 

och behandlingsmöjligheterna är sämre. Tidigare forskning har visat att allmänläkare är 

ambivalenta till att behandla personer med fetma då behandlingsresultaten inte är tillräckligt 

tillfredsställande. Upplevelser av stigmatisering vid övervikt och fetma sätts i samband med 

sämre psykologisk funktion, större missnöje över sin kropp, lägre självkänsla samt högre grad 

av depressivitet hos individer med såväl övervikt som fetma. De som upplever mer svårigheter 

och hinder relaterat till sin övervikt eller fetma har mer uttalad depressivitet (Lindroos & 

Rössner 2007, ss. 214-215). 

Livskvalitet vid fetma 

Enligt SBU (2002) har svår fetma ofta en negativ inverkan på såväl fysisk som psykisk 

livskvalitet. Sämre livskvalitet föreligger vid jämförelse med befolkningen i genomsnitt vad 

gäller den fysiska funktionen, allmänt hälsotillstånd och vitaliteten.  Livskvalitet precis som 

hälsa som begrepp kan beskrivas på olika sätt och kan inte ges en specifik definition (Lindroos 

& Rössner 2007, s. 205). Enligt SBU (2012) beskrivs livskvalitet som en personlig värdering 

av psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. WHO (1997) beskriver livskvalitet som 

individens uppfattning om sin livssituation i relation till rådande normer och i förhållande till 

egna förväntningar, intressen och mål. Det är en personlig upplevelse som förändras med tiden 

och påverkas vid förändrad livssituation. Begreppet livskvalitet är inte bara upplevd hälsa utan 

omfattas även av ekonomi, boende, familj, vänner, umgänge, utbildning samt att känna 

samhörighet med andra (SBU 2012). 

 

Patienter som lider av fetma har en nedsatt livskvalitet och det framkommer även som ovan 

beskrivet ofta en bild av depressivitet, negativ självbild samt låg självkänsla (Edlund & Hänni 

2014, s. 26). Enligt SBU (2002) har studier av personer med fetma visat på att personers 

hälsorelaterade livskvalitet kan vara mycket låg, och reducerad vikt har visat sig ha positiv 

effekt på den hälsorelaterade livskvaliteten. 

 

Hos patienter som ska genomgå bariatrisk kirurgi är det vanligt förekommande att de upplever 

sig ha förlorat kontrollen över sitt matintag samt förmågan till att minska i vikt. Med detta som 

bakgrund upplever därför många att det viktreducerande kirurgiska ingreppet kommer att 

hjälpa dem med detta omgående efter operationen. Ingreppet ses som ett sätt att få ett slut på 

kampen kring kosthållning och vikt. Kirurgen ses som problemlösaren som ska befria dem från 

fetman genom kirurgisk förändring av hur deras kroppar fungerar. Det kirurgiska ingreppet 

förväntas av patienterna direkt hjälpa dem kontrollera sitt födointag, då de förlorat tron på deras 

egen vilja att kontrollera detta (Opolski, Chur-Hansen & Wittert 2015). 

 

En övervägande del av de som genomgått kirurgisk behandling av fetma uttrycker, efter 

kirurgisk behandling, en förbättring av livskvalitet samt psykosociala funktioner.  Många 

patienter upplever att deras liv har blivit till det bättre i avseende att de även lever mer 

hälsosamt (Edlund & Hänni 2014, s. 26). 
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Resultat av kirurgisk behandling vid fetma 

Resultat av kirurgisk behandling visar på goda utsikter; minskad viktnivå och långvarig 

hållbarhet vad gäller viktstabilitet samt positiva effekter på många av de följdsjukdomar som 

relateras till fetman (Edlund & Hänni 2014, s. 19). Fem år efter utförd GBP har majoriteten av 

patienterna tappat 65-70 % av sin tidigare övervikt. Även de flesta överviktsrelaterade 

sjukdomarna förbättras eller försvinner helt för patienterna och dödligheten minskar hos 

patienterna efter kirurgisk behandling (ibid, s.116). 

 

Viktminskningen efter operationsmetoden GBP är omfattande och består fem år efter utfört 

ingrepp. Operationsmetoden SG har en något lägre viktnedgång än GBP, men har ännu inga 

tillförlitliga 5-årsdata enligt 2016 årsrapport i det skandinaviska kvalitetsregistret för bariatrisk 

kirurgi. Bariatrisk kirurgi har en mycket kraftfull effekt på samsjuklighet relaterat till fetma. 5 

år efter utförd GBP har cirka två tredjedelar av alla patienter förbättrats till den grad så att 

diabetesmedicinering ej längre än nödvändig. Även effekterna på hypertoni, sömnapné och 

blodfettsrubbning är påtalande (SOReg 2017). 

 

Utöver gruppen som uttrycker nöjdhet över sin behandling, finns det även en grupp som 

uttrycker vissa svårigheter efter behandling, såsom svårigheter i att förhålla sig till sin 

förändrade kropp, nedstämdhet, svårigheter kring att äta tillsammans med andra i sociala 

sammanhang samt svårt att avstå från alkohol. Det förekommer även i vissa fall alkoholism, 

drogmissbruk, depression samt suicid i efterförloppet av kirurgisk behandling av fetma. Därav 

är det av stor vikt att patienter bedöms psykologiskt innan behandling vad gäller tidigare 

anamnes för depression, suicidalitet samt missbruk (Edlund & Hänni 2014, s. 21, 26).  

PROBLEMFORMULERING 
 

I vårt dagliga arbete upplever vi ofta att patienter är förväntansfulla inför kirurgisk behandling 

vid fetma och att de för det mesta uttrycker nöjdhet inom det närmsta året efter kirurgi, om 

ingreppet gått som planerat. Däremot sker det då och då att patienter efter det första året börjar 

landa i en vardag där viktnedgången börjar avta och vissa börjar då komma till insikt om att 

ingreppet inte inneburit den omfattande positiva förändringen på hela deras tillvaro som de 

förväntat sig eller hoppats på. Vårdförloppet från att patienter söker kirurgisk behandling till 

att ingreppet utförs kan ibland bara omfatta några månader, vilket för vissa patienter kan 

innebära att de känslomässigt inte hinner inse vidden av vilka förändringar ingreppet kan 

komma att medföra. Därför anser vi att det är av största vikt att sjukvården har kännedom om 

vilka förväntningar patienterna har inför kirurgi, så att patienterna är så väl förberedda inför 

ingreppet som möjligt, både vad gäller kännedom om hur efterförloppet kan se ut, men även 

vilken känslomässig påverkan ingreppet kan innebära för vissa patienter.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters förväntningar inför bariatrisk kirurgi. 
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METOD 
 

Metoden var en litteraturstudie såsom den beskrivs av Friberg (2006, ss.115-124). Metoden 

ansågs lämplig att använda för att sammanställa tidigare forskning samt skapa en översikt över 

ett väldefinierat område. Även möjligheten till generalisering av resultatet bedömdes av 

författarna som större utifrån vald metod. Vikten av generaliserbart resultat vad gäller 

patienters förväntningar anses av författarna som viktigt då vården alltmer strävar mot en ökat 

patientcentrerad vård och kunskapen om patienters upplevelse av vård är betydelsefull.  

Datainsamling 

 

Relevant facklitteratur lästes inom området fetma och bariatrisk kirurgi, vilket ökade 

förståelsen och kunskapen för valt ämne. Även vägledande metodlitteratur kring genomförande 

av en litteraturstudie lästes. Därefter söktes vetenskapliga artiklar ut systematiskt, de 

identifierades, värderades och kritiskt granskades samt analyserades artiklarnas innehåll. 

 

Sökningar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed samt PsycINFO av anledning att fokus på 

litteratur i samtliga databaser är innehållsrika och inriktade på medicin, psykologi och 

omvårdnadsvetenskap, vilket författarna ansåg vara lämpligt. De sökord som användes var 

expectation*, bariatric surgery, obesity, patient*, surgery, weight loss surgery, quality of life, 

purpose samt patients purpose. Sökorden valdes med hjälp av svensk MeSH för att få korrekta 

benämningar och medicinska termer på engelska. Svensk MeSH (översättning av MeSH; 

Medical Subject Headings) är användbar hjälp för den som söker engelskspråkig litteratur, så 

att önskade termer att söka på blir korrekt medicinskt översatta. Sökorden kombinerades vid 

sökning i samtliga databaser och två eller flera sökord kombinerades för att öka kvaliteten på 

artiklar. Utförd databassökning presenteras i sökhistorik, se bilaga 1. Sökord som gav flest 

utfall av användbara artiklar var kombinationen av sökorden expectation* och bariatric surgery 

som gav 110 träffar i Medline, varav fyra artiklar bedömdes som användbara. Flertalet av 

artiklarna var återkommande i samtliga använda databaser och totalt inkluderades 12 artiklar. 

Inklusion- och exklusionskriterier 

 

Artiklar på både engelska och svenska inkluderades. Artiklar som innehöll i dagsläget aktuella 

kirurgiska ingrepp vid fetma inkluderades.  Studierna byggde antingen på kvalitativ eller 

kvantitativ metod. Åldersbegränsning gjordes till att enbart inkludera artiklar med vuxna 

studiedeltagare. Innehållet i utvalda artiklar skulle överensstämma med litteraturstudiens syfte. 

Artiklarna skulle belysa patienters förväntningar inför bariatrisk kirurgi. Artiklar som belyste 

stigmatisering av personer med fetma samt även artiklar som undersökte könsskillnader i 

förväntningar inför bariatrisk kirurgi inkluderades initialt. Artiklar som efter granskning gav 

utslag på låg kvalitetsnivå exkluderades. 

Kvalitetsgranskning 

 

Kvalitetsgranskning enligt Friberg (2006 ss. 119-121) utfördes på samtliga artiklar. Artiklarna 

granskades utifrån kvalitet och vetenskaplighet. Därefter skedde poängsättning utifrån Fribergs 

granskningsmall av artikelkvalitet. Friberg (2006, ss. 119-121) har 14 respektive 13 uppsatta 

frågor som kan ställas vid en granskning av kvalitativa eller kvantitativa studier. Kvalitetsnivån 

graderades utifrån att varje positivt svar gav 1 poäng, negativt svar 0 poäng och vet inte 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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räknades inte. När samtliga frågor besvarats räknades kvalitetsnivån ut procentuellt t.ex; 11 

frågor besvarades positivt; 11 divideras med 13 och multipliceras därefter med 100 för att få ut 

rätt procentsats. Procentuell kvalitetsbedömning utifrån Friberg; hög 80-100%, medel 70-79% 

och låg 60-69%. 

 

Dataanalys 
 

Resultatet baserades på total 12 vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar överensstämde med 

litteraturstudiens syfte. Artiklarna lästes igenom flera gånger av författarna och därefter 

sammanfattades samtliga artiklar i text som stöd i analysarbetet. Författarna valde att inte gå 

vidare med 2 ytterligare artiklar efter genomläsning och granskning. Den ena belyste mer 

stigmatisering av patienter och överensstämde inte med litteraturstudiens syfte, den andra 

exkluderades efter kvalitetsgranskning då den gav utslag på låg kvalitetsnivå. 

 

Alla delar i artiklarna utvärderades och granskades av författarna, först var för sig, därefter 

tillsammans. Likheter och skillnader mellan de olika artiklarnas samtliga delar analyserades 

och diskuterades. Artiklarnas resultat sammanfattades först var för sig av författarna. 

Gemensamma nämnare i samtliga artiklars resultat färgmarkerades i olika färger för att 

underlätta kategorisering av förväntningar utifrån olika områden och för att strukturera upp 

resultaten från artiklarna. Samtliga artiklars resultat utmynnade i en övergripande 

huvudkategori som indelades i fyra subkategorier, se tabell 1.   

 

Forskningsetiskt övervägande 

  
Att forskning kontinuerligt bedrivs är viktigt utifrån både samhällets och individens perspektiv 

för ständig utveckling inom olika områden. Det första forskningskravet är att det som ska 

beforskas eller undersökas bidrar till värdefull kunskap och att den forskning som bedrivs håller 

hög kvalitet. Det är även viktigt att information inhämtas på det sätt att ingen kommer till skada 

eller blir kränkt vid insamlande av data (Sandman & Kjellström 2013, s. 329). Olika 

forskningsmetoder skapar olika forskningsetiska problem. Kjellström och Sandman (2013, ss. 

329-330) belyser ett potentiellt forskningsetiskt problem vid kvalitativ forskningsmetod där 

forskare i en intervjusituation kan skapa en nära relation till forskningspersonen, vilket kan 

riskera att intervjuresultatet påverkas. Författarna belyser vidare att forskarens position kan 

betraktas som maktposition och intervjun kan upplevas som påtvingad. Kvantitativ metod kan 

innebära forskningsetiska problem såsom känslighet vid utformning av frågor, samtycke och 

urval av deltagare. En litteraturstudie kan väcka etiska frågor relaterat till hur studenten 

uppfattat använd litteratur och risk för feltolkning föreligger då litteratur på annat språk än 

författarnas modersmål granskas och sammanställs. Författarna tillämpade den etiska principen 

att inte bedriva forskningsfusk. Forsman (2007, s. 4) beskriver att forskningsfusk kan innebära 

fabricering av data, kopiering/plagiat av andras hypoteser eller förvrängning av 

forskningsprocessen på annat sätt. Författarna till denna litteraturstudie förlitade sig på att 

samtliga författare till använd litteratur respekterat andras forskning samt grundläggande etiska 

principer i utformandet av litteraturstudiens använda artiklar. I en litteraturstudie är det viktig 

med referenshantering för att redovisa i studien vad som är ny kunskap respektive vilken 

kunskap som redovisas utifrån andra författares studieresultat. För att förhindra att författarna 

inte enbart inkluderade studier vars resultat överensstämde med författarnas önskemål, var 

Fribergs (2006, ss. 110-112) analysprocess ledande vid utsökning av vetenskapliga artiklar. 
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RESULTAT 
 

Resultatets huvudkategori och subkategorier presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1 

 

Huvudkategori Subkategorier 

 

 

 

Livsomfattande förväntningar 

Viktrelaterade förväntningar 

Förväntningar på hälsa 

Sociala förväntningar 

Emotionella förväntningar 

Livsomfattande förväntningar 

 

Analysfasen av de 12 artiklarna ledde fram till en övergripande huvudkategori Livsomfattande 

förväntningar som sedan indelades i fyra subkategorier; viktrelaterade förväntningar, 

förväntningar på hälsa, sociala förväntningar samt emotionella förväntningar. 

 

Övergripande påvisade resultatet utifrån flertalet av studierna att patienterna, innan utförd 

kirurgi, förväntade sig att ingreppet skulle kunna påverka flera områden i deras liv på ett 

omfattande sätt och ibland även ha en livsavgörande betydelse.  

 

Viktrelaterade förväntningar  

 

Enligt Engström och Forsberg (2011) var förhoppningen om ett hållbart resultat, vad gällde 

kontroll över sitt födointag samt kontroll på vikten, den största anledningen till att 

studiedeltagarna sökte bariatrisk kirurgi. Detta förväntades i sin tur ha en positiv inverkan på 

andra delar i livet. Walfish och Brown (2007) tillfrågade 133 män om vilka förväntningar de 

hade på kommande viktnedgång inom de följande 12 månaderna efter utförd bariatrisk kirurgi. 

I genomsnitt förväntades sig deltagarna tappa 74,5 % av sin startvikt. Den omfattande 

majoriteten (82,7 %) av deltagarna förväntade sig att ha ett BMI överensstämmande med 

övervikt när de tappat all oönskad vikt. Resterande studiedeltagare (17,3 %) förväntade sig ha 

ett BMI inom normala gränser. I en annan studie av Walfish och Brown (2006) tillfrågades 250 

studiedeltagare om såväl kortsiktiga som långsiktiga förväntningar på viktnedgång efter 
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bariatrisk kirurgi. Den genomsnittliga viktnedgången deltagarna önskade sig inom 12 månader 

efter utfört ingrepp var 46 kg, vilket motsvarade 76,7 % av den totala övervikten och 

genomsnittligt BMI de förväntade sig ha var BMI 25,3. 56 % av studiedeltagarna (n=250) 

ansågs ha en normal förväntan på BMI, medan 42,4 % hade för låga förväntningar och 1,6 % 

för höga förväntningar. Den förväntade totala viktnedgången över tid var i genomsnitt 63 kg 

och den slutgiltiga stabiliserade vikten att kunna bibehålla var i genomsnitt 69 kg. Nästan en 

tredjedel (31,2 %) av deltagarna förväntade sig att 91-100 % av deras totala viktnedgång skulle 

ske det första året efter utfört ingrepp. Lite mer än en fjärdedel (28 %) av patienterna förväntade 

sig förlora 71-90 % under samma tid. Väldigt få patienter (11,2 %) förväntade sig förlora 

mindre än 50 % av vikten under samma tid.  Enligt Kaly et al. (2007) visade resultatet av 284 

tillfrågade studiedeltagare att ett högt BMI kunde associeras till lägre förväntningar på 

viktnedgång.  

 

Studieresultat av Fisher et al. (2014) visade på att 130 studiedeltagare (n= 248) förväntade sig 

tappa minst 45 kg, 39 deltagare minst 70 kg och 14 deltagare önskade en viktnedgång på minst 

100 kg. Den genomsnittliga förväntade viktnedgången var 71,8 %. Majoriteten av 

studiedeltagarna trodde att kirurgin i sig skulle medföra denna viktnedgång, 45,7 % trodde att 

enbart kirurgin skulle vara tillräcklig åtgärd för viktnedgången, denna uppfattning var mer 

vanligt förekommande hos kvinnliga än manliga studiedeltagare.   

 

Enligt Price, Gregory och Twells (2013) angav de deltagande 69 kvinnorna och 15 männen ett 

genomsnittligt postoperativt viktmål motsvarande ca 80 % av den genomsnittliga kliniskt 

förväntade viktnedgången efter bariatrisk kirurgi. Newhook, Gregory och Twells (2015) fann 

att unga kvinnliga studiedeltagare ofta uttryckte en önskan om att nå en lägre vikt än vad 

sjukvårdspersonalen föreslagit som rimlig. Enligt Kaly et al. (2007) ansåg studiedeltagarna att 

drömvikten efter kirurgi skulle innebära en viktförlust på 89 % av den övervikt de bar på. 

Karmali, Kadikoy, Brandt och Sherman (2011) påvisade i resultatet utifrån 40 tillfrågade 

kvinnor och 5 tillfrågade män att den genomsnittliga målvikten var 85 % viktnedgång av 

befintlig övervikt efter utfört viktreducerande ingrepp. 

 

Samtliga 18 deltagare i en studie av Homer, Tod, Thompson, Allmark & Goyder (2016) vidhöll 

en stor medvetenhet kring att viktförändring var beroende av såväl diet som fysisk aktivitet. 

De hade även god insikt i att kost och fysisk aktivitet var avgörande för att lyckas långsiktigt, 

däremot förelåg det en variation i hur de beskrev sitt engagemang till att göra 

beteendeförändringar. Det kirurgiska ingreppet omnämdes ofta som ett verktyg för att 

kontrollera födointaget mer än att de behövde ta ansvar för sitt ätbeteende, vilket även resultatet 

av Engström, Wiklund, Fagevik Olsen, Lönroth & Forsberg (2011) påvisade. Vidare framkom 

det i resultatet av Homer et al. (2016) att vissa deltagare kändes vid att personlig kontroll 

gällande födointag skulle krävas, medan andra hade orealistiska förväntningar på att kirurgi 

skulle avlägsna att fatta det egna beslutet om att äta eller inte.  
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Förväntningar på hälsa 

 

Engström och Forsberg (2011) visade på att deltagarna hade en grundläggande önskan om att 

överleva. Homer et al. (2016) fann att studiedeltagarna hade höga förväntningar på det 

kirurgiska ingreppet och det fanns en förväntan kring förbättrad hälsa där komorbiditet skulle 

minska eller upphöra helt. De var även förväntansfulla på att få slippa den för dem betungande 

medicinering kopplad till den viktrelaterade samsjukligheten. Fisher et al. (2014) fann att 

studiedeltagare med diabetes skattade minskad medicinering och minskad komorbiditet oftare 

än resten av deltagarna. Patienter med hyperkolesterolemi och hypertoni skattade också 

minskad medicinering högt. 

 

Enligt Price, Gregory och Twells (2013) skattade studiedeltagarna hälsorelaterade skäl 

inklusive medicinska tillstånd, fysisk tillfredsställelse samt psykisk hälsa som starkt 

sammanhängande med önskad målvikt. Utseende, specifik vikt och sociala faktorer var inte 

lika starkt förknippat med önskad målvikt. I studien av Karmali et al. (2010)  ombads de 45 

studiedeltagarna att skatta 13 olika faktorer som de ansåg som viktiga kopplade till önskad 

målvikt. De faktorer som skattades högst av deltagarna var förändring i komorbiditet samt 

känslan av ökad tillfredsställelse. I studieresultat av Fisher et al. (2014) redovisades 

studiedeltagarnas (n=248) skattning av vilka 14 olika områden som de ansåg som 

betydelsefulla att kirurgin skulle kunna förändra till det bättre. Förbättrad komorbiditet ansågs 

som den viktigaste faktorn att påverka, därefter viktnedgång, ökad fysisk aktivitet, minskad 

smärta och ökad livslängd. Den enda könsskillnaden var att kvinnor skattade smärtreduktion 

som viktigare än män som istället fokuserade på viktnedgång. Enligt Kaly et al. (2007) ansåg 

de 248 tillfrågade studiedeltagarna att kirurgin skulle ha en inverkan på förbättrat medicinskt 

hälsotillstånd, skapa ökad livskvalitet, minska besvär av smärtproblematik samt skapa ökad 

rörlighet.  Enligt Newhook, Gregory och Twells (2015) var möjligheten till förbättrad fysisk 

hälsa och förhindrande av framtida hälsoproblem ofta i fokus då studiedeltagarna talade om det 

kommande kirurgiska ingreppet.  

 

Kaly et al. (2007) fann att kvinnliga studiedeltagare (230 utav 284) förväntade sig att 

viktnedgången efter kirurgi skulle ha positiv effekt på fysiska aspekter såsom att ha fysisk 

styrka och uppbära kroppsligt försvar.  

 

Enligt Homer et al. (2016) kände samtliga studiedeltagare till risken av potentiella problem 

med överskottshud efter kirurgi, dock förväntade de sig inte att detta skulle vara något 

omfattande problem för dem själva.  

 

Sociala förväntningar 

 

Förbättrat förhållande till sjukvårdspersonal var något som studiedeltagarna förväntade sig få 

efter utförd kirurgi enligt Homer et al (2016). Upphörande av befintlig fetma skulle innebära 

att studiedeltagarna inte längre skulle känna sig anklagade och stigmatiserade av 

sjukvårdspersonal för den fetma de utvecklat. 
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Homer et al. (2016) påvisade i sitt resultat att studiedeltagarna bar på oro och hade bekymmer 

över att eventuella obekväma reaktioner hos familj och vänner skulle uppstå efter kirurgin. Det 

fanns en oro över att den eventuella förändring av framtoning och identitet efter viktnedgång 

skulle ses som provocerande för omgivningen. Denna oro uppgavs främst av de studiedeltagare 

som lidit av fetma hela livet.  

 

Vad gällde socialt samliv, uppgav studiedeltagarna att den sociala isolering de hamnat i skulle 

avta efter utfört kirurgiskt ingrepp. Viktnedgången ansågs ha den effekten att de skulle bli mer 

säkra på att gå ut utan att oroa sig eller tänka på vad främlingar de skulle möta tänkte om dem. 

Det skulle även innebära att andra inte längre såg på dem som annorlunda. Även Engström och 

Forsberg (2011) påvisade i sitt resultat att studiedeltagarna hoppades på att kunna njuta mer av 

livet och uppleva förbättrad livskvalitet efter det kirurgiska ingreppet. Att även få möjlighet till 

ett välfungerande socialt umgänge med familj och vänner sågs inför kirurgi som viktigt och 

troligt att uppnå efter utförd kirurgi. Vidare uttryckte studiedeltagarna att de såg kirurgin som 

hjälp i att kunna behålla ett arbete eller få möjlighet till ett arbete, vilket även bekräftas av da 

Silva och da Costa Maia (2012) vars resultat påvisade att studiedeltagare såg kirurgi som 

möjligheten till förändring och möjligheten till arbete. Hopp om en ny framtid och förmågan 

till att få och behålla ett arbete blev uppmuntran till att söka kirurgisk behandling.  

 

Enligt Kaly et al. (2007) ansåg de 248 tillfrågade studiedeltagarna att kirurgi skulle ha en 

inverkan på såväl förbättrade relationer som arbetslivet. Vidare fann Kaly et al. (2007) att 

kvinnliga studiedeltagare (230 utav 284) förväntade sig att viktnedgången efter kirurgi skulle 

ha den mest positiva effekten på sociala aspekter såsom att bli uppskattad och få 

uppmärksamhet av andra, men även att andra människor skulle uppskatta deras kompetens mer. 

Resultatet visade även på att yngre studiedeltagare förväntade sig att viktnedgång efter kirurgi 

skulle ha den mest positiva effekten på sociala aspekter som ökat socialt liv, förbättrat samliv 

och ökat intimt umgänge samt uppmärksamhet från andra.    

Emotionella förväntningar 

 

I en studie av Faccio, Nardin och Cipoletta (2016) framkom det att studiedeltagarna såg kirurgi 

som enda lösning på sin fetmaproblematik, vilket även bekräftades av Engström et al. (2011). 

Studiedeltagarna som deltog i studien utförd av Faccio, Nardin och Cipoletta (2016) bestod av 

15 kvinnor som skulle genomgå kirurgi och 15 kvinnor som genomgått kirurgi ett år tidigare. 

Studiedeltagarna hade en idealiserande bild av det kirurgiska ingreppet och antog att livet 

skulle anta en fantastisk vändning i och med ingreppet. Här fann författarna att det inte gjordes 

någon urskiljning bland studiedeltagarna gällande förväntningar på rent konkreta förändringar 

som en mindre kropp skulle möjliggöra, i kontrast till mer djupgående förändringar såsom 

vänskapsrelationer och relationer till det motsatta könet. Enligt Newhook, Gregory och Twells 

(2015) uttryckte manliga studiedeltagare en förväntan på psykisk och social hälsa som var lägre 

än de kvinnliga deltagarna som ofta förväntade sig en total förvandling av deras tidigare 

tillvaro.  
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Även Homer et al. (2016) påvisade att de tillfrågade studiedeltagarna såg ett kirurgiskt ingrepp 

som enda utvägen. Mer än hälften (n=28) av de kvinnliga och manliga deltagarna var av 

uppfattningen att utan kirurgiskt ingrepp kunde de lika gärna vara döda alternativt inte ha långt 

kvar att leva. Enligt Engström et al. (2011) var anledningen till att samtliga studiedeltagare 

(n=23) önskade viktreducerande kirurgi, att de upplevde sitt hälsotillstånd som 

otillfredsställande och att de inte hade någon positiv framtidstro vad gällde deras hälsa. Det 

kirurgiska ingreppet skulle innebära möjligheten till hopp och tron att få se sina barn växa upp. 

Även förhoppningen och tron på att återfå sin frihet och självständighet sågs som väldigt 

värdefullt i studiedeltagarnas fortsatta liv efter utförd kirurgi. 

 

Homer et al. (2016) visade på att studiedeltagarna hade stora förhoppningar kring ökat 

självförtroende, allmänt ökad motivation och livslust efter utfört ingrepp. Vidare ansåg de att 

viktförlust i kombination med ökad rörlighet och hälsa skulle avlägsna deras livs- och 

känslomässiga utmaningar i livet samt hjälpa dem till att känna sig normala igen. Även vid 

eventuell låg viktnedgång, ansåg studiedeltagarna sig kunna komma bli bättre rustade för 

negativa kommentarer och stressfulla situationer, då de förväntade sig ha ett ökat 

självförtroende. Även Engström och Forsberg (2011) påvisade i sitt resultat att det fanns en 

förväntan till att få ett förbättrat självförtroende efter utförd kirurgi. Enligt Fisher et al. (2014) 

skattade studiedeltagare med depression signifikant oftare ökat självförtroende som en väldigt 

viktig faktor som kirurgin förhoppningsvis skulle påverka till det bättre, än studiedeltagare utan 

depressiva tillstånd. 

 

Enligt Newhook, Gregory och Twells (2015) talade studiedeltagarna ofta om sina 

förhoppningar och förväntningar på hur den viktreducerande kirurgin inte bara skulle förändra 

deras fysiska kropp, utan även omfattande livsförändringar såsom psykisk, känslomässig och 

social tillfredsställelse. De talade om att få ett “nytt liv” och en nystart där de kunde återfödas 

som den person de alltid tänkt sig vara. Kvinnliga studiedeltagare uttryckte ofta förhoppningar 

om att kirurgi skulle tillåta dem bli en mer korrekt version av sig själva.  

Även da Silva och da Costa Maia (2012) visade på liknande resultat där studiedeltagare såg 

kirurgin som möjligheten till förändring och en andra chans i livet till en nystart med färre 

problem och en större tillfredsställelse i livet.  
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

 
För att få en helhetsbild av området lästes flertalet abstrakts. Detta möjliggjorde att författarna 

kunde inta ett helikopterperspektiv, vilket enligt Friberg (2006, s. 105-113) bidrar till öppenhet 

och kreativitet i arbetsprocessen. Vid sökning av vetenskapliga artiklar med sökordet 

Expectation*, redovisades såväl litteratur med patienters förväntningar, men även sjukvårdens 

förväntningar och allmänna förväntningar och samhällsuppfattningar. Det främsta perspektivet 

på förväntningar i litteraturen som studerades, var förväntningar på viktnedgång och 

hälsotillstånd. Förväntningar på sjukvårdsprocessen eller sjukvårdspersonalen omnämndes 

sällan.   

 

Författarna valde att utöka sin sökning med ytterligare sökord såsom quality of life samt 

patient* purpose för att få en så bred sökning som möjligt, då författarna vid genomläsning av 

såväl abstrakts som artiklar fann dessa uttryck återkommande och då utfallet av artiklar ej blev 

så omfattande vid användande av sökorden expectation* och bariatric surgery. 

 

Författarna valde vid litteratursökningen av begränsa sig till studier där enbart vuxna 

studiedeltagare varit aktuella. Sannolikt hade utfallet av artiklar blivit högre om studier med 

ungdomar inkluderats, då författarna vid sökning noterade ordet adolescents i artiklars titlar. 

 

Den åldersmässiga begränsningen sattes utifrån att omfattningen av patienter som genomgår 

och över tid genomgått bariatrisk kirurgi i Sverige och internationellt är i majoritet vuxna. 

Viktreducerande kirurgi för ungdomar utförs men inte i samma omfattning och 

omhändertagande är större än hos den vuxna patientgruppen. I Sverige i dagsläget utförs 

huvudsakligen bariatrisk kirurgi före 16 års ålder inom ramen för kontrollerade studier och i 

mycket speciella fall. Ungdomar i åldern 16-18 år med mycket uttalad fetma eller med 

komorbiditet kan bli aktuella för operation efter bedömning som görs nationellt (Internmedicin 

2017). 

 

De vetenskapliga artiklarna lästes flera gånger och diskuterades av författarna för att minska 

risken för att uppfatta artiklarnas resultat felaktigt. Detta tillvägagångssätt ansåg författarna 

ökar denna litteraturstudies trovärdighet. I analysfasen av den vetenskapliga litteraturen såg 

författarna att de flesta studier hade brister enligt Fribergs (2006, ss. 119-121) 

kvalitetsgranskning vad gällde vårdvetenskaplig teoribildning. Sällan fanns det någon 

beskrivning i bakgrunden eller återkoppling till någon vårdvetenskap teori, ej heller något etisk 

resonemang.  
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Utöver de två använda artiklarna från Sverige, hade de flesta övriga studier inte utförligt 

beskrivit vilken kvalitetsgranskningsmall de använt sig av. Författarna bedömde även efter 

granskning att de etiska frågorna utifrån använd granskningsmall inte besvarades. 

 

Aktuella vetenskapliga artiklar som låg till grund för resultatet kom från olika länder, vilket 

författarna såg som en fördel då patienters förväntningar eventuellt kunde skilja sig åt beroende 

på olikheter i behandlingsprocesser, sjukvårdsorganisationer och samhällskulturen i olika 

länder kunde eventuellt påverka vilka förväntningar patienterna hade.  

 

Litteraturbaserad studie anses vara anpassad till det vårdproblem eller den vårdhandling som 

författarna studerade. Resultatet av denna litteraturstudie baserades på sex studier vars resultat 

grundade sig i kvalitativ forskningsmetod respektive sex studier med kvantitativ 

forskningsansats. Författarna fann likheter i olika studiers resultat.  

 

Vid granskning av könsfördelningen i aktuella studier såg författarna tydligt att det var fler 

kvinnor än män som deltog i alla utom en studie från USA som fokuserade på män (Walfish & 

Brown 2007). Författarna hade inte fokus på genusperspektivet då litteraturstudiens syfte inte 

specifikt behandlade denna aspekt.  Newhook, Gregory & Twells (2015) belyser att det är mer 

socialt accepterat att vara överviktig som man än som kvinna. 

 

Artiklar som författarnas resultat bygger på anses av författarna vara aktuella i tid, enbart två 

studier är något äldre än tio år. Litteraturstudiens resultat bygger på vetenskapliga artiklar från 

2006 - 2016, där majoriteten är fem till sex år gamla. Författarna valde medvetet att inte sätta 

någon tidsbegränsning vid sökning av vetenskapliga artiklar, då det bedömdes som värdefullt 

av författarna att titta på hur studerat patientperspektivet varit tidigare än tio år tillbaka. 

Författarnas uppfattning efter denna litteraturstudie är att påvisat forskningsresultat vad gäller 

patienters förväntningar inte förändrats nämnvärt mellan 2006 och 2016. 

 

Samtliga vetenskapliga artiklar var skrivna på engelska, vilket kunde medföra feltolkning av 

författarna vid genomläsning av använda artiklar. Den medvetna språkliga avgränsningen kan 

ha påverkat resultatets bredd, då författarna hade sett det som värdefullt att kunna belysa 

kunskapsläget om förväntningar i t.ex. Asien där författarna fann abstract intressanta för 

litteraturstudiens syfte, men där artiklarna i sin helhet inte var på engelska.  

 

Resultatdiskussion 

 

Litteraturstudiens resultat mynnade ut i en övergripande huvudkategori Livsomfattande 

förväntningar och utifrån denna identifierades fyra subkategorier viktrelaterade förväntningar, 

förväntningar på hälsa, sociala förväntningar samt emotionella förväntningar.  

 

Utifrån sammanställt resultat framkom att patienters viktrelaterade förväntningar vad gäller 

viktnedgång är väl studerat. Flera studier påvisade att studiedeltagare hade orealistiska 
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förväntningar på kommande viktnedgång efter bariatrisk kirurgi. Vissa studier tillfrågade 

studiedeltagarna om förväntad viktnedgång efter 12 månader, i andra studier tillfrågades de om 

förväntad viktnedgång ur ett långsiktigt perspektiv. Detta resultat styrks av Gelinas, Delparte, 

Hart och Wright (2013), vilka undersökte studiedeltagarnas viktmål och förväntningar på 

viktnedgång efter kirurgi i relation till postoperativt viktutfall. Resultatet påvisade att 

orealistiska förväntningar och viktmål kunde sättas i samband med lägre viktnedgång ett år 

efter utförd kirurgi. Det är därför viktigt att samtal förs om förväntningar på viktnedgång med 

patienter före kirurgi i de fall de anses ha alltför höga förväntningar, i syfte att minska risken 

för besvikelse hos patienten och eventuellt risken till försämrat långsiktigt resultat. Detta kräver 

ödmjukhet och professionalitet hos sjuksköterskan i mötet med patienten för att inte släcka 

patientens hopp om förändring.  

 

Berömda filosofer har beskrivit hur människor med hjälp av hoppet kan överleva de starkaste 

påfrestningar i livet och utan hopp är livet potentiellt och reellt förbi. Att skapa förutsättningar 

för att patienten ska känna hoppfullhet ska ses som en vårdande handling vars syfte är att 

minska lidande och stärka hälsa och välbefinnande hos patienten (Lindwall 2017, s. 317).  

 

Ett flertal studier påvisade att samtliga av studiedeltagarna såg viktreducerande kirurgi som 

enda utvägen och sista chansen till att få hjälp med sin fetma. Detta innebär att bemötandet av 

och informationen till patienterna bör vara väl avvägd vid samtal om förväntningar. Enligt 

Homer et al. (2016) uttrycktes existentiella tankar om liv och död då studiedeltagare hade föga 

framtidstro och upplevde chanser till överlevnad utan ett kirurgiskt ingrepp som små. 

Uppfattningen om att kirurgi sågs som en sista utväg, är även påvisat i tidigare forskning där 

Wysoker (2005) fann att samtliga tillfrågade studiedeltagare var av denna uppfattning. 

 

Ett intressant fynd var att majoriteten av deltagarna i de studier som undersökte förväntningar 

på vikten, ofta hade höga förväntningar och stor tilltro till det kirurgiska ingreppet, trots flertalet 

försök med andra metoder där deras uppsatta viktmål inte nåtts och känslan av skam, skuld och 

personligt misslyckande upplevts. Den förändrade anatomin i kombination med en alltmer 

uppdaterad befolkning, ofta via media, vad gäller aktuell information om behandling och 

positiva behandlingsresultat vid bariatrisk kirurgi, kanske skapar den höga tilltron till den 

kommande behandlingen. 

 

Medvetenhet hos studiedeltagarna att viktförändring var beroende av såväl diet som fysisk 

aktivitet var vanligt förekommande i de studier där deltagarna tillfrågades om detta. 

Studiedeltagarna hade även god insikt i att kost och fysisk aktivitet var avgörande för att lyckas 

långsiktigt, däremot förelåg det en variation i hur de beskrev sitt engagemang till att göra 

beteendeförändringar. Det kirurgiska ingreppet omnämndes som ett hjälpmedel till att 

kontrollera födointaget mer än att de behövde förändra för sitt ätbeteende och önskan fanns om 

en fysisk mekanism som kunde hjälpa dem kontrollera deras ätbeteende. Wysoker (2005) 

påvisade genom tidigare forskning liknande resultat då studiedeltagare som deltog efter utförd 

kirurgi uttryckte liknande uppfattningar om att det kirurgiska ingreppet skapade struktur kring 

födointag då den förändrade anatomin avgjorde vad och hur mycket de kunde äta. Detta i sig 
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bidrog till känslan av att inte längre behöva fatta beslut om vad de skulle äta eller när det var 

dags att sluta äta. Det sågs som en hjälpande faktor som låg utanför deras kontroll att påverka.  

 

Detta fynd ligger i linje med Wolfe och Terry (2006) som även de genom tidigare forskning 

påvisat att studiedeltagare såg det kirurgiska ingreppet som tvingande till förändring och att 

primärt själva ingreppet postoperativt skulle påverka viktnedgången. Att studiedeltagarna har 

denna förväntning och förhoppning tror författarna kan bero på bristande självförtroende och 

en uppgivenhet där tron på den inneboende förmågan till att kunna ta kontroll över sin vikt och 

även ätmönster upphört.  

 

Författarna har genom egen arbetslivserfarenhet bilden av att patienter vid samtal inför 

kommande operation talar om ett liv före som ska komma att bli ett annat liv efter kirurgi. 

Denna bild har stärks utifrån studieresultat gällande emotionella förväntningar där patienter 

uttryckte vad de förväntade sig att reducerad kroppsvikt skulle ha för inverkan på deras liv och 

person.    

 

Flertalet studier påvisade att förhoppningar och förväntningar var vanligt förekommande vad 

gällde hur den viktreducerande kirurgin skulle förändra den fysiska kroppen men den 

förväntades även innebära omfattande livsförändringar. De talade om att få ett nytt liv och en 

nystart där de kunde återfödas som den person de alltid tänkt sig vara. Kirurgin sågs skapa 

möjlighet till förändring och en andra chans i livet, men även möjlighet till att få uppleva 

känslan av normalitet. Kirurgi sågs av vissa skapa möjligheten till att kunna bli en mer korrekt 

version av sig själva. 

 

 

Hållbar samhällsutveckling 

 
Bariatrisk kirurgi bidrar till avsevärda hälsovinster och ökad livskvalitet för patientgruppen. 

Resultat visade på att patienter hade orealistiska förväntningar; dock gick patientgruppen ned 

i vikt, även om inte viktnedgången skedde i den snabba takt de hade önskat sig. Reducerad vikt 

innebär att patienter ofta kan minska sin medicinering relaterad till följdsjukdomar av fetma, 

detta innebär ökad livskvalitet för många patienter, men även minskad kostnad på 

samhällsnivå. 

 

Den främsta orsaken till att kvinnor med fetma och övervikt söker kirurgisk behandling, kan 

enligt Blackstone (2017, s. 110) vara ofrivillig barnlöshet. Efter bariatrisk kirurgi ökar 

fertiliteten och endast 5 procents viktminskning kan förbättra möjligheten till ägglossning och 

resultera i spontan graviditet. Detta innebär en vinst på flera nivåer; såväl minskade samhälls- 

och sjukvårdskostnader men även minskad belastning på sjukvården vad gäller 

sjukvårdsinsatser vid ofrivillig barnlöshet. Framförallt minskar patientens lidande genom 

undvikande av hormonbehandling och in vitro-fertilisering. 
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Enligt en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (Kark, Neovius & 

Rasmussen 2013) framgår det att produktionsbortfallet i åldersgruppen 18-65 år var dubbelt så 

stort för män med fetma i jämförelse med normalviktiga män. Förtidig död som följd av fetma 

och övervikt svarade för den största delen av produktionsbortfallet. Vidare belyser rapporten 

att personer med fetma och övervikt lider av belastningsskador, hjärt- och kärlsjukdomar samt 

psykiska sjukdomar, vilket tillhör de vanligaste orsakerna till sjuk- eller aktivitetsersättning i 

Sverige. Författarna beskriver även ett ökat produktionsbortfall till följd av ökad dödlighet i 

relation till de vanligaste fetmarelaterade sjukdomar. Vidare belyser rapporten att 

stigmatisering av personer med fetma är hög i arbetslivet och samhället och även detta har en 

inverkan på arbetsförmågan. 

 

Det allt mer växande behovet av bariatrisk kirurgi kommer att ställa höga krav på den svenska 

sjukvården. De resurser som kommer att krävas kommer förhoppningsvis långsiktigt att 

balanseras av minskad förekomst av de följdsjukdomar som fetma riskerar att bidra till, vilket 

leder till minskad belastning på sjukvården ur ett längre perspektiv (Hänni & Edlund 2014, s. 

47). Detta bidrar även till samhällsekonomiska vinster där patientgruppen ej kommer behöva 

samma omfattning av vård, hälsovinsterna av bariatrisk kirurgi möjliggör även chansen till att 

komma i arbete eller annan sysselsättning.    

 

 

SLUTSATSER 

 

Stort fokus inom forskning har hittills varit på patienters förväntningar på viktnedgång. Andra 

livsomfattande förväntningar som även visat sig vara vanligt förekommande har varit förväntan 

på en förbättrad social samvaro, förhoppningar om ett nytt liv med förbättrad hälsa såväl fysiskt 

som psykiskt samt att bli mer emotionellt rustad för svårigheter i livet. 

 

Viktmål är mätbart och konkret för vården att följa upp, dock kan patienterna behöva hjälp att 

fokusera på andra faktorer i livet för att ändra fokus från det som kanske stor del av deras liv 

kretsat kring. Hjälp och stöd i att bryta mönster och beteenden i vardagen är något som många 

kan behöva hjälp med i ett längre förlopp då det kan vara svårt att på egen hand göra denna 

resa av förändringar vad gäller väl befästa beteenden och mönster kring födointag och 

aktivitetsnivå, framförallt då det kan finnas en omgivning som inte är intresserad av att vara 

stödjande i att nya vanor etableras. 

 

Sjuksköterskans roll i arbetet kring patienter med fetma skulle enligt författarna bli mer tydlig 

och yrkesspecifik med omvårdnaden i fokus såväl preoperativt som postoperativt i ett 

långsiktigt perspektiv. Sjuksköterskans roll inom detta område är inom litteraturen enligt 

författarnas uppfattning omskrivet i liten omfattning. Sjuksköterskor skulle kunna bidra genom 

mer djupgående samtal med patienten till en bättre screening av vilka som kan behöva en mer 

omfattande uppföljning vad gäller omvårdnad och psykologiskt omhändertagande. Ett 

djupgående samtal om detta bidrar även till att patienten ges utrymme till att samtala om det 

som kanske undvikits under lång tid på grund av eget skam och skuldbeläggande. Författarna 

anser att det i sjuksköterskans omvårdnadsansvar borde ligga att ta en utförlig anamnes vad 
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gäller patienters upplevelse av att leva med fetma, vilka konsekvenser de upplevt av fetma samt 

vilka förväntningar de har inför det kirurgiska ingreppet. Dokumentation av detta möjliggör att 

resultatet utav det kirurgiska ingreppet, eventuellt kan sättas i relation till tidigare kännedom 

om patientens upplevelser och förväntningar. 

 

Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning  

 
Dagens omvårdnad strävar allt mer mot personcentrerad vård och för att kartlägga patienters 

förhoppningar och förväntningar mer omfattande skulle ytterligare studier vara till gagn för 

såväl sjukvården som för patientgruppen. Ytterligare forskning behöver bedrivas vidare på 

vilket sätt patienters förväntningar kan bemötas på så sätt att patienters hopp om målvikt och 

drömkropp inte släcks. Vidare upplevde författarna att patienters samliv och relationer till sina 

partners var mindre utforskat. Det skulle vara intressant att veta mer om hur bariatrisk kirurgi 

och den process det innebär påverkar nära relationer. 

 

Det fanns också skillnaden i förhoppningar mellan yngre och äldre inför bariatrisk kirurgi. 

Äldre studiedeltagare önskade ofta att kirurgi skulle medföra minskad medicinering och 

samsjuklighet medan yngre studiedeltagare önskade högre nöjdhet över den egna kroppen samt 

minskad klädstorlek. Författarna anser att det skulle vara av intresse att forska vidare inom 

området och ytterligare kartlägga dessa skillnader. 

 

Vi fann att de flesta patienter var medvetna om eventuellt hudöverskott som kan komma av 

bariatrisk kirurgi, men att det inte var något som sågs som oroande eller problematiskt. Detta 

kan komma att bli ett problem för patienterna långsiktigt eftersom vården inte kan möta upp 

alla patienters lidande kopplat till detta, då plastikkirurgi inte kan erbjudas till alla som upplever 

hudöverskott som besvärande. 

 

Vidare ser författarna utförlig dokumentation inom vården som ett mål vi skall sträva mot för 

att bättre kunna mäta patienternas och sjukvårdens framgång. Avslutningsvis rekommenderas 

att vidare forskning fortsätter bedrivas avseende hållbar utveckling utifrån fördelar med 

bariatrisk kirurgi ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.  
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