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Sidantal:   10 

 

Nyckelord:   Gastric bypass, hälsorelaterd livskvalitet, kirurgi för 

                                             viktminskning 

 

Sammanfattning: Övervikt och fetma har ökat kraftig de senaste åren och 

                                            risken för följdsjukdomar har därmed ökat markant. I 

                                            samband med övervikt och fetma kan den hälsorelaterade 

                                            livskvaliteten komma att påverkas. En av de metoder som  

                                            används för att hjälpa dessa  patienter att minska i vikt är 

                                            kirurgi i viktminskningssyfte. Syftet med studien var att 

                                            belysa patienters hälsorelaterade livskvalitet efter kirurgi i  

                                            viktminskningssyfte. Studien genomfördes som en  

                                            litteraturstudie där 14 vetenskapliga artiklar granskades och 

                                            analyserades. Studiens resultat visade att de variabler som 

                                            kan påverka den hälsorelaterade livskvalitén var fysisk  

                                            aktivitet, psykiska funktioner och smärta. De patienter som 

                                            genomgått någon form av kirurgi i viktminskningssyfte fick  

                                            generellt sett en högre hälsorelaterad livskvalitet under flera  

                                            månader postoperativt, ibland upp till flera år. Vissa  

                                            skillnader fanns mellan patienterna beroende på om de var 

                                            män eller kvinnor, gifta eller ogifta. Vidare forskning  

                                            behöver göras på skillnader mellan kön, samt hur den 

                                            hälsorelaterade livskvalitén förändras under lång tid. 
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Abstract:  Overweight and obesity has increased alarmingly in recent  

                                            Years and the risk of complications have increased   

markedly. In the context of overweight and obesity, the 

health-related quality of life may be affected. One of the 

methods used to help these patients to lose weight is weight 

loss surgery. The purpose of this study was to illuminate 

patients' health-related quality of life after weight loss 

surgery. The study was conducted as a literature review 14 

scientific articles were reviewed and analyzed. Our results 

showed that the variables that can affect the health-related 

quality of life were physical activity, mental functioning and 

pain. The patients who have undergone some form of weight 

loss surgery, generally gets a higher health-related quality of 

life for several months post-operatively, sometimes up to 

several years. Some differences were found between patients 

depending on whether they were men or women, married or 

unmarried. Further research is needed on the differences 

between gender, and how the health-related quality of life is 

changing for a long time. 
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Inledning 

 
Övervikt och fetma har ökat kraftigt de senaste åren runt om i världen. I Sverige idag är 

siffran uppe i ungefär 500 000 människor (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2002). Studier har visat att övervikt, fetma och dess följdsjukdomar står för 

ungefär 2 procent av de totala sjukvårdskostnaderna, som årligen motsvarar en kostnad 

på cirka 3 miljarder kronor (ibid).  

 

Övervikt och fetma ökar risken för följdsjukdomar markant och kan därför ses som en 

riskfaktor men ibland också som en sjukdom. Det finns flera anledningar till att övervikt 

och fetma ökar, bland annat det västerländska levnadssättet, med mer fet mat och 

mindre fysisk aktivitet (SBU, 2002). Övervikt och fetma är ett tillstånd där 

kroppsfettsansamlingen är så stor att det kan leda till ohälsa och det vanligaste måttet 

för att definiera övervikt och fetma är body mass index (BMI) (Karlsson, 2003). För att 

hantera övervikt och fetma finns olika metoder som kan hjälpa dessa patienter att 

minska i vikt, bland annat kirurgi i viktminskningssyfte. I samband med ett sådant 

ingrepp kan patientens hälsorelaterade livskvalitet påverkas (SBU, 2002). Sutton och 

Raines (2008) menar att det ingår i sjuksköterskans ansvar att se hela patienten, både det 

fysiska och det emotionella. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan lär sig hur 

dessa patienter påverkas av kirurgisk viktminskningsbehandling, samt hur de upplever 

sin hälsorelaterade livskvalitet. Detta för att kunna motivera patienten och stärka de 

psykiska funktioner, till exempel inre och yttre självbild, som krävs för att hantera olika 

psykiska påfrestningar (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). 
 

Bakgrund 
 

Ungefär en av tio av alla världens vuxna lider av övervikt och fetma. Idag dör ungefär 

2,8 miljoner människor varje år till följd av övervikts- och fetmaproblematik (WHO, 

2011). Studier har till exempel visat att övervikt och fetma är vanligast i västvärlden och 

att det i dag är fler människor som äter sig till döds än svälter, globalt sett. Den största 

anledningen till att fetmaproblematiken ökar är på grund av att det är obalans mellan 

intaget av kalorier och hur mycket som förbränns vid daglig aktivitet. Vidare beskriver 

WHO (2011) att detta kan ha samband med välfärdssamhället, där det konsumeras mer 

och mer kaloririk kost, samt att den fysiska aktivitetsnivån minskar.  

 

Övervikt och fetma 
 

Enligt SBU (2002) kan övervikt och fetma definieras genom att använda BMI. Vid 

övervikt går gränsen på BMI vid 25 och vid fetma ligger gränsen vid 30. Har patienten 

ett BMI på 35 eller mer, anses denne lida av svår fetma. Enligt Andersén, Rissanen och 

Rössner (1998) är övervikt och fetma vanligast i välfärdssamhällen bland lägre sociala 

samhällsgrupper. Fetma är när den vita fettvävnaden, innehållande triglycerider, ökar 

över det normala. Alltså när BMI är över 25. Det är en stillasittande livsstil kombinerat 

med lite regelbunden fysisk aktivitet som bidrar till att övervikt och fetma ökar (ibid). 

Patienter som lider av övervikt och fetma kan drabbas av följdsjukdomar och 

psykiskohälsa, till exempel högt blodtryck, hjärtinfarkt, typ 2-diabetes, gallsten, 
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sömnapné, ledbesvär, barnlöshet och vissa cancersjukdomar (SBU, 2002). 

Följdsjukdomar som dessa kan i sig ha en inverkan på den hälsorelaterade livskvalitén. 

Flera av dessa följdsjukdomar kräver medicinering till exempel statiner och analgetika. 

Följdsjukdomar, samt läkemedelsanvändning kan göra att patienten tappar sin förmåga 

att självständigt hantera sin situation och därför blir patientens autonomi påverkad 

(ibid). Även copingstrategier krävs för att hantera sjukdomen (Jahren Kristoffersen, 

2005). Med copingstrategier menas patientens egen förmåga att hantera sin situation och 

skapa en balans mellan krav och resurser. Psykiska funktioner som patientens inre 

självkänsla till exempel själslig hälsa, leva i harmoni tillsammans med andra och yttre 

självbild är faktorer som kan påverka dessa patienters hälsorelaterade livskvalitet (ibid). 

Innan en operation i viktminskningssyfte kan patienter lida av högre smärta, samt 

minskad aktivitetsnivå och sämre psykiska funktioner som till exempel minskad 

självkänsla och yttre självbild (Sarwer, Wadden, Moore, Eisenberg & Raper et al., 

2010). Övervikt och fetma kan bero på många olika faktorer, till exempel livsstil, arv 

och miljöfaktorer, men det kan också bero på sociala, kulturella, samt beteendemässiga 

faktorer (SBU, 2002). I västerländska samhällen där det finns tillgång till fet mat dygnet 

runt, samt lägre krav på den dagliga motionen. Detta gör att övervikt- och 

fetmaproblematiken ökar drastiskt (ibid). Enligt Persson, Svensson, och Ödegaard 

(2004). förekommer det oftare ett ohälsosamt kostintag, till exempel halvfabrikat och 

mat som innehåller mer fett och kalorier hos samhällsgrupper som har sämre ekonomi 

än den genomsnittliga befolkningen.   
 

Kirurgisk behandling 

Det finns olika typer av magsäckskirurgi i viktminskningssyfte. Roux-en-Y gastric bypass 

(RYGB) och laparoscopic gastric banding (LGB) är det två vanligaste 

operationsformerna (Demaria & Jamal, 2005). RYGB innebär att magsäcken 

förminskas genom titthålskirurgi, samt att en förbikoppling sker till tunntarmen. Detta 

innebär ett minskat upptag av näringsämnen i tarmen och att patienten upplever 

minskad hunger. LGB är en operationsmetod som också sker med hjälp av 

titthålskirurgi, men skillnaden är att ett uppblåsbart band placeras runt magsäcken i 

syfte att förminska den. Patienten upplever då mättnad fortare (ibid). Kriterier för att få 

genomgå en kirurgisk viktminskning är ett BMI över 40 och att andra 

viktminskningsförsök inte lyckats. I speciella fall där BMI är något lägre än 40 kan 

kirurgi vara aktuell ändå (SBU, 2002).  

 

Hälsorelaterad livskvalitet 
  

I den hälsorelaterade livskvalitén ingår begreppet hälsa och Antonovsky (1991) skriver 

att hälsa innebär att skapa sig en känsla av sammanhang (KASAM). I KASAM  ingår 

de tre delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att individens psykiska 

och fysiska funktioner har ett samband är en förutsättning för att KASAM ska uppnås 

enligt Antonovsky (1991). Med psykiska funktioner menar författaren till exempel 

jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt stöd. I fysiska funktioner ingår till exempel 

aktivitet och att vara smärtfri. Människor strävar alltid efter att hamna närmare hälsa än 

ohälsa. Det handlar om hur människan hanterar olika stressorer, som till exempel 

sjukdom, för att behålla KASAM och uppleva bra hälsa (ibid). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sarwer%20DB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sarwer%20DB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moore%20RH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moore%20RH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Raper%20SE%22%5BAuthor%5D
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Rustøen (1993) beskriver att hälsorelaterad livskvalitet handlar om patientens subjektiva 

upplevelse av sig själv och sitt liv, om att ha det bra eller dåligt. En patient med fysiska 

obehag som till exempel smärta, behöver inte nödvändigtvis ha låg hälsorelaterad 

livskvalitet. Det beror på hur patienten hanterar de olika fysiska obehagen som uppstår. 

En av sjuksköterskans stora uppgifter är att stödja patienter i att hantera de olika 

situationer som de kan befinna sig i, oavsett framtid och sjukdom. Sjuksköterskan kan 

ge stöd åt dessa patienter genom samtal, där fokus ligger på att motivera och stärka 

patientens psykiska funktioner som till exempel deras självbild av både sitt inre och sitt 

yttre. Sjuksköterskan träffar patienterna endast en kort tid av deras liv, denna tid kan ha 

stor betydelse för hur patienten kommer att hantera sin situation i fortsättningen. För att 

patienterna ska kunna bevara eller höja sin hälsorelaterade livskvalitet, bör 

sjuksköterskan använda sig av en helhetssyn i vårdandet av patienten (ibid). 

Helhetssynen präglas av den humanistiska människosynen, där förnuftet och individens 

egen beslutsförmåga som att ta ansvar för sina handlingar ingår (Thorsén, 1997). 

Människan är en sammansatt helhet där samspelet mellan kropp och medvetande är 

komplicerat. Författaren beskriver att individens bakgrundsfaktorer som till exempel 

ålder, utvecklingsnivå, fysiskt och psykiskt tillstånd avgör egenvårdsförmågan (ibid).   

 

  

Det finns olika mätinstrument för att mäta hälsorelaterad livskvalitet och SF-36 är det 

vanligaste förekommande. Många olika studier mäter hälsorelaterad livskvalitet och 

använder enkäten som beskriver begreppet hälsorelaterad livskvalitet som ett samband 

mellan fysiska funktioner, som till exempel aktivitetsnivån och psykiska funktioner, 

exempelvis upplevelsen av sin egen hälsa och eventuella känslomässiga problem samt 

den smärta patienten kan uppleva (Sullivan, Karlsson, Taft & Ware, 2002). De tar även 

upp frågor som berör patientens hälsotillstånd nu jämfört med för ett år sedan, samt 

under de senaste fyra veckorna. Vidare jämför de aktivitetsnivån med eventuella 

känslomässiga problem. Den här enkäten används globalt, för att kunna mäta hur 

patienter upplever sin hälsorelaterade livskvalitet. Enkäten är uppbyggd av 36 frågor 

och svarsalternativen är graderade på en skala mellan ett och fem, där ett är bäst (ibid).   

 

 

Det är av stor vikt att sjuksköterskor får insikt i hur patienter med övervikt och fetma 

upplever sin hälsorelaterade livskvalitet efter kirurgi i viktminskningssyfte, för att 

kunna möta dessa individer i de olika stadier som de kan befinna sig i. Sjusköterskor 

behöver även vara ett stöd för patienterna i denna process och det görs främst genom 

samtal, där syftet är att stärka patientens inre och yttre självbild, samt att motivera 

patienten till förändring. Övervikt och fetma ökar och viktminskningskirurgi är en 

metod som används regelbundet i denna patientgrupp. Det kan därför vara angeläget att 

sjuksköterskor får en fördjupad kunskap i detta ämne. 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att belysa patienters hälsorelaterade livskvalitet efter kirurgi i 

viktminskningssyfte.  
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Metod  
 

En litteraturstudie har genomförts enligt Fribergs (2006) modell. En fördjupning har 

utförts inom det avgränsade ämnesområdet omvårdnad genom granskning av befintlig 

forskning.  

 

Datainsamling 
 

Inledningsvis gjordes en litteratursökning för att skapa en bild av ämnet livskvalitet och 

en för gastric bypass/ kirurgi för viktminskning. Efter den första litteratursökningen 

valdes en problemformulering och därefter formulerades ett syfte. Syftet låg till grund 

för de sökord som valdes (se tabell 1, bilaga I). Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, 

PubMed, eftersom dessa var relevanta för ämnet omvårdnad. Sökningar gjordes även i 

Psycinfo, då denna databas innehåller vetenskapliga artiklar med upplevelser kring 

hälsa och känslomässiga aspekter. I Cinahl användes Cinahl Headings, i PubMed 

användes MeSH-termer och i Psycinfo användes search tools samt keywords. De 

inklusionskriterier som använts redovisas i “limits” i tabell 2 (bilaga II). När titlarna 

lästes, exkluderades artiklar där det tydligt framkom i titeln att de inte var relevanta för 

syftet.  En del valda resultatartiklar förekom i flera databaser och dessa dubbletter 

redovisades inte i sökhistoriken i tabell 2 (bilaga II).   

 

Sökträffarnas rubriker lästes igenom och abstracten lästes i de fall där rubrikerna var 

relevanta. Därefter gjordes urval 1 genom att välja de artiklar med relevanta abstract, 

dessa artiklar skrevs ut eller beställdes. Alla 21 artiklar från urval 1 lästes igenom och 

granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för kvantitativ och 

kvalitativ metod. Artiklarna graderades från ett till tre, grad ett är av hög vetenskaplig 

kvalitet och grad tre är av låg vetenskaplig kvalitet. De artiklar som var relevanta för 

syftet valdes och blev urval 2 och kom att användas i litteraturstudien. Resultatartiklarna 

markerades med en asterix i referenslistan.  

 

Databearbetning  
 

Samtliga resultatartiklar lästes igenom och sammanfattades av båda författarna. 

Artiklarna granskades med syftet att bedöma den vetenskapliga kvalitén utifrån 

Carlsson och Eiman (2003) granskningsmallar, detta redovisades i tabell 3 (bilaga III), 

där även artiklarnas titel, syfte, metod/urval och slutsats sammanfattas. Artiklarna 

poängsattes på en skala mellan noll och tre och poängen räknades sen ihop och 

översattes till procent. Artiklar som graderades mellan 60 % och 70 % erhöll grad III, de 

mellan 70 % och 80 % erhöll grad II och de som graderades över 80 % erhöll grad I. Tio 

artiklar fick grad 1, tre fick grad 2, dessa kom att användas i litteraturstudien. Alla 13 

resultatartiklar använde sig av kvantitativ metod.  Utifrån artiklarnas resultat framkom 

tre teman som speglade litteraturstudiens syfte, de stämde även överens med 

mätinstrumentet SF-36s variabler som mäter hälsorelaterad livskvalitet. Resultatets tre 
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teman som påverkade patientens hälsorelaterade livskvalitet var psykiska funktioner, 

fysisk aktivitet och smärta.   

 

 

Resultat 
 

Shiri, Gurenvich, Feintuch och Beglaibter (2007) beskriver att det är en betydande 

positiv skillnad på patienters hälsorelaterade livskvalitet efter att ha genomgått kirurgi i 

viktminskningssyfte. De stora vinsterna med viktminskningskirurgi är att patienterna 

känner en större uppskattning av livet och en starkare inre styrka (ibid). Chang, Huang, 

Chang, Tai och Lin et al. (2010) menar att viktminskningskirurgi generellt sett minskar 

patienternas kroppsvikt, samt ökar deras fysiska aktivitetsnivå, psykiska funktioner och 

minskar deras smärta. 

 

 

 

Påverkan på fysisk aktivitet 
 

Det framkom att patienternas hälsorelaterade livskvalitet blev högre, eftersom den 

fysiska aktivitetsnivån ökar efter kirurgi i viktminskningssyfte (Chang et al., 2010; 

Klingemann, Pataky, Iliescu & Golay, 2009; Rea, Yarbrough, Leeth, Leath & Clements, 

2007; Sanches-Santos et al., 2006; Sarwer et al., 2010; Sutton & Raines, 2007). I Chang 

et al. (2010) studie användes två olika testgrupper och den testgrupp med patienter som 

genomgått en viktminskningsoperation, men fortfarande hade ett BMI mellan 25 och 

30, fick bättre resultat av den fysiska aktivitetsnivån jämfört med den testgrupp som inte 

hade genomgått någon operation och haft ett BMI under 25 hela tiden. När den fysiska 

aktivitetsnivån ökade ledde det till att läkemedelsanvändningen minskade (ibid). I en 

annan studie fanns det en viss skillnad mellan två andra testgrupper, där skillnaden var 

att de genomgick två olika typer av viktminskningsoperationer (Sutton & Raines, 2007). 

Den grupp som genomgick en roux-en-Y gastric bypass (RYGB) fick en högre 

hälsorelaterad livskvalitet och alltså bättre resultat av fysisk rörlighet än vad den grupp 

som genomgick en laparoscopic gastric banding (LGB) fick (ibid). I andra studier 

framkom det att den hälsorelaterade livskvalitén ökar efter dessa två typer av 

behandlingar i viktminskningssyfte och är den samma upp till ett år efter operation. 

Under det året som gick hade patienterna förbättrat sin fysiska rörlighet och minskat sin 

fysiska smärta vid aktivitet (Klingemann et al., 2009; Love, R., Love, A., Bower, 

Walker & Poston 2008; Mashebs et al., 2007; Rea et al., 2007). Både Chang et al. 

(2010) och Sarwer et al. (2010) såg att patienternas hälsorelaterade livskvalitet 

förbättrades de första tre månaderna efter operationen. Vilket ansågs bero på att 

viktminskningen och de förbättringar av den fysiska aktivitetsnivån som skett hos 

patienterna. Efter dessa tre månader såg Chang et al. (2010) att det skedde en 

försämring av den hälsorelaterade livskvalitén, på grund av att komplikationer tillstötte. 

När komplikationerna var behandlade skedde en ny förbättring under de resterande 

månaderna av året. Sarwer et al. (2010) beskriver att det skiljer sig mellan män och 

kvinnor när det handlar den fysiska aktivitetsnivån. Före operationen hade de liknande 

resultat kring fysisk aktivitet, men efter operationen förbättrade kvinnorna den fysiska 

aktivitetsnivån till ungefär vecka 20 och därefter hamnade de på samma nivå som före 
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operationen. Männen förbättrade aktivitetsnivån under hela den postoperativa fasen som 

varade i 92 veckor. Sutton och Raines (2008) såg att det inte var någon skillnad på 

fysisk aktivitet mellan män och kvinnor postoperativt.  

 

Påverkan på psykiska funktioner 
 

I ett flertal studier visades att patienter upplevde att de förbättrade sina psykiska 

funktioner, till exempel sin inre självbild postoperativt (Kinzel et al., 2006; Mashebs et 

al., 2007; Rea et al., 2007; Sanches-Santos et al., 2006; Sarwer et al., 2010; Sears, 

Fillmore, Bui & Rodriguez, 2008). De hade även ökat sitt självförtroende, fått en positiv 

bild av sitt utseende på grund av att de hade minskat i vikt. Patienternas depressiva 

symtom minskade postoperativt, vilket var viktigare än vikminskningen i sig för att få 

en bättre hälsorelaterad livskvalitet (Mashebs et al., 2007). Ju fler psykiska problem 

patienterna hade, desto mindre minskade de i vikt postoperativt (Kinzel et al., 2006). 

Sears et al. (2008) såg att patienterna kunde uppleva förbättrad hälsorelaterad 

livskvalitet utan att ha minskat i vikt postoperativt, eftersom följdsjukdomarna samt 

läkemedelsanvändningen minskade. Sanches-Santos et al. (2006) såg att de patienter 

som hade genomgått någon typ av vitminskningskirurgi hade en bestående 

hälsorelaterad livskvalitet upp till fem år efter operationen. De största vinsterna för 

patienterna var att deras självförtroende ökade och deras upplevelser av sitt yttre 

förbättrades. Sutton och Raines (2007) kom fram till att patienternas självupplevda 

hälsorelaterade livskvalitet förbättrades efter viktminskningskirurgi. De uttryckte att de 

tyckte att sin hälsorelaterade livskvalitet kunde beskrivas som utmärkt eller mycket god 

och de variabler som användes var bland annat, vilken typ av operation som patienten 

hade genomgått och hur lång tid som hade gått postoperativt.  När det handlade om de 

psykiska funktionerna som till exempel inre och yttre självbild fick männen ett högre 

resultat än kvinnorna, efter en viktminskningsoperation. Kinzl et al. (2006) beskriver att 

det inte har någon betydelse vilket kön, ålder eller tidigare vikt patienterna har för hur 

resultatet av viktminskning blir postoperativt. En positiv viktnedgång postoperativt är 

viktigt för hur resultatet av hälsorelaterad livskvalitet blir.  

 

Påverkan på smärta 
 

Det framkom att patienternas hälsorelaterade livskvalitet blev bättre tack vare att de 

upplevde mindre fysisk smärta postoperativt relaterat till viktminskningen (Chang et al., 

2010; Klingemann et al., 2009; Mashebs et al., 2007; Rea et al., 2007; Sears et al., 2008 

Sutton & Raines, 2007; Sutton & Raines 2010). Sears et al. (2008) såg även att 

läkemedelsanvändningen minskade efter denna behandlingsform till exempel analgetika 

samt att en del laboratorieprover förbättrades till exempel blodfetter. Enligt Sutton och 

Raines (2007) framkom att om det hade gått mindre än 12 månader efter kirurgi fick 

patienterna lägre hälsorelaterad livskvalitet än för de patienter där det gått mer än 12 

månader postoperativt. Ju mer tiden gick fick alla patienter generellt sett en bättre 

hälsorelaterad livskvalitet, med bland annat bättre fysisk rörlighet och mindre smärta än 

före operationen. Den patientgrupp som genomgick en LGB var inte beroende av tiden 

på samma sätt som övriga patienter som genomgått en RYGB (ibid). Sarwer et al. 

(2010) såg att det fanns skillnader mellan män och kvinnor som genomgått kirurgi i 

viktminskningssyfte. Före operationen hade de liknande resultat i samband med 

kroppslig smärta. Efter operationen minskade kvinnorna den kroppsliga smärtan till 
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ungefär vecka 20 och därefter hamnade de på samma nivå som före operationen. 

Männen minskade den kroppsliga smärtan under hela den postoperativa fasen som 

varade i 92 veckor. Vidare beskriver författarna att det fanns skillnad mellan de 

deltagare som var gifta eller ogifta. De som var gifta ökade sin hälsorelaterade 

livskvalitet, alltså sina psykiska funktioner, fysiska aktivitet och kroppsliga smärta 

under hela den postoperativa fasen. De ogifta deltagarna gjorde en förbättring i sin 

hälsorelaterade livskvalitet fram till och med vecka 20 och därefter var resultatet det 

samma som före operationen (ibid). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien har delvis omformulerats från att innehålla gastric bypass 

till att innehålla viktminskningskirurgi, eftersom den inledande litteratursökningen 

visade att det var svårt att hitta artiklar som enbart innehöll hälsorelaterad livskvalitet 

och gastric bypass. De flesta innehöll hälsorelaterad livskvalitet och olika former av 

viktminskningskirurgi och däribland gastric bypass. Den inledande litteratursökningen 

redovisas inte i sökhistoriken, eftersom den inte kom att användas till mer än att skapa 

en bild av ämnet. De sökord som tillslut användes har redovisats i sökordsöversikten i 

tabell 1 (bilaga, 1). Gastric bypass användes eftersom det var relevant för syftet till att 

börja med. De träffar som framkom var fortfarande relevanta när syftet ändrades till 

viktminskningskirurgi. Sökordet livskvalitet valdes, eftersom hälsorelaterad livskvalitet 

inte fanns med som ämnesord i de olika databaserna. Sökningarna ansågs vara relevanta 

i förhållande till vårt syfte, eftersom resultatartiklarna innehöll begreppet hälsorelaterad 

livskvalitet. Sökningar gjordes i tre olika databaser och flera artiklar återfanns i mer än 

en databas och detta anses vara en styrka, eftersom det innebär att sökorden varit tydliga 

och att artikelträffarna var relevanta. Sökningarna har endast gjorts med ämnesord, 

vilket kan ha inneburit att artiklar som inte var relevanta har gallrats bort.  

 

En av resultatartiklarna hade sitt ursprung i Asien och de andra i USA och Europa. Det 

ansågs vara en styrka att resultatartiklarna representerade stora dela av världen, då 

operationsformen är den samma överallt. De flesta människor bör reagera på samma sätt 

oavsett etnicitet och trosuppfattning. Kulturella skillnader ansågs inte ha någon 

betydelse för resultatet i den här litteraturstudien. De länder som representeras ansågs 

likna varandra, eftersom de alla har ungefär lika hög levnadsstandard som Sverige. 

Resultaten ansågs vara användbara för svenska förhållanden. Då sjukvården i Sverige 

bedöms vara likartad med de länder som resultatartiklarna hade sitt ursprung i, eftersom 

de har ungefär samma sjukvårdsstandard som i Sverige. I den inledande 

litteratursökningen begränsades sökningarna genom att enbart söka tre år bakåt i tiden. 

Det gav inte tillräckligt med relevanta träffar och därför utökades åren till sex år bakåt i 

den egentliga litteratursökningen. Alla 13 resultatartiklar använde sig av kvantitativ 

metod. Detta anses vara en styrka för litteraturstudien, eftersom de alla har ungefär 

samma mätinstrument som mäter samma variabler kring hälsorelaterad livskvalitet. Det 

som skiljer är att en del frågeställningar har omformulerats och ingår i andra 

mätinstrument. Dessa skillnader ansågs vara små och därför inte påverka resultatet. De 
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tre teman som framkom utifrån resultatartiklarna, kan ses som en begränsning, eftersom 

det kan finnas fler faktorer som påverkar den hälsorelaterade livskvalitén.    

 

Resultatdiskussion 

Samtliga resultatartiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa metoder. Artiklarna graderades 

genom att få vetenskaplig grad I, grad II och grad III, baserat på hur höga poäng de fick 

i granskningen. Dessa poäng gjordes sedan om till procent och ju högre poäng desto 

högre procent. Tio resultatartiklar fick vetenskaplig grad I, vilket innebar att de erhöll 

80 % eller mer vid granskning. Tre fick vetenskaplig grad II, vilket innebar att de erhöll 

mellan 70 % och 80 %. De resultatartiklar som fick vetenskaplig grad II upplevdes ha 

en genomgående sämre struktur, högt bortfall eller inget bortfall angivet, men deras 

syfte var relevant för litteraturstudien och kom därför att ingå. Alla 13 resultatartiklar 

var av kvantitativ metod och det ansågs vara en styrka i litteraturstudien, eftersom de 

alla mäter samma variabler kring hälsorelaterad livskvalitet. Variablerna är de samma, 

men används på olika sätt i olika mätinstrument. 

 

Påverkan på fysisk aktivitet, psykiska funktioner och smärta 

I sex studier av Chang et al. (2010), Klingemann, et al. (2009), Sanches-Santos et al. 

(2006), Sarwer et al. (2010), Sutton & Raines (2007), Rea, et al. (2007) sågs det att den 

hälsorelaterade livskvalitén blev högre när den fysiska aktivitetsnivån ökade. Detta kan 

ha samband med att patienterna har minskat i vikt och fått lättare att röra sig, men också 

tack vare att endorfiner frisätts vid fysisk aktivitet, vilket kan öka den hälsorelaterade 

livskvalitén. Detta sker på grund av att endorfiner för med sig flera positiva egenskaper 

som till exempel smärtkontroll. I de sju studier av Chang et al. (2010), Klingemann et 

al. (2009), Mashebs et al. (2007), Rea et al. (2007), Sears et al. (2008), Sutton & Raines 

(2007) och Sutton & Raines (2010) där det framkom att värk och smärta minskade 

postoperativt går det också att se ett samband med att den fysiska aktivitetsnivån ökade 

och dess positiva effekter aktiverades, till exempel hormonsystemet som frisätter ämnen 

som minskar smärtproblematiken (FYSS, 2008). I de sex studier där det framkom att 

patienterna förbättrade sina psykiska funktioner postoperativt har det även ett samband 

med att de ökar sin fysiska aktivitetsnivå samt att smärtan minskar (Kinzel et al., 2006; 

Mashebs et al., 2007; Rea et al., 2007; Sanches-Santos et al., 2006; Sarwer et al., 2010; 

Sears et al., 2008). När patienterna rör på sig mer än tidigare minskar de ytterligare i 

vikt och kan komma att få en mer positiv bild av sig själv och sitt yttre. I Mashebs et al. 

(2007) studie framkom det att patienternas självförtroende ökade postoperativt, vilket är 

en bidragande faktor till att den hälsorelaterade livskvalitén ökar. I resultatet visades det 

även att det fanns ett samband mellan den psykiska ohälsan och viktminskningen. Ju 

fler psykiska problem patienterna hade, desto mindre minskade de i vikt (Kinzel et al., 

2006). Patienterna fick bättre självförtroende vid viktminskning och de upplevde mindre 

smärta tack vare att de ökade sin fysiska aktivitetsnivå, det blir en “god cirkel” där 

variablerna påverkar varandra. När de upplever mindre smärta är det lättare att vara 

fysisk aktiv. De får lättare att röra på sig om de har minskat i vikt och dessutom har en 

positiv bild av sig själv.  
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Chang et al. (2010) och Sarwer et al. (2010) kom fram till att patienternas 

hälsorelaterade livskvalitet ökade under det första tre månaderna postoperativt. Det kan 

vara den tiden som behövs för att patienterna ska hinna finna sig i sin nya situation samt 

påbörjat sin viktminskning. Efter de tre första månaderna minskade den hälsorelaterade 

livskvalitén på grund av att komplikationer tillstötte (Chang et al., 2010). När 

komplikationer tillstöter blir det också ett bakslag för patienten psykologiskt, eftersom 

det inte är vad patienten har räknat med. I detta fall kan patienten mista sin känsla av 

sammanhang, det vill säga KASAM. Människor strävar efter att nå närmare hälsa än 

ohälsa och mister patienten sin känsla av sammanhang kan det medföra att patientens 

jagstyrka förloras. I förlängningen kan det innebära att individens psykiska och fysiska 

funktioner inte längre har ett samband (Antonovsky, 1991). Detta kan också innebära att 

den fysiska aktivitetsnivån minskar på grund av att komplikationerna tillstötte. Även 

smärta kan tillstöta och begränsa patientens utveckling postoperativt. Som sjuksköterska 

är det viktigt att möta dessa patienter i just deras unika situation och stärka dem genom 

stöd och samtal. Att möta dessa patienter där de är, görs genom att betrakta varje individ 

som en unik person, där känslor och tankar är olik alla andra. Viktiga delar av 

omvårdnaden som sjuksköterskan behöver använda sig av är att lyssna på och 

respektera patienterna. Att visa omsorg och respekt uttrycks genom ögonkontakt, 

beröring och samtalston, detta är delar som ingår i omvårdnadsarbetet hos 

sjuksköterskor (Jahren Kristoffersen & Nordvedt, 2005). Vidare framkommer det i 

resultatet att patienterna får en högre hälsorelaterad livskvalitet ju längre tiden går efter 

operationen (Sutton och Raines, 2007). Tiden är viktig att ta hänsyn till och informera 

patienterna om, eftersom det kan vara avgörande för hur resultatet av den 

hälsorelaterade livskvalitén blir postoperativt. Det kan ta tid att anpassa sig till sin nya 

livsstil och att reducera följdsjukdomar. Ju färre följdsjukdomar patienten har desto 

bättre självupplevd hälsorelaterad livskvalitet, eftersom att patienten inte länge är 

beroende av sjukvården och på så sätt kan uppleva en förbättrad autonomi. I 

Klingemann et al. (2009), Rea et al. (2007), Love et al. (2008) och Mashebs et al. 

(2007) studie framkom att den hälsorelaterade livskvalitén ökar och bibehålls i upp till 

ett år efter operation, jämfört med Sanches-Santos et al. (2006) som såg att den kan 

bibehållas i upp till fem år postoperativt. Detta resultat framkom eftersom Klingemann 

et al. (2009), Rea et al. (2007) och Mashebs et al. (2007) studie endast sträckte sig över 

ett år och Sanches-Santos et al. (2006) studie sträckte sig över fem år.       

 

Sarwer et al. (2010) såg i sin studie att det fanns skillnader i den hälsorelaterade 

livskvaliteten mellan män och kvinnor som genomgått kirurgi i viktminskningssyfte. 

Kvinnorna förbättrade sin fysiska aktivitet, sina psykiska funktioner och den kroppsliga 

smärtan upp till ungefär 20 veckor efter operationen och därefter hamnade de på samma 

nivå som innan viktminskningsoperationen. Männen förbättrade sina resultat hela den 

postoperativa fasen som varade i 92 veckor. I denna studie gjord av Sarwer et al. (2010) 

var det 200 deltagare där 164 av dessa var kvinnor och resterande män. Resultatet visar 

att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Det kan bero på att det är fler kvinnor 

än män som genomgår denna operation och utgör då den största delen av 

representanterna i studien. I samma studie framkom att det fanns skillnad mellan de 

deltagarna som var gifta eller ogifta. De deltagarna som var gifta ökade sin 

hälsorelaterade livskvalitet jämfört med de som var ogifta. Detta kan bero på att de som 

är gifta kan få mer psykologiskt stöd genom uppmuntran vid motgångar, av sin partner. 

Medan de som inte har någon partner kan ge upp och falla tillbaka i gamla mönster och 

vanor. Detta bör uppmärksammas då dessa patienter kan behöva mer stöd från 

sjuksköterskan med uppföljningssamtal. Kinzl et al. (2006) såg att det inte har någon 
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betydelse vilket kön patienterna har för resultatet av viktminskningen postoperativt. De 

menar att det enbart är en positiv viktnedgång postoperativt som har betydelse för hur 

den hälsorelaterade livskvaliteten blir. 

 

Konklusion 

Patienter som genomgår någon form av kirurgi i vikminskningssyfte får generellt sett en 

högre hälsorelaterad livskvalitet genom en ökad fysisk rörlighet, bättre psykisk hälsa 

och minskad smärta. Den hälsorelaterade livskvalitén kan bibehålla en god nivå under 

flera månader och ibland även upp till några år postoperativt. Det finns olika faktorer 

som kan avgöra hur resultatet blir postoperativt till exempel om patienten är gift, ogift, 

man eller kvinna. Det finns även vissa skillnader mellan olika testgrupper, till exempel 

kan patienter som genomgått en viktminskningsoperation uppleva att deras 

hälsorelaterade livskvalitet är högre postoperativt, jämfört med patienter som är 

normalviktiga och aldrig lidit av övervikt eller fetma. Det finns också vissa skillnader i 

fysisk rörlighet, psykisk hälsa och smärta hos patienter som genomgått olika typer av 

viktminskningsoperationer, RYGB eller LGB.  

 

Implikation 

För att sjuksköterskor ska kunna planera omvårdnaden, förbereda patienten genom 

samtal och information inför en kirurgisk viktminskningsoperation samt kunna stödja 

dem efter operation, behövs mer forskning angående hur patienternas hälsorelaterade 

livskvalitet förändras under lång tid, samt forskning kring eventuella skillnader mellan 

kön. Det behöver även uppmärksammas under sjuksköterskeutbildningen, eftersom 

studenter och färdiga sjuksköterskor kan komma att möta dessa patienter i sitt dagliga 

arbete. De är av stor vikt eftersom sjuksköterskor behöver planera omvårdnaden för 

dessa patienter.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt                      Bilaga I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord PubMed 

MeSH-term 

Cinahl 

Cinahl headings 

Psycinfo 

Key words 

Gastric bypass Gastric bypass Gastric bypass Gastric bypass 

Livskvalitet Quality of life Quality of life Quality of life 

Kirurgi för 

viktminskning 

 Bariatric surgery  



 
 

 

Tabell 2. Sökhistorik                                          Bilaga II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl 2011-03-31 (MH "Gastric Bypass") 

AND (MH "Quality of 

Life") Limits: English 

Language; Research 

Article 

9 7    3 1 

Cinahl 2011-04-08 (MH "Quality of Life") 

AND (MH "Bariatric 

Surgery")  Limiters - 

English Language; 

Research Article 

14 4 3 3 

PubMed 2011-04-06 ("Quality of 

Life"[Mesh]) AND 

"Gastric 

Bypass"[Mesh] Limits: 

only items with 

abstracts, English, 

published in the last 5 

years 

63 24 12 8 

Psycinfo 2011-04-06 KW=quality of life 

AND gastric bypass 

limits: date range 2005-

2011 Journal Articles 

Only, English Only 

56 6 3 1 

 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III:1 

 

 

 

Publika-

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Taiwan 

PubMed 

Chang, C.Y., 

Huang, C.K., 

Chang, Y.Y., 

Tai, C.M., Lin, 

J.T., & Wang, 

J.D. 

Prospective study 

of health-related 

quality of life 

after roux-en-Y 

bypass surgery for 

morbid obesity 

Var att utvärdera 

om effekterna av 

överviktsoperatione

r påverkade den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten, andra 

sjukdomar och 

minskning av BMI 

året efter 

operationen. 

Kvantitativ metod (n=218) patienter 

tillfrågades av de som sökte kirurgisk 

behandling vid övervikt och fetma. 

(n=102) patienter deltog.  

Inklusionskriterier: Mellan 18-65 år 

och ett BMI mellan 32 och 40. 

Exklusionskriterier: Tidigare 

viktminskningskirurgi, hiatusbråck och 

missbruksproblem.  

I studien användes mätinstrumentet 

WHOQOL-BREF. Mätningarna 

gjordes ett år efter operationen. Bortfall 

ej angivet. 

Förbättringar sågs av den 

hälsorelaterade livskvaliteten de 

första tre månaderna efter 

operationen. När komplikationer 

tillstötte försämrades livskvaliteten, 

när dessa var åtgärdade förbättrades 

livskvaliteten igen.  

Grad I 

2006 

Österrike 

Psykinfo 

Kinzl, J.F., 

Schrattenecker, 

M., Traweger, 

C., Mattesich, 

M., Fiala, M., & 

Biebl, W. 

Psychosocial 

predictors of 

weight loss after 

bariatric surgery 

Var att belysa 

psykosociala 

variabler kring 

sjuklig fetma före 

operation och andra 

variabler som 

påverkar eventuell 

framgång efter 

kirurgi i 

viktminsknings 

syfte.  

Kvantitativ metod 

(n=220) överviktiga patienter som 

genomgått 

viktminskningskirurgi.(n=140) deltog i 

studien. Inklusionskriterier: ej angivet. 

Exklusionskriterier: ej angivet. 

Frågeformuläret SCID skickades ut 30 

månader efter operationen. 

Bortfall ej angivet. 

Psykologiska faktorer kan ha 

påverkan på viktminskning, men det 

behöver inte enbart ha betydelse utan 

många andra faktorer kan även 

påverka som till exempel biologiska, 

medicinska, hormonella och 

sjukdomstillstånd.   

Grad I 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III:2 

Publika-

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Schweiz 

PubMed 

Klingemann, J., 

Pataky, Z., 

Iliescu, I., & 

Golay, A. 

Relationship 

between quality 

of life and weight 

loss 1 year after 

gastric bypass 

Att definiera vilka 

dimensioner av 

HRQoL  som 

förbättras mest ett 

år efter gastric 

bypass och om 

HRQoL innan 

operationen 

korrelerar med 

viktminskning ett år 

efter gastric bypass. 

Kvantitativ metod 

(n=139) patienter som genomgått en roux-

en-Y gastric bypass operation och (n=62) 

patienter fullföljde studien. 

Inklusionskriterier: misslyckad 

viktminskning under två år, ålder mellan 

18-65 år och sjuklig och övervikt, samt 

minst två följdsjukdomar. 

Exklusionskriterier: ej angivet. 

Frågeformuläret NHP användes. 

Patienterna fyllde i frågeformuläret innan 

operationen och även ett år efter. Bortfall 

ej angivet. 

Enligt NHP förbättrades samtliga 

patienters hälsorelaterade 

livskvalitet i upp till ett år efter 

operationen, utom sömn och 

social isolering. 

Grad I 

2008 

USA 

PubMed 

Love, R.J., 

Love, A.S., 

Bower, S., & 

Carlos Poston, 

W.S. 

Impact of 

antidepressant use 

on gastric bypass 

surgery patients´ 

weight loss and 

health-related 

quality-of-life 

outcomes 

Att undersöka 

samspelet mellan 

diagnos och 

depressions 

behandling med 

viktnedgång och 

HRQoL bland 

gastric bypass 

opererade patienter. 

Kvantitativ metod 

(n=116) patienter som genomgått en roux-

en-Y GBS. (n=48) som behandlats aktivt 

med antidepressiv medicin och (n=68) som 

inte behandlats med antidepressiv medicin. 

Inklusionskriter: ej angivet. 

Exklusionskriterier: ej angivet. De fick 

fylla i frågeformuläret SF-36 innan 

operationen, 6 månader efter och 12 

månader efter.  

Bortfall ej angivet. 

Både patienter som lider av 

depressiva symtom och patienter 

som inte lider av depressiva 

symtom får ungefär samma 

resultat i både hälsorelaterad 

livskvalitet, samt vikminskning. 

Grad II 

 

 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III:3 

Publika-

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

Cinahl 

Masheb, R.M., 

White, M.A., 

Toth, C.M., 

Burke-

Martindale,C.H., 

Rothschild,B., & 

Grilo, C.M. 

The prognostic 

significance of 

depressive 

symtoms for 

predicting quality 

of life 12 months 

after gastric 

bypass 

Att undersöka och 

jämföra vikt, 

livskvalitet och 

depressiva symtom 

före och 12 

månader efter en 

gastric bypass 

operation. 

 

Kvantitativ metod 

(n=137) patienter med 

extrem fetma som 

genomgått en gastric 

bypass operation. 

Inklusionskriterier: BMI 

över 40 eller under 40 med 

allvarliga följdsjukdomar 

och misslyckade 

viktminskningsförsök 

under det senaste året. 

Exklusionskriterier: ej 

angivet. Frågeformuläret 

SF-36 användes före och 

tolv månader efter 

operation. Bortfall ej 

angivet. 

Lägre vikt och mindre depressiva symptom 

postoperativt var förutsättningar för en bättre 

hälsorelaterad livskvalitet. Förbättringar av 

depressiva symptom var viktigare för den 

hälsorelaterade livskvaliteten än viktminskningen 

i sig. 

Grad I 

2007 

England 

PubMed 

Rea, J.D., 

Yarbrough, 

D.E., Leeth, 

R.R., Leath, 

T.D., & 

Clements, R.H 

Influence of 

complications and 

extent of weight 

loss on quality of 

life after 

laparoscopic 

roux-en-Y gastric 

bypass 

Att studera HRQL 

hos de patienter 

som genomgått en 

laparaskopisk roux-

en-Y gastric bypass   

Kvantitativ metod  

(n=505) patienter som 

genomgått en LRYGB. 

Inklusionskriterier: ej 

angivet. 

Exklusionskriterier: ej 

angivet. Frågeformuläret 

SF-36 användes efter ett år 

och efter två år. Bortfall ej 

angivet.  

Patienter som söker för viktminskningskirurgi är 

HRQL lägre än hos den allmänna befolkningen. 

Dock efter en LRYGB förbättras HRQL 

dramatiskt och kvarstod efter två år. 

Grad I 

 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III:4 

Publika-

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006 

Spanien 

PubMed 

Sanchez-Santos, 

R., Del Birro, 

M.J., Gonzalez, 

C., Madico, C., 

Terrado, I., 

Gordillo, M.L., 

Pujol, J., 

Moreno, P., & 

Masdevall, C. 

Long-term health-

related quality of 

life following 

gastric bypass: 

Influence of 

depression 

Att utvärdera 

HRQoL på patienter 

minst fem år efter 

gastric bypass, 

jämfört med 

patienter med 

sjuklig fetma   

Kvantitativ metod 

Två grupper den första var 

(n=50) patienter som gjort 

en roux-en-Y gastric 

bypass, den andra var 

patienter med sjuklig 

fetma (n=78) som sökt för 

att genomgå en operation. 

Inklusionskriterier: ej 

angivet. 

Exklusionskriterier: ej 

angivet.  Frågeformuläret 

GHQ-28 användes 60 

månader efter operation. 

Bortfall ej angivet.  

Patienter som genomgått en gastric bypass visade 

en förbättring i hälsorelaterad livskvalitet, samt 

ihållande viktminskning och förbättringar av 

fetmarelaterade sjukdomstillstånd jämfört med 

patienter med sjuklig fetma som inte genomgått 

någon viktminskningsoperation. 

Grad I 

2010 

USA 

PubMed 

Sarwer, D.B., 

Wadden, T.A., 

Moore, R.H., 

Eisenberg, 

M.H., Raper, 

S.E., & 

Williams, N.N. 

Changes in 

quality of life and 

body image after 

gastric bypass 

surgery 

Att undersöka 

förändringar i 

livskvalitet och 

kroppsuppfattning 

under de första 92 

veckorna efter 

gastric bypass-

operation 

 

Kvantitativ metod  

(n=200) patienter som 

genomgått en roux-en-Y 

gastric bypass operation. 

Inklusionskriterier: ej 

angivet. 

Exklusionskriterier: ej 

angivet. Frågeformulären 

SF-36, IWQOL, BIQOL 

och BSQ användes 4ggr 

med några veckors 

mellanrum postoperativt. 

Bortfall ökade ju längre 

tiden gick efter operation. 

Studien visar att patienter som genomgått gastric 

bypass kirurgi fick märkbara förbättringar i 

HRQoL. 

Grad I 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III:5 

Publika-

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

PubMed 

Sears, D., 

Fillmore, G., 

Bui, M., & 

Rodriguez, J. 

Evaluation of 

gastric bypass 

patients 1 year 

after surgery: 

Changes in 

quality of life and 

obesity-related 

conditions 

Hypotesen var att: 

Patienter som 

genomgår 

laparoskopis gastric 

bypass skulle ha 

betydande 

förbättring i 

livskvalitet samt en 

dramatisk 

minskning på 

användandet av 

fetmarelaterande 

medicinering.  

Kvantitativ metod 

(n=119) patienter som 

genomgått en gastric 

bypass operation. 

Inklusionskriterier: ej 

angivet. 

Exklusionskriterier: ej 

angivet. Frågeformuläret 

IWQOL användes ett år 

efter operationen. 

Bortfall ej angivet. 

Studien visar en stor minskning av fetmarelaterad 

medicinering och förbättrad livskvalitet bland de 

som genomgått en gastric bypass operation. 

Grad II 

2007 

Israel 

PubMed 

Shiri, S., 

Gurevich, T., 

Feintuch, U., & 

Beglaibter, N. 

Positive 

psychological 

impact of bariatric 

surgery 

Att undersöka 

effekterna av 

överviktsoperatione

r och dess positiva 

psykologiska 

termer: tillväxt och 

utveckling 

Kvantitativ metod 

(n=35) patienter som 

genomgått en LGB. 

Inklusionskriterier: 

Patienter som genomgått 

en LGB. 

Exklusionskriterier: ej 

angivet. Frågeformulären 

SF-36 och PTGI användes 

1-3 år efter operationen.  

Bortfall ej angivet. 

Studien visar att patienter som genomgått en LGB 

får positiva psykologiska resultat av sin 

hälsorelaterade livskvalitet.   

Grad I 

 

 

 



 
 

 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III:6 

Publika-

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

Cinahl 

Sutton, D., & 

Raines, D.A. 

Perception of 

healt and quality 

of life after 

bariatric surgery 

Att ta reda på 

upplevelsen av 

hälsa och 

livskvalitet hos 

överviktiga 

patienter som har 

genomgått 

kirurgiskt 
viktminskning och 

få insikt i 

patienternas 

helhetsintryck av 

sin hälsa. 

 Kvantitativ metod 

(n=61) deltagare i studien. 

Det var (n=34) som 

genomgick en RYGB och 

(n=27) som genomgick en 

LGB. Inklusionskriterier: 

ej angivet. 

Exklusionskriterier: ej 

angivet. 

Frågeformuläret SF 12-v2 

användes. Bortfall ej 

angivet. 

Det visade sig att kirurgi för viktminskning har en 

positiv effekt på hälsorelaterad livskvalitet. Det 

fanns en viss skillnad i den hälsorelaterade 

livskvalitén beroende på hur lång den 

postoperativa tiden var. Ju längre tiden hade gått 

desto bättre upplevelse av sin hälsorelaterade 

livskvalitet hade patienterna. 

Grad I 

2008 

USA 

Cinahl 

Sutton, D., & 

Raines, D.A 

Health-related 

quality of life: 

Physical and 

mental 

functioning after 

bariatric surgery 

Fokus var att ta 

reda på olika 

individers 

uppfattningar om 

sin fysiska och 

psykiska hälsa efter 

ett kirurgiskt 

viktnedgångs 

ingrepp. 

Kvantitativ metod 

(n=164) som genomgått en 

viktminskningsoperation. 

inklusionskriterier: ej 

angivet. 

Exklusionskriterier: ej 

angivet.  Frågeformuläret 

SF 12-v2 användes 

postoperativt. 

Bortfall ej angivet 

I studien framkom det att det inte är någon 

skillnad på fysiska funktioner mellan män och 

kvinnor men att män hade bättre hälsorelaterad 

livskvalitet än kvinnor. Det framkom även att de 

som genomgått kirurgi för viktminskning har en 

konstant bra hälsorelaterad livskvalitet. 

Grad I 

 

 



 
 

 

 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III:7 

Publika-

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

USA 

Cinahl 

Sutton, D., & 

Raines, D.A. 
Health-related 

quality of life 

following a 

surgical weight 

loss intervention 

Att beskriva den 

enskildes 

självskattade 

hälsorelaterade 

livskvalitet, 

fokuserad på 

fysiska och 

psykiska funktioner 

efter en SWLI 

Kvantitativ metod (n=87) 

som genomgått kirurgi i 

viktminskningssyfte. 

Inklusionskriterier: ej 

angivet. 

Exklusionskriterier: Pre- 

opererade och icke 

engelsktalande. 

Frågeformuläret SF 12-v2 

användes. Bortfall ej 

angivet. 

Patienterna graderade sin hälsorelaterade 

livskvalitet som utmärkt eller som mycket god 

efter kirurgi i viktminskningssyfte. Patienternas 

BMI minskade tack vare att de fick mindre 

smärta, bättre fysiska förutsättningar viket gjorde 

att de hade möjlighet att genomföra fysisk 

aktivitet. 

Grad II 

 

 

 

 

 



 

 

 


