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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Fetma är ett hot mot folkhälsan och har ökat snabbt de senaste årtiondena. I 
Sverige utförs många operationer mot fetma vilket kan minska sjukdomsföljder samt ge en 
förbättrad livskvalitet. Det finns olika typer av överviktskirurgi där gastric 
bypassoperationen är den vanligaste. Hälsa är sammankopplat med självuppfattning vilket 
är av betydelse för de personer som väljer att genomgå en operation. Egenvård används för 
att bibehålla hälsa i det dagliga livet. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva 
personers erfarenheter av dagligt liv efter en gastric bypassoperation. Metod: Den metod 
som användes var narrativ analys av sex bloggar skrivna av kvinnor. Resultat: Ur analysen 
av datamaterialet framträdde tre kategorier; anpassa till en ny vardag, svårigheter att leva ett 
normalt liv och medaktör i den fortsatta planeringen med sju underkategorier. Slutsats: 
Studiens resultat har genererat information som med fördel kan användas för att förstå hur 
personer som genomgått en gastric bypassoperation erfar det dagliga livet. Denna kunskap 
kan hjälpa sjuksköterskor till att få en djupare förståelse för dessa personer, kunna tillämpa 
patientcentrerad vård och därmed bedriva en god omvårdnad. 
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___________________________________________________________________________ 
Background: Obesity is a threat against public health and has grown rapidly the last 
decades. Many surgeries against obesity are done in Sweden which may reduce disease 
outcomes as well as providing an improved quality of life. There are different types of 
obesity surgery where gastric bypass is the most common. Health is connected to self-
perception which is important for those who choose to undergo surgery. Self-treatment are 
used to maintain health in daily life. Objective: The aim of this study was to describe 
people´s experiences of everyday life after a gastric bypass surgery. Method: The method 
used was a narrative analysis of six blogs written by women. Result: Three categories 
emerged from the analysis; adjust to a new daily life, difficulties to live a normal life and 
co-actors in the continued planning with seven subcategories. Conclusion: The study’s 
results have generated information that can be advantageously used to understand how 
people who have undergone a gastric bypass surgery experiencing daily life. This knowledge 
can help nurses to get a deeper understanding of these people, be able to apply patient-
centered care and therefore operate good care.
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INLEDNING 

En snabb ökning av fetma de senaste årtiondena är ett framtida hot mot folkhälsan (Olbers 
& Näslund, 2016). I Europa finns det idag ungefär 135 miljoner personer som lever med 
övervikt och cirka 6 miljoner av dessa lider av sjuklig fetma. I Europa dör 320 000 personer 
varje år av orsaker som är kopplade till fetma. I Sverige år 2011 utfördes 8500 operationer 
mot fetma (Scandinavian Obesity Surgery Registry, 2017). Ökade sjukdomsföljder i form av 
typ 2-diabetes, förslitningssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och cancer kan orsakas av fetma. 
Fetma kan även vara orsak till ofrivillig barnlöshet då sjukdomen kan försvåra graviditet och 
förlossning. Nedsatt livskvalitet är vanligt hos individer med fetma (Olbers & Näslund, 
2016). Antalet överviktiga individer har fyrdubblats de senaste 100 åren (Järhult & 
Offenbartl, 2013). På grund av en ökning av överviktiga individer antas en ökning av antalet 
överviktsoperationer ske. Sjuksköterskor behöver kännedom om hur patienter upplever sin 
vardag efter genomförd gastric bypassoperation för att adekvat kunna möta dessa personers 
behov.  

BAKGRUND 

Fetma 

Fetma definieras som ett BMI-värde över 30 (Lindskog, 2014). Fetma definieras med hjälp 
av BMI som är en förkortning av body mass index och innebär en beräkning med kroppsvikt 
i kilogram dividerat med kvadraten på kroppslängd i meter. En normalviktig vuxen ligger 
på ett BMI under 25. Övervikt föreligger om BMI är mellan 25 - 30 (Järhult & Offenbartl, 
2013). Det höga BMI-värdet beror ofta på en obalans mellan intag av kalorier samt 
förbrukning av energi. I undantagsfall kan det även orsakas av rubbningar i det endokrina 
systemet (Lindskog, 2014). BMI ger ett relativt bra mått angående övervikt, det kan dock 
vara missvisande vid vissa kroppskonstitutioner, exempelvis muskulösa män. Detta för att 
BMI ej mäter fettinnehållet i kroppen (Primärvården Skaraborg & Skaraborgs Sjukhus, 
2008). Midjemått mäts stående efter en normal utandning och kontrolleras för att spegla 
graden av bukfetma. Midja-stuss-kvot är ett annat mått som används och mäter 
fettfördelningen på kroppen. Stussmåttet mäts runt höften i höjd med höftleden 
(Primärvården Skaraborg & Skaraborgs Sjukhus, 2008).  En epidemisk ökning av antalet 
personer med en kraftig övervikt har under de senaste decennierna drabbat personer i 
västvärlden. Lättillgängliga och onyttiga livsmedel, dåliga matvanor och minskad aktivitet 
från barnåren är riskfaktorer för övervikt. En risk för allvarliga följdsjukdomar finns hos 
personer som lider av fetma och dessa sjukdomar är typ-2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar 
samt en ökad risk för cancer (Järhult & Offenbartl, 2013). Andra följdsjukdomar som kan 
uppstå till följd av fetma är en ökad risk för stroke, gallsten, gikt, artrit, sömnapné och 
andningssvårigheter. Det kan även uppstå komplikationer vid graviditet (Grindel & Grindel, 
2006). Personer med fetma drabbas även av ett socialt utanförskap (Järhult & Offenbartl, 
2013). På grund av utanförskapet ser de drabbade personerna ofta ned på sig själva. Järhult 
och Offenbartl (2013) beskriver att tidigare forskning visar att den upplevda livskvaliteten 
hos extremt överviktiga personer är på samma nivå som hos en patient med spridd 
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cancersjukdom. Överviktiga personer har ofta en nedsatt livskvalitet (Jensen et al., 2013) 
Övervikten bidrar till nedsatt fysisk hälsa, nedsatt självkänsla samt missnöje till sin kopp 
och resulterar i att många överviktiga personer väljer att blir mer reserverade i sociala 
situationer (Jensen et al., 2013). 

Gastric bypass 

Det finns olika sorter av överviktskirurgi och de är gastric bypass, laparoskopisk gastric 
banding, vertical banded gastroplasty och duodenal switch (Grindel & Grindel, 2006). Under 
1900-talets senare halva utvecklades kirurgiska tekniker för att behandla fetma. De första 
operationerna byggde på en princip där stora delar av tunntarmen kopplas ur (de shuntades). 
Shuntoperationer överges då de har allvarliga biverkningar. Under de senaste 20 åren har 
metoder utvecklats där magsäckens förmåga att ta emot stora volymer föda inskränks 
(Järhult & Offenbartl, 2013). Gastric bypass är en kirurgisk operationsmetod för att behandla 
fetma (Lindskog, 2014). Den är den vanligaste överviktsoperationen som utförs i Sverige 
och övriga världen och ses som den gyllene standarden inom denna typ av operationer 
(Grindel & Grindel, 2006 ; Järhult & Offenbartl, 2013). Fyra veckor innan operationen äger 
rum påbörjas en pulverdiet (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016). Detta tillämpas för 
att minska leverns storlek vilket gör det lättare för kirurgen vid operationen. Ett rökstopp 
minst sex veckor innan operationen ska göras då rökfrihet inför operation innebär minskad 
risk för komplikationer i form av sårinfektioner då en bättre sårläkning sker (Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, 2016). Operationen genomförs på så sätt att magsäcken delas av på 
tvären och sedan kopplas den kvarvarande lilla magsäcksfickan ihop med en del av 
tunntarmen (jejunum) (Järhult & Offenbartl, 2013). Genom ingreppet blir den största delen 
av magsäcken helt urkopplad. I allmänhet används laparoskopisk kirurgi vid gastric 
bypassoperationer då det ger en minskad risk för komplikationer i form av sår. 
Sjukhusvistelsen blir kortare jämfört med en öppen operation (Järhult & Offenbartl, 2013). 
Laparoskopisk kirurgi benämns i vardagligt tal som titthålskirurgi av buk, operationerna görs 
genom små hål i bukväggen där instrument kan föras in och ut (Olbers, 2016). För patienter 
med svår fetma är en gastric bypassoperation den mest effektiva åtgärden för en långsiktig 
viktnedgång vilket reducerar benägenheten att utveckla följdsjukdomar (Hood et. al, 2016). 
 
I Sverige finns det både kirurger som förespråkar en kraftigt utbyggd obesitaskirurgi samt 
kirurger som anser att det är oetiskt att behandla en välfärdssjukdom, en beteendestörning, 
med kirurgi (Järhult & Offenbartl, 2013). Det kan vara riskfyllt att genomgå en gastric 
bypassoperation, men vid stora sjukhus med erfarna kirurger är dödligheten endast 0,1-0,2 
% vid operationen. Ett vanligt kriterium för fetmakirurgi är att BMI hos en vuxen person 
som ej lider av komplicerade sjukdomstillstånd ska vara minst 40. Om patienten har diabetes 
eller komplikationer från hjärta eller lungor relaterat till sin övervikt räcker ett BMI på 35 
för en operation. Ett krav från de flesta kirurger är att personen skall ha utfört flera försök 
att gå ner i vikt, även med hjälp av läkemedel, samt att ett beslut om obesitaskirurgi skall få 
mogna hos den tilltänkta personen under en längre tid innan operationen utförs (Järhult & 
Offenbartl, 2013). Patienter får inte genomgå en fetmakirurgi om de har ett pågående 
missbruk, psykos eller har en obehandlad cancersjukdom (Vårdgivarwebb, 2016) 
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Kirurgiresultaten vid gastric bypass är goda, två år efter operationen har personernas vikt i 
snitt minskat med 10-12 BMI-enheter (Järhult & Offenbartl, 2013). Det generella hälsoläget 
hos personerna har förbättrats samt livskvaliteten har höjts avsevärt. Efter en viktreduktion 
som varit framgångsrik uppstår ibland behov av plastikkirurgiska operationer för att 
korrigera hudveck. Dessa hudveck kan sätta sig på bål, armar och lår och då störa 
personernas välbefinnande ur hygieniska, funktionella och kosmetiska aspekter (Järhult & 
Offenbartl, 2013). Långsiktig framgång för gastric bypassopererade personer kan vara tuff 
och beror i viss grad på hur de personer som opererats anpassar sig till livsstilsförändringar 
som krävs efter en operation. Livsstilsförändringarna innebär bland annat att medverka på 
uppföljande möten, följa en strikt diet, träna och anpassa sig efter vitaminrekommendationer 
(Hood et al., 2016). 

Hood et al. (2016) framhåller att uppföljning efter en gastric bypassoperation är betydelsefull 
för den opererade personens viktnedgång. Uppföljningarna sträcker sig över längre 
tidsperiod men har ett stort antal bortfall av medverkande personer desto längre tid som 
passerar. Depression, brist på transportmedel, ekonomi samt arbetssituation är vanliga 
orsaker till att bortfall från uppföljningar sker (Hood et al., 2016). Att följa upp det stora 
antalet personer som opererats för fetma hittills är en utmaning för sjukvården (Olbers & 
Näslund, 2016). Dock skulle de opererade annars vara patienter i sjukvården för sina 
följdsjukdomar relaterade till fetma. Under det första året efter operationen övervakas 
patienterna avseende komplikationer efter operationen samt att de får stöd i att komma in i 
ett bra mönster vad gällande kost och motion. Efter övervakningen sker ett årligt besök som 
innefattar vägning, motiverande samtal och förskrivning av vitaminer (Olbers & Näslund, 
2016).  

 
Swedish obese subject- studien (SOS) är en studie som kontrollerar effekten av viktnedgång 
(Olbers & Näslund, 2016). Ett antal patienter som ingick i studien opererades med en 
överviktsoperation under åren 1987-2000. Samtidigt följs ett antal patienter upp inom 
primärvården för att få hjälp med sin övervikt under samma period. Studien visar att total 
dödlighet var 24 procent lägre i den opererade gruppen jämfört med kontrollgruppen som 
följts via primärvården. Studien redovisar också att hälsorelaterad livskvalitet, som var 
försämrad innan operationen, förbättras jämfört med normalbefolkningen (Olbers & 
Näslund, 2016). 

Komplikationer efter genomförd gastric bypassoperation 
Komplikationer som kan förekomma vid obesitaskirurgi är bland annat infektioner i 
operationssår, ärrbråck om patienterna genomfört en öppen operation samt komplikationer 
från lungor och hjärta. Genom att patienten är välinformerad och välmotiverad innan 
operationen kan komplikationer förebyggas. De förebyggs även genom en ordentlig 
smärtlindring, mobilisering och trombosprofylax (Järhult & Offenbartl, 2013). 
Trombosprofylax är en förebyggande behandling för att förhindra uppkomst av blodproppar 
(SBU, 2015). Läckage kan uppkomma någon enstaka gång i förbindelser som gjorts under 
operationen i tidigt postoperativt skede, vilket är livshotande och kräver akut kirurgi (Järhult 
& Offenbartl, 2013). Förbindelsen mellan magsäcken och tunntarm kan senare i förloppet 
ge komplikationer i form av förträngningar, magsår eller blödningar. En annan komplikation 
av gastric bypass är inre bråck med tarmvred som följd och detta tillstånd kräver ofta akut 
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operation. Näringsbrist kan på längre sikt uppstå hos gastric bypassopererade personer, 
främst på järn, folat, fettlösliga vitaminer, elektrolyter eller vitamin B12. Gastric 
bypassopererade personer får daglig medicinering av kalcium och D-vitamin då de har en 
försämrad förmåga att resorbera kalcium. En annan komplikation som kan uppstå efter en 
gastric bypassoperation är dumpingsyndrom (Järhult & Offenbartl, 2013). Dumpingsyndrom 
uppstår vanligtvis 20-30 minuter efter matintag när maginnehållet släpps från magsäcken till 
tomtarmen. Symptom på dumping är kramp i magen, illamående och diarré (Swash, 2016).  

Hälsa och självuppfattning 

Hälsa är inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder. Det är ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (WHO, 2016). Människor beskriver 
ofta upplevd hälsa trots att de har en kronisk sjukdom och eller psykiska symptom (Bishop 
& Yardley, 2010). Genom att se till personers funktionsförmågor räknas de som välmående 
om de klarar av att utföra dagliga uppgifter och aktiviteter. Utifrån detta perspektiv klarar 
personerna av att utföra sina plikter och familjeansvaret är prioriterat över individuella 
känslor. Om de tror att funktionaliteten indikerar hälsa kan det öka deras delaktighet samt 
att personer med kronisk sjukdom kan bedöma sin hälsa individuellt. Ofta reflekteras 
begreppet hälsa över när negativa aspekter av hälsotillstånd uppstår, vad personer gör när de 
mår dåligt och hur det kan förhindras att de intresserar sig i hälsohotande beteenden (Bishop 
& Yardley, 2010). Hälsa är ett föränderligt tillstånd som påverkar människor (Eriksson, 
1987). Begreppet människa definieras som en helhet av ande, själ och kropp. Hälsa innefattar 
en helhet samt integration av ande, själ och kropp. Friskhet anses som materia och förknippas 
med ett kroppsligt tillstånd. Däremot anses välbefinnande vara ett väsen som berör hela 
människan på ett kroppsligt, själsligt och andligt plan. Med andra ord uppfattas hälsa av både 
kropp och själ (Eriksson, 1987). Hälsa innebär möjlighet att bli, vara och göra saker. Den 
innebär även en strävan efter integritet och helighet som gör lidandet möjligt att uthärda 
(Eriksson, 2002). 

Självuppfattning är en central del för hälsan (Klang, 2014). Självuppfattning beskrivs som 
hur en person ser på sig själv samt på världen och de uppfattningar och värderingar som 
påverkar beteenden. Människor föds inte med självuppfattning utan den lärs in och är ett 
resultat av social interaktion med andra. En positiv självuppfattning genererar utveckling 
och bibehållande av relationer. Detta ger en minskad risk för ohälsa och sjukdomar. 
Hantering av oväntade och oönskade förändringar är lättare att acceptera för en person med 
positiv självuppfattning. Självuppfattningen påverkar hur personer; tänker och agerar, 
förändrar och agerar, gör olika val, bemöter andra människor samt ger och får kärlek. En 
individ med negativ självuppfattning kan uttrycka en känsla av att känna sig värdelös samt 
inte tycka om sig själv. En känsla av ledsamhet eller hopplöshet samt saknad av energi till 
att utföra enkla saker i vardagen kan infinna sig vid en negativ självuppfattning (Klang, 
2014). En god självuppfattning vad gällande övervikt är av betydelse då människor med en 
uppfattning om detta har en större benägenhet att göra positiva förändringar i relation till 
vikten (Yang, Turk, Allison, James & Chasens, 2014). 



6 

 

Självuppfattning består av flera komponenter och en av dessa är kroppsuppfattning En 
persons upplevelse av sitt fysiska utseende definierar kroppsuppfattning. Känsla av identitet, 
acceptans från andra samt självuppfattning är kopplat till kroppsuppfattningen (Klang, 
2014). Kroppsuppfattning reflekterar ett nyanserat koncept som innefattar tankar, känslor, 
förväntningar samt beteende angående en persons utseende och fysiska funktioner (Teo et 
al., 2016). Personer som har en kroppsuppfattning som ligger nära dess kroppsideal har 
troligen mer positiva tankar angående fysiska samt icke fysiska komponenterna av dem 
själva (Klang, 2014). Upplevelsen av den ideala kroppen påverkas av ett antal faktorer, bland 
annat media. En skillnad mellan den faktiska kroppen och det ideal som finns kan lätt leda 
till en negativ kroppsuppfattning. Detta kan även påverka självuppfattningen. En person som 
har en negativ kroppsuppfattning kan bli socialt isolerad, vill eventuellt ej ta i eller se på sin 
kropp samt kan känna en hjälplöshet eller utsatthet. I dag finns det evidens för att 
kroppsuppfattning är kopplat till livskvalitet (Klang, 2014).  

Lidande 

Psykiskt illabefinnande och lidande kan uppstå i samband med ett stigande BMI (Dong et 
al., 2012). Lidande är inte detsamma som smärta, dock kan smärta orsaka lidande (Ferell & 
Coyle, 2008). Lidandet upplevs inte enbart kroppsligt, utan även själsligt hos den drabbade 
individen. Lidande uppstår när människans sociala och psykosociala enhet skadas 
(Fredriksson & Eriksson, 2001). Lidande är förenlig med hälsa om lidandet är uthärdbart. 
Lidande kan förklaras som ett drama med tre akter: bekräftelsen av lidandet, vara i lidandet 
samt blivande av lidandet. Den första akten utformas utifrån en bekräftelse av personers 
lidande. Den andra akten påverkas av möjligheter att ge tid och utrymme till personer att 
lida. Den tredje akten kan leda till en försoning av lidandet. Samtidigt kan den leda till en 
besvikelse då personerna inte upplevt sitt lidande bekräftat (Fredriksson & Eriksson, 2001). 
Lidande är en kamp i livet, mellan skam och värdighet. Lidandet hotar personers syn på 
deras helhet samt trovärdighet. Omsorgens främsta syfte är att lindra lidande. Detta kan 
uppnås genom att bevara personers värdighet samt återställa förlorad förmåga (Thorkildsen, 
Eriksson & Råholm, 2013). 

Egenvård 
Egenvård är en handling av personer som har krafter samt har utvecklat förmågor att använda 
krafterna ändamålsenligt och pålitligt (Orem, 2001). Förmågor används för att reglera 
personernas egen funktionalitet och utveckling i stabila eller förändrande miljöer. Egenvård 
används avsiktligt för att kontrollera eller reglera inre och yttre faktorer som påverkar smidig 
aktivitet i en persons egen funktionalitet samt utvecklande process eller bidrar till en persons 
individuella hälsa. En serie eller ett mönster uppkommer till följd av egenvård. Dessa serier 
eller mönster utförs effektivt och bidrar på specifika sätt till en strukturerad integritet hos 
personer, en mänsklig funktion och mänsklig utveckling (Orem, 2001). De aktiviteter en 
individ utför för deras egen räkning vad gällande att bibehålla livet, hälsa och välbefinnande 
räknas som egenvård. Egenvårdsbehov utformas och insikter vad gällande följder av 
handlingar som är nödvändiga för personers reglering av aspekter inom deras egen 
funktionalitet, utveckling eller välbefinnande i vardagslivet i en stabil eller ombytlig miljö. 
Det är vedertaget att personer måste upprätthålla ett adekvat matintag för att överleva och 
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upprätthålla hälsa. Detta uttrycker ett universellt egenvårdsbehov men anger ej vad som 
regleras eller hur regleringen verkar. Ett mer exakt uttryck av detta behov kan vara: att 
upprätthålla ett totalt matintag med en lämplig balans av varierad kost är tillräckligt för att 
förse det metabola behovet hos personer med tanke på deras energibehov och 
miljöförhållanden men ej så mycket mat som krävs för att orsaka övervikt (Orem, 2001).  

PROBLEMFORMULERING 

Fetma är ett hot mot folkhälsan. Överviktiga personer kan vara socialt avvikande och 
uppleva ett utanförskap vilket kan orsaka lidande. Det krävs en livsstilsförändring hos de 
personer som genomgått en gastric bypassoperation vilket kräver att personerna tillämpar 
den egenvård de blivit rekommenderade av vårdpersonal. De personer som infaller under 
kriterier för att genomgå en gastric bypassoperation och inte gör det på grund av olika skäl 
kan uppleva en försämrad livskvalitet och lidande. Tidigare studier har funnit att 
hälsorelaterad livskvalitet ökar efter genomgången operation men att personer väljer att inte 
medverka på uppföljningarna. Detta ger en osäkerhet om hur det dagliga livet påverkas för 
personer som genomgått en gastric bypassoperation. Sjuksköterskor arbetar för att främja 
hälsa och ansvarar för att motivera personer till tillämpning av egenvård. Ett tydliggörande 
av hur personer upplever det dagliga livet efter genomgången gastric bypassoperation kan 
leda till ökad förståelse hos sjuksköterskor och är av betydelse i vårdandet av dessa personer. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva personers erfarenheter av dagligt liv efter en gastric 
bypassoperation. 
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METOD 

Metoden som användes var en analys av berättelser (narrativer) beskriven av Dahlborg-
Lyckhage (2012). En analys av berättelser används för att skapa kunskap eller visa på 
konsekvenser om hur en människa upplever olika situationer. Vid en analys av berättelser 
(narrativer) görs en kvalitativ analys av exempelvis biografier, dagböcker, memoarer eller 
bloggar. Data samlas in som beskriver en händelse och sedan formas dessa till en ny helhet. 
I berättelser finns ett öppet och dolt innehåll, texten hanteras som empiriskt material och 
svarar på utvecklade frågeställningar utifrån problemområdet (Dahlborg-Lyckhage, 2012).  

Urval 
Urvalet bestod av sex bloggar författade av kvinnor. Inklusionskriterier var bloggar skrivna 
på svenska av en person som är gastric bypass-opererad, bloggförfattarna skulle vara över 
18 år samt att bloggarna ej var äldre än tio år gamla. Bloggarna skulle uppdateras 
kontinuerligt efter att bloggförfattaren genomgått operationen för att få en övergripande bild 
över det dagliga livet. Bloggarna skulle även vara offentliga för åtkomst. Inlägg skrivna av 
någon annan än bloggförfattaren som genomgått en gastric bypass-operation exkluderades.  

Datainsamling 
En första sökning gjordes manuellt för att kontrollera att ett tillräckligt antal bloggar fanns 
så att ett urval kunde ske. Sökning av bloggar har gjorts via sökmotorn Google då denna 
lämpade sig för ett brett utbud av bloggar. Sökorden “gastric bypass blogg efter operation 
sverige” användes och sökningen gav 11 400 träffar och av dessa valdes 40 bloggar ut. 
Sökmotorn rangordnade resultatet på sökningen efter relevans till valda sökord. Bloggarna 
lästes igenom för att se om dess innehåll stämde med syftet. Efter att ha läst igenom 
bloggarna valdes 6 bloggar som uppfyllde inklusionskriterierna samt svarade på syftet.  

Tabell 1. Presentation av tillvägagångssätt vid sökande av bloggar  

Datum Databas Sökord Sökträffar Antal 
bloggar 

Lästa 
bloggar 

Använda 
bloggar 

170206 Google 

Gastric 
bypass 
blogg 
efter 
operation 
sverige 

11 400 

 

40 40 6 
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Tabell 2. Översikt av utvalda bloggar 

Titel Bloggens syfte Tillgänglig information 

Blogg 1 Bloggen beskriver författarens liv som 
gastric bypass-opererad.  

I denna blogg beskrivs 
komplikationer och 
svårigheter i vardagen efter 
operationen. 

Blogg 2 Bloggen är skapad för att författaren skall 
kunna skriva av sig samt dela sina 
erfarenheter vad gällande gastric bypass 
för de som är nyfikna. 

Tillgänglig information i 
denna blogg handlade om 
kostrekommendationer och 
hur de följdes. 

Blogg 3 Bloggen är skriven för att läsaren skall 
kunna följa författarens resa till en 
normal vikt. 

Bloggaren beskriver hennes 
vardag efter genomförd 
operation. Centralt i 
bloggen är kost. 

Blogg 4 Bloggaren beskriver sin gastric bypass-
resa.  

Bloggaren skriver om 
komplikationer samt 
förändrad självuppfattning i 
och med operationen. 

Blogg 5 Bloggaren skriver om sin resa till ett 
hälsosamt och lättare liv.  

Bloggaren skriver om 
dumpning och kost. Centralt 
i bloggen är också 
uppföljning. 

Blogg 6 Bloggaren skriver om sin viktresa samt 
för att inspirera läsare.  

Bloggaren skriver om hur 
hon med hjälp av en gastric 
bypass-operation och 
träning gjorde en hel-
omvändning i sitt liv. 

Analys 
Datamaterialet analyserades utifrån en modell beskriven av Dahlborg-Lyckhage (2012). 
Detta innebar att analysen skedde i tre steg, från en helhet till delar och till skapande av en 
ny helhet (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Analysen började i ett bekantgörande skede där utvalt 
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material lästes igenom. Författarna läste tre bloggar var för att kunna koncentrera sig i varje 
blogg. Blogginlägg som passade till syftet klipptes ut och lades in i ett dokument och lästes 
igenom för att kunna få en övergripande bild av textmassan. Det insamlade materialet 
bestående av utvalda blogginlägg genererade i 37 sidor A4 text med teckensnitt 12. Texten 
lästes flera gånger för att få en förståelse för helheten. Därefter urskildes meningsbärande 
delar. Dessa trädde fram då en ständig dialog fördes genom att frågor ställdes till texten. En 
sökning efter sammanhang i texten där olika meningsbärande delar skiljer sig från varandra 
gjordes. Därefter kodades de meningsbärande delarna. När identifieringen av det innehåll 
som texten inrymde gjordes markeringar med olikfärgade överstrykningspennor för att 
senare föra dem samman utifrån likheter och skillnader. Kategorier skapades. Under 
analysfasen undersöktes det konkreta (utvalda texter) och det abstrakta (kategorier) för att 
försäkra sig om att data och analys stämde överens med varandra. Kategorierna namngavs 
utefter vad de handlade om och dess innehåll beskrevs. Kategorierna belystes med citat från 
texten som illustrerade dessa. Det sista steget i analysen bestod av en beskrivning av ett 
mönster utifrån kategorierna. Texten behandlades som en helhet och de olika delarna i texten 
sattes ihop igen. Detta innebar att det fenomen som studerats uttrycktes på ett nytt sätt.  

Etiska överväganden 
Denna studie har följt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Detta innebar att 
en god forskningssed tillämpades. Bloggar på internet är enligt Skärsäter och Ali (2012) 
klassade som offentlig information. Bloggförfattarna är medvetna om att deras publicerade 
texter finns tillgängliga för allmänheten på internet. Därför valdes att använda 
bloggförfattarnas texter utan informerat samtycke. Vid hantering av citat ur utvalda texter 
har användarnamn ej uppgetts utan istället har bloggförfattarna fått vara anonyma för att 
undvika en identifiering av personen som skrivit inlägget. Anonymitet användes för att de 
texter som samlats in har tolkats och därmed kan bloggförfattarnas egentliga innebörd av 
texten frångås.   
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RESULTAT 

Ur analysen framträdde tre huvudkategorier och sju underkategorier. Dessa presenteras i 
tabell 3. 
 
Tabell 3. Presentation av kategorier och underkategorier 
 
Kategorier 
 

Underkategorier 

 
Anpassa till en ny vardag 

 
Förändrade matvanor 
Strategier för ökad motion 

 
Svårigheter att leva ett normalt liv 

 
Självkänslan sjunker 
Kroppsuppfattningen förändras 
Fysiska komplikationer 

 
Medaktör i den fortsatta planeringen 

 
Ta eget ansvar för fortsatta kontakter 
Få fasta återbesök 
 

Anpassa till en ny vardag 

Den nya vardagen hos personer som genomgått gastric bypass-operation behöver förändras 
för att få ett lyckat operationsresultat vilket kräver anpassning till matvanor samt 
motionsökning.  

Förändrade matvanor 
Kosten var en stor omställning för samtliga informanter. ”Så det gäller att PLANERA när 
man ska dricka vatten, när man ska ta tabletter och när man ska äta. Phu! Det är inte lätt 
att förklara” (Blogg 2). De upplevde att det är svårt att få i sig dietistens rekommendationer 
gällande mängd mat per mål. Informanterna beskriver att de kände stor mättnad när maten 
var intagen och fick inte plats med den rekommenderade mängd vätska som skulle intas 
under samma måltid. En informant upplevde en fördröjd mättnadskänsla och kände efter en 
stund en enorm mättnad och obehag i magen efter varje måltid. Informanten mäter då noga 
upp sina måltider och använder sig av små matlådor för att minimera risken att äta för 
mycket. Personer i informantens närhet menar att den kontroll som förs över maten verkar 
som en ätstörning. Informanterna hade noggrann planering vad gällande matintag och att de 
använder hjälpmedel som alarm på telefonerna samt gör matlådor för att fördela sina 
måltider under dagen. Nödlösningar i form av proteinbars samt frukt fanns med hos 
informanterna i väskan när de var på språng. Informanterna upplevde svårigheter att få i sig 
vätska i samband med måltid och hade därmed med sig vattenflaskor under dagen för att få 
i sig små mängder i taget av dagens vätskeintag.  
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Stora svårigheter med kosten upplevs hos de opererade personerna. Dumping fås i vissa fall 
av den rekommenderade kosten från dietist och svårigheter att behålla den mat de får i sig 
ger illamående och kräkningar. För att undvika detta satte en informant självmant upp ett 
mål och det var att äta minst en gång per dag för att överleva. Dumping är något som också 
kan upplevas vid överkonsumtion av sötsaker samt mycket feta livsmedel. Informanterna 
anger att det är enklare att följa bra matvanor under vardagar då de har i iordningställt 
matlådor samt har arbetat fram rutiner för kosthållningen. Helgerna anses vara svårare att 
följa rutiner då de vill umgås och äta samma mat som övriga familjemedlemmar. Det finns 
även en större risk att utsättas för frestelser i form av sötsaker. Vissa informanter anser att 
de inte följer sin kosthållning på ett bra sätt och har en vilja att försöka ändra sina matvanor 
i en positiv riktning. Informanterna gör planer för att arbeta fram bättre rutiner angående 
deras kost. En informant har tappat mycket i vikt och fått psykiska problem gällande 
kosthållningen. Det har blivit överdriven matfixering och informanterna väljer att hoppa 
över måltider för att fortsätta rasa i vikt. Hon är medveten om sina problem och sökt hjälp 
för det och för därmed en matdagbok som ska hjälpa henne att äta bättre och mer 
regelbundet. 

Strategier för ökad motion  

Motion är viktigt för goda viktminskningsresultat efter en genomfört gastric bypass-
operation för samtliga informanter. Informanterna har tagit ett stort eget ansvar för att 
motionera i den mån de klarar av genom att använda sig av hjälpmedel för att börja träna. 
Dessa hjälpmedel var bland annat att använda träningsappar i mobiltelefonen, att kontakta 
sjukgymnast för att få hjälp med individanpassade övningar samt att gå på en speciellt 
utformad gruppträning för gastric bypass-opererade personer som inkluderar både motions- 
och styrketräning. Det var två sjukgymnaster som höll i träningen och informanten upplever 
att det var skönt att alla som deltog i träningen befann sig på samma nivå. De höll till i ett 
litet gym och det var inga andra utomstående där vilket innebar att informanten kunde 
fokusera på det hon var där för att göra, komma igång med träningen. Denna gruppträning 
lade en bra grund för henne för fortsatt träning då hon senare gjorde ett eget träningsprogram 
med övningar från gruppträningen. Detta program tränar hon nu minst en dag i veckan. 
 
En av informanterna beskriver att hon sedan innan operationen har problem med sina fötter 
på grund av sin övervikt, hon känner smärta så fort hon går. Informanterna anser det viktigt 
att börja försiktigt med motion för att sedan successivt kunna öka både distans samt frekvens. 
Informanterna beskriver att de fick börja med en mjukstart vid motion. Då ingen av dem 
hade tränat frekvent innan operationen kunde de inte påbörja ett avancerat träningsprogram 
snabbt inpå operationen utan fick börja med promenader. För att inte tappa motivation 
gällande motion har informanterna lagt upp en träningsplan som de har som mål att följa. 
Informanter har även tagit hjälp av en personlig tränare då de ansåg att de var tvungna att få 
individanpassad hjälp. En av informanterna har också anmält sig till en träningsutmaning 
där hon har ett mål inom träning att sikta mot.  
 
När vardagen återkom efter operationen upplevde informanterna att tiden för träning inte 
räckte till. Genom att använda hjälpmedel som stegräknare blir det lättare att hålla koll på 
hur mycket vardagsmotion som genomförs. Detta beskrivs av informanterna som ett bra sätt 
att hålla koll på deras dagliga steg för att kunna känna att de ändå har varit aktiva under 
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dagen, trots att de inte varit på något träningspass. En annan informant beskriver att hon bor 
mycket på hotell i jobbet och därför inte vill köpa något gymkort då hon inte spenderar 
mycket tid hemma. Istället har hon vid incheckning på hotellet informerat sig om de har 
något utbud av träning. Oftast finns det ett gym eller en bassäng på hotellet som hon då 
utnyttjar. Informanterna beskriver att de tar tillvara på varje tillfälle då vardagsmotion ges. 
De tar alltid trappor istället för hiss när möjligheten finns, vissa cyklar hellre än att åka bil 
samt att de promenerar i ett snabbare tempo än vanligt. 

Svårigheter att leva ett normalt liv  

De besvär som upplevs efter genomförd operation yttrar sig både psykiskt och fysiskt, där 
det kan vara svårt att inse vad en gastric bypass gör med kroppen och hur mycket den ändras. 
En gastric bypass-operation styr informanters liv i olika utsträckning och de påverkas olika 
mycket. 

Självkänslan sjunker 
Informanterna beskriver en psykisk påverkan efter genomförd operation. Några informanter 
upplever sin dumping så kraftig och påfrestande för psyket att de tror de skall dö. 
Informanterna beskriver en förändrad syn på sig själva. En informant har stora besvär av 
komplikationer efter genomgången operation och beskriver att hon känner sig som en 
söndertrasad docka. Informanterna syn på sig själva har ändrats drastiskt under 
viktnedgången. Hjärnan hänger inte med och de kan inte själva se med egna ögon hur smala 
de blivit. En annan informant beskrev att hon genomgått små men tuffa identitetskriser när 
hon minskade i vikt. Informanterna upplever besvär med överflödigt hängande skinn, 
framförallt på mage och armar som påverkar deras syn på sig själva i negativ riktning.  
 
Även om operationen och livsstilsförändringarna medförde ett lyckat resultat i form av 
viktnedgång hos informanterna genererade detta nya bekymmer i form av rädsla och oro 
inför framtiden hos informanterna. Informanterna blev oroliga när de nått sin målvikt. De 
uttryckte en rädsla för att åter falla i matmissbruk och lägga på sig vikt igen. De förklarade 
att deras hjärnor hade vant sig vid viktnedgången och att det uppstod en svår omställning för 
dem när viktminskningen klingade av och de skulle behålla sin målvikt. De förklarade att 
det var svårt att bryta tankar om viktnedgång när hjärnan var inställd på att fortsätta förlora 
vikt. 
 
Gastric-bypass operationen har påverkat informanternas liv på olika sätt. Oftast i en positiv 
riktning men för en informant har operationen skapat hinder och försvårat hennes dagliga 
livsföring. Hon beskriver att hennes gastric bypassoperation styr hennes liv. Hon kan 
exempelvis inte planera in saker då hennes välmående kan skifta väldigt inom loppet av tio 
minuter och det kan pendla mellan att må väl till att hon får ligga i fosterställning på grund 
av svåra kramper och smärtor från magen. Några informanter har tidigare haft problem med 
att äta för stora mängder mat med efterföljande dumpings som följd. De kontrollerar noga 
all mängd mat de skall äta i syfte att äta rätt och undvika dumping. Detta beteende uppfattas 
dock som en ätstörning hos människor i deras närhet. Informanterna har börjat få onda tankar 
under sin viktminskningsresa. Rädslan för att återigen bli tjocka resulterade i att de aktivt 
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fortsatte att tappa vikt, trots att de redan blivit underviktiga. Dock insåg de själva att detta 
beteende inte är normalt och vissa sökte självmant hjälp för sitt beteende. 

Kroppsuppfattningen förändras 
Informanterna har ändrat självuppfattning efter den genomgångna operationen. En informant 
som inte upplever någon förändring själv fick på ett uppföljningsmöte höra av en dietist att 
hon var jättefin samt såg stark ut, informanten kände att hon blev överöst med beröm.  
 
“Det var så fantastiskt att få en bekräftelse på att jag ändå skött mig ganska bra. Det visade 
sig att jag gått ner hela 49 cm!!! runt naveln. Jag fattar ingenting - det är ju för i helskotta 
en halv meter!!!!” (Blogg 6). 
 
En informant uppger att hela hennes gastric bypass-resa har varit värt all planering och 
uppoffringar då hon hade en tidigare vana att alltid må dåligt. Hon beskriver att hon fått ett 
bra resultat både vad gällande vikt samt hennes psykiska mående. Hon känner en större 
livsglädje. Informanterna upplever att de inte alls mår bra psykiskt efter operationen. En av 
dem vill gråta och gå ner i vikt men vet inte hur hon ska klara det. Hon känner sig nojig och 
funderar på vad hon gör för fel men vill inte behöva räkna kalorier då hon ej mår bra av det. 
Hon upplever att hon har en skev kroppsuppfattning. Förändring har skett men inte i den 
utsträckning hon anser att det borde vara nu.  
 
Informanterna har drabbats av vägningsmani. De kan helt enkelt inte sluta väga sig och blir 
nedstämda när de inte ser resultat vid varje vägning. De har svårt för att känna sig nöjda när 
vågen står still. En informant upplever lycka då hon ser nyckelbenen framträda på sig själv. 
Hon upplever att hon alltid varit fascinerad av detta och tycker det är vackert. Då hon inte 
sett detta på sig själv under en lång tid känner hon sig nöjd med sig själv när de framträder. 
En informant anger att hon känner att både yttre begränsningar samt kroppsliga 
begränsningar börjar bli färre och färre. Hon kommer nu i kläder som inte passat på ett bra 
tag och kan använda klackskor vilket hon inte kunnat på väldigt länge. Hon har även slutat 
bry sig om andras fördomar och fokuserar bara på sitt eget välmående samt hur långt hon 
kommit i sin resa mot ett bättre och lättare liv. Informanterna tycker om att se sig själva i 
spegeln en tid efter genomförd operation i och med gott resultat. De känner sig mer 
avslappnade och lyckliga och upplever att de har nått acceptans. En informant har drabbats 
av ätstörningar relaterat till förändringarna som operationen innebar. Hon har nu svårt att se 
på sig själv på ett bra sätt och tänker hela tiden på att hon måste fortsätta minska i vikt. När 
vikten överstiger ett visst antal kilo drabbas hon av panik och skriver själv att hon har en 
skev kroppsuppfattning. Informanternas mål med sin gastric bypass-operation är att de ska 
må bra och kunna ha ett normalt liv.  

Fysiska komplikationer 

Informanterna har upplevt komplikationer i form av problem vid matintag. Dessa har yttrat 
sig på olika sätt men det vanligast förekommande problemet var smärtor eller kraftigt 
illamående vilket orsakade en känsla av att behöva kräkas. En av informanterna har haft så 
svåra komplikationer med kräkningar samt mediciner att hon fått en försämrad munhygien. 
Det har gått så långt att hon behövt dra ut två tänder samt att resten av tänderna är i så pass 
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dåligt skick att de lossnar flisor från dem. Detta beror enligt tandläkare på långvariga 
kräkningar och mediciner. Informanterna har problem med dumping vilket visar sig med 
symptom som hjärtklappning, myrkrypningar, kallsvettning, extrem trötthet och en känsla 
av att vilja dö. Informanterna får också en stark ångestkänsla vid dumpingen då de efter 
operationen har svårt att kräkas på grund av omkopplingar inne i magen. De känner att de 
behöver få upp maten igen men det går inte. Efter dumping är det en informant som känner 
en extrem orkeslöshet och har svårt för att hålla sig vaken. Hon upplever detta extremt 
jobbigt när hon är på arbetet där det är viktigt för henne att kunna prestera väl. Informanterna 
som drabbas av dumping upplever att de inte längre känner någon mättnadskänsla och därför 
äter för mycket vilket orsakar dumping. En av dessa känner heller ingen smak vilket hon tror 
beror på att saltbalanserna i kroppen har förändrats efter gastric bypass-operationen. Direkt 
efter operationen var det en informant som var rädd för att ta de mediciner hon behövde. 
Hon kände att hon ej kunde dricka tillräckligt med vatten för att kunna få ner tabletterna utan 
att det knöt sig i magen och en smärta tog vid. Detta påverkade henne på så sätt att hon ibland 
struntade i att ta de viktiga vitamintabletterna.  

En informant hade en känsla av att benen ej bar henne på grund av snabb och ofrivillig 
viktnedgång. Hon hade drabbats av ofrivillig svält då hon ej kunde få i sig tillräckligt med 
mat. Informanterna upplever också väldigt snabba vändningar i sitt mående. Detta på grund 
av snabbt tillstötande smärta utan orsak och smärtlindring som ej fungerar. Flera av 
informanterna har svårt att få i sig kost enligt rekommendationerna på grund av 
komplikationer i form av smärta och illamående. Detta har gjort att de råkar ut för 
blodtrycksfall.  

Mediciner har påverkat informanterna. Informanterna upplever att de svullnar upp och en av 
dem beskriver att hon känner sig som en heffaklump och att detta påverkar hennes vardag 
kraftigt då hon inte vill gå utanför dörren och visa sig för andra människor. Vissa informanter 
har övervägt att gå på bedömning för hudplastik. En av dem har fått komplikationer på grund 
av viktnedgången i form av smärta i ryggen orsakat av hängande hud. En annan informant 
upplever smärta orsakat av att huden rör på sig så mycket, hon beskriver att det känns som 
att hela tarmpaketet flyttas runt i magen så fort hon rör på sig. Det sträcker och stramar då i 
huden vilket orsakar smärta.  

Informanterna har efter operationen drabbats av hypoglykemi vilket innebär lågt blodsocker. 
Detta har för en informant visat sig i form av bland annat svettningar, överkonsumtion av 
sötsaker och kaffe samt koncentrationssvårigheter. Hon lider av svår trötthet men sover 
sällan en hel natt vilket tär på henne. Informanter som drabbats av hypoglykemi med 
liknande symptom har även drabbats av näringsbrist, lågt blodtryck och andningssvårigheter. 

Medaktör i den fortsatta planeringen 

Personer som genomgått en gastric bypass-operation behöver ha en plan om hur de ska gå 
tillväga i det dagliga livet efter operationen för att få ett positivt resultat av ingreppet. Ett 
egenansvar krävs för att få uppföljande möten hos olika vårdgivare och stora skillnader finns 
i utformning och frekvens av uppföljning.  
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Ta eget ansvar för fortsatta kontakter 

Uppföljningen ser väldigt olika ut hos samtliga informanter. Den enda likheten för 
informanterna är att de själva får ta kontakt med sjukvården om de har några funderingar 
angående gastric bypass-operationen. Informanterna fick då tillämpa ett stort egenansvar. En 
informant upplever då situationen som att hon inte får någon hjälp samt att sjukvården inte 
tar ansvar för att hjälpa henne. Hon upplever att hon skrevs ut från sjukhuset utan någon plan 
överhuvudtaget trots att hon har fått komplikationer. Hon har fått tjata sig till ett återbesök 
till kirurgen och får själv ta kontakt med vårdcentral för att ta prover en gång per månad. 
Anledningen till att hon behöver ta prover så ofta är för att hon lider av järnbrist. Hon 
upplever att ansvarig kirurg är ignorant angående detta och skriver inte ordinationer till 
vårdcentralen att hon behöver dessa injektioner. Hon upplever att hon hamnar mellan 
stolarna och inte får den hjälp hon behöver för att återhämta sig samt komma igång efter 
operationen. Flera informanter känner sig missnöjda med de få uppföljningar som de erbjöds 
efter operationen.  

Få fasta återbesök  

Uppföljningarna kan se ut på följande sätt: en informant gick på ett återbesök till en kirurg 
sex veckor efter operationen. En annan informant fick med sig ett frågeformulär hem som 
hon skulle besvara och skicka till sin ansvariga kirurg sex veckor efter sin operation. 
Informanten fick även med sig ett annat frågeformulär som skulle fyllas i och skickas till 
kirurgen sex månader efter genomförd operation. Det var alltså inga fysiska 
uppföljningsträffar. Informanten har också fått information om att det kommer ske 
uppföljningssamtal med obesitassköterska ett år efter operationen samt även efter två och 
fem år.  

En informant upplevde en helt annan typ av uppföljning där hon hade läkarkontakt redan 
samma kväll som hon kom hem från sjukhuset där läkaren ville försäkra sig om att 
informanten fått i sig tillräckligt med vätska under dagen. Informanten hade tid för fysiskt 
återbesök två månader efter operation samt hade fått information om att hon skulle på ett 
återbesök till opererande kirurg även ett år efter operationen. En informant har haft tät 
kontakt med obesitassjuksköterska en tid efter operationen. Hon har också en tid inbokad för 
en fysisk ett-årskontroll hos samma obesitassköterska vilket hon tycker känns tryggt. 

Gemensamt för informanterna är att de har haft ett eller flera fysiska möten med dietist efter 
operationen. En informant beskriver att hon har en sjuksköterskekontakt som ska ge tips och 
råd om kost. En annan informant beskriver att hon träffat en dietist direkt efter operationen 
för att få information om hur hon skall äta de två kommande veckorna. Sedan skall hon träffa 
dietist igen efter tre veckor. ”Idag var det också dags för återbesök hos dietisten för att 
stämma av hur de två första veckorna gått och hur man nu ska äta tredje veckan och resten 
av mitt liv” (Blogg 2). Informanterna beskriver att de genomfört en ettårskontroll hos dietist.  

 
Skillnader vad gällande uppföljning för de olika informanterna beror mycket på var i landet 
de har genomfört operationerna. Det är alltså olika uppföljningsfrekvens beroende på vem 
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som utför och var operationen görs. Informanterna har fått extra hjälp från 
kontaktsjuksköterskor, en informant på grund av att hon lider av svårigheter med att få i sig 
mat och mediciner vilket denna sjuksköterska hjälper henne med. En annan informant som 
har extra tät kontakt med en sjuksköterska har fått en ätstörningsdiagnos efter operationen 
och behöver därför följas upp noggrant och ofta. Informanten kände själv att hon tappat för 
mycket i vikt och att det fanns en risk att det skulle gå så långt att det blev skadligt för henne 
och valde då att själv söka hjälp via vårdcentral.  
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metoden som valts till denna studie var en kvalitativ analys av berättelser (narrativer) enligt 
Dahlborg-Lyckhage (2012). När en kvalitativ studie genomförs ökas förståelsen för det 
valda fenomenet (Friberg, 2012). Dahlborg-Lyckhage (2012) refererar till Skott (2004) som 
beskriver att syftet med narrativ forskning är att förstå mänsklig kommunikation samt språk 
i skilda sammanhang. Dahlborg-Lyckhage (2012) referar till Öhlén (2001) som skriver att 
berättelser sedan länge har haft en central roll inom vårdandet. Berättelser av patienter har 
varit en väg till ökad kunskap.  
 
Internet har under en lång tid varit en databas där data kan samlas in och forskning kan 
utföras (Chenail, 2011). Datamaterial till denna studie har sökts på internet via sökmotorn 
Google. Internet är i dag en stor distributionskälla för information (Segesten, 2012). Trots 
att databaser finner specifik information som söks är det inte något sökverktyg som täcker 
allt. Många av sökverktygen som finns idag är styrda av annonser och reklam vilket kan göra 
sökningen svårare. Därför rekommenderas att söka hjälp av experter inom området 
(Segesten, 2012). En svaghet är att det funnits en tidsbegränsning för informationssökning 
vilket kan ha lett till att väsentlig information från andra bloggar uteblivit. Detta kan påverka 
resultatet på grund av att väsentligt material för studiens resultat eventuellt uteblivit. 
Bloggtexter valdes som analysmaterial dels för att vid intervjuer kan informanten påverkas 
av intervjuaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) men även för att studier som syftar 
till att analysera människors upplevelser är lämpligast att göra utifrån texter med 
informantens egna ord (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  
 
Betydelsen av att ha relevant mängd text att analysera belyses av Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012). Detta har beaktats. Bloggarna lästes igenom var för sig och sedan 
klipptes relevanta inlägg ut tills en tillräcklig mängd data fanns att analysera. Diskussioner 
fördes kontinuerligt för att diskutera olika synsätt och på så vis undvika att den egna 
förförståelsen inte färgade resultatet. Tidigare erfarenheter och teoretisk kunskap inkluderas 
i förförståelse. Till följd av författarnas utbildning till sjuksköterskor finns en viss teoretisk 
kunskap. Genom att vara medvetna om detta har författarna aktivt arbetat med att analysera 
texterna objektivt. Den objektiva analysen innebar att författarna läste texterna neutralt utan 
värderingar. En medvetenhet finns om att förförståelse indirekt präglat resultatet vilket kan 
vara en faktor som påverkar tillförlitligheten på ett negativt sätt (Dahlborg Lyckhage, 2012). 
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För att kvalitetssäkra utvalt material läste författarna i vilket syfte bloggarna skrivits. I de 
inkluderade bloggarna framgick det att informanterna använde sin blogg dels för att skriva 
av sig och dela med sig av sina upplevelser och för att låta bloggens läsare följa med på deras 
resa. Risken för stulna texter är förekommande i bloggar (Segesten, 2012), men texternas 
innehåll med väl detaljerade beskrivningar ansågs vara en pålitlig förstahandskälla. Segesten 
(2012) beskriver att webben är ett forum i ständig förändring. Det material som finns där ena 
dagen kan vara försvunnet dagen därpå. För att undvika att material reviderades eller 
försvann kopierades blogginlägg och sparades i ett Google drive-dokument. Felkällor samt 
icke komplett material undveks därmed med detta tillvägagångssätt. 
 
Författarna fokuserade på personer som genomfört operation i Sverige och därmed valdes 
det också att bloggen skall vara författad på svenska. För att fånga den författande personens 
egna upplevelser av det dagliga livet efter operationen valdes inlägg bort där någon annan 
än bloggförfattaren skrivit. Studien har granskats kritiskt av utomstående kurskamrater i 
syfte att öka studiens trovärdighet. En begränsning finns i resultatet då endast ett fåtal 
informanters upplevelser har analyserats. Det innebär att det inte går att applicera på alla 
personer som genomfört en gastric bypassoperation. Ytterligare en begränsning är 
könsfördelningen hos informanterna, det var endast kvinnliga informanter.  
 
Vid en studie som innefattar andra människor finns en etisk utmaning. Dessa människor 
skall inte skadas, såras eller utnyttjas (Kjellström, 2012). Studiens författare har därmed valt 
att inte nämna bloggförfattarna vid namn, utan istället kallat samtliga för informanter. 
Studien har gjorts för att gagna personer i liknande situationer och i de godaste av avsikter. 
Genom en ökad förståelse för detta fenomen finns en förhoppning att vårdpersonal genom 
ökad kunskap ska kunna erbjuda dessa personer en bättre vård.  

Resultatdiskussion 
Av resultaten framkommer att i samband med gastric bypassoperation får personerna 
anpassa sig till en ny vardag. I det dagliga livet efter operationen tar informanterna olika 
vägar. De får tillämpa mycket egenvård, främst vad gällande kost samt motion. 
Socialstyrelsens definition av egenvård är att det handlar om hälso- och sjukvårdsåtgärder 
som legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att en person själv kan utföra. 
Egenvård räknas inte till hälso- och sjukvård (SOSFS 2009:6). Dessa egenvårdsaktiviteter 
leder till ett ökat välmående hos informanterna. Egenvård enligt Orem (2001) handlar om att 
en individ utför aktiviteter för att bibehålla hälsa samt välbefinnande. Bray, Frühbeck, Ryan 
och Wilding (2016) beskriver att vissa personer som genomgår operation har svårt att 
tillämpa följsamhet vad gäller de förändringar som krävs för att nå ett positivt 
viktminskningsresultat. En gastric bypassoperation kräver livslångt arbete av personen som 
genomgått operationen. Det kan vara svårt utföra förändringar som krävs för ett gott resultat 
efter operationen. Genom att tillämpa en personcentrerad vård kan hälso-och 
sjukvårdspersonal hjälpa personerna att arbeta fram individuella målsättningar.  
 
Resultaten tydliggör att kosten har betydelse i det dagliga livet efter operationen. Obehagliga 
känslor finns och dyker upp vid matsituationer samt en känsla av att vara betraktad av 
människor i deras närhet. Dumpning är ett problem för samtliga informanter och de använder 
sig av olika knep för att slippa detta. På grund av dumping påverkas informanternas 
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livskvalitet. Enligt WHO (1997) innebär livskvalité ett välmående av psykisk, fysisk samt 
social hälsa. En stark vilja att ha positiva matvanor finns hos samtliga informanter. Enligt 
Økland Lier, Aastrom och Rørtveit (2015) har personer som genomgått en gastric 
bypassoperation behövt anpassa sitt ätmönster då de har fått restriktioner till följd av 
operationen. Vissa personer som genomgått denna typ av operation blir illamående av att äta 
en viss typ av mat. Dock brukar alla personer vänja sig vid deras nya 
matsmältningsfunktioner en tid efter operationen (Økland Lier et al., 2015). Av resultaten 
framgår att informanterna har en vilja till att utöva motion. Groven, Råheim och Engelsrud 
(2015) beskriver att personer som genomför en gastric bypassoperation uppmanas att ändra 
sin livsstil.  
 
Kombinationen att ändra både kost- och motionsvanor anses vara den bästa metoden att gå 
ned i vikt samt förhindra en återkomst av förlorade kroppskilon (Groven, Råheim & 
Engelsrud, 2015). Personer är väl medvetna innan operationen att motion är betydelsefullt 
för att uppnå goda viktminskningsresultat (Tompkins, Bosch, Chenowith, Tiede & Swain, 
2008). Informanterna upplever att de blir välinformerade om att motion är viktigt för 
viktminskningen och att det är en del av ett hälsosamt liv som anses vara bra. Dock anses att 
personerna kan träna lite väl mycket i början av sin viktminskningsresa och då riskera att 
tappa intresset och motivationen för träningen. Därför behöver sjuksköterskor informera om 
att motion i lagom mängd i en individuellt anpassad form för att de opererade personerna 
inte skall känna någon prestationsångest.  
 
Av resultaten framgår att det kan upplevas svårigheter att leva ett normalt liv efter en gastric 
bypassoperation. Den psykiska påverkan som kan uppstå efter en gastric bypassoperation 
beskrivs som en förändring av informanternas syn på dem själva. Identitetskriser uppstår 
samt både positiva och negativa tankemönster skapas hos informanterna. Conceicao et al. 
(2013) beskriver att personer som genomfört en viktminskningsoperation vanligen utvecklar 
någon form av ätstörning en tid efter operationen. Den största orsaken till att dessa 
människor utvecklar en ätstörning beror på att de har en rädsla för att öka i vikt (Conceicao 
et al., 2013). Då informanterna upplever att det psykiska välbefinnandet påverkas under 
viktminskningen behöver sjukvården utöka sitt stöd inom detta område med syftet att 
erbjuda de personer som är opererade den bästa vård. Lynch (2016) menar att personer som 
gör en gastric bypassoperation genomgår olika stadium efter operationen. Det första stadiet 
kallas för “smekmånaden” där en viktnedgång sker oavsett hur personerna lever sina liv. 
Personerna hinner vänja sig vid tanken att förlora vikt. Det är när denna period passerat som 
både fysiska samt psykiska problem uppstår (Lynch, 2016).  
 
Resultaten visar även hur självuppfattningen hos informanterna ändras både positivt samt 
negativt efter genomgången operation. Ett psykiskt lidande efter operationen var frekvent 
förekommande hos informanterna och likaså en skev kroppsuppfattning. Flera av dem tänkte 
hela tiden att de skulle gå ned lite till i vikt trots att de fått ett gott viktminskningsresultat. 
Detta är i linje med en studie gjord av Økland Lier, Aastrom och Rørtveit (2015) som 
beskriver att viktminskningsprocessen påverkar flera aspekter av det dagliga livet. Personer 
som genomgått en gastric bypassoperation är rädda för att återigen gå upp i vikt och är djupt 
insatta i sin viktminskning, de beskrev att de hela tiden vill gå ned “lite till” i vikt för att 
känna sig helt nöjda med sin kropp efter operationen (Økland Lier, Aastrom & Rørtveit, 
2015). 



20 

 

 
Resultaten visar att i fysiska komplikationer är smärta en central del. Smärtan förekommer i 
olika former bland annat vid dumping samt i den löst åtsittande huden som uppstår under 
den snabbt fortskridande viktnedgången. Smärtlindringen minskar inte deras lidande. Den 
bristande uppföljningen har förhindrat att de fått en adekvat smärtlindring, vilket då skapar 
ett onödigt lidande. Detta kan förhindras om en bättre kommunikation sker mellan 
sjukvården och de opererade personerna. Fysisk smärta kan orsaka lidande och är generellt 
sett underbehandlad (Ferell & Coyle, 2008). Detta kan vara en viktig uppgift för 
sjuksköterskor att upptäcka i tidigt skede så att smärtan kan lindras eller elimineras och 
personer slipper utsättas för onödigt lidande. 
 
Resultaten visar att informanterna upplever att de inte erhållit det stöd, i form av 
uppföljningar de behöver från sjukvården efter genomförd operation och därmed får en 
försämrad hälsa. På grund av uteblivet stöd är personerna själva ansvariga för 
kontakttagande med sjukvård. Reynisdottir och Näslund (2015) framhåller att 
långtidsuppföljning efter viktreduktion är avgörande för ett bibehållet resultat. Därför skall 
återkommande viktkontroller erbjudas de personer som opererats samt en beredskap till 
tätare kontakt ska finnas vid behov. Boeka, Prentice-Dunn och Lokken (2010) beskriver att 
den största orsaken till misslyckad framgång hos gastric bypassopererade beror på en dålig 
följsamhet av uppföljningar inom sjukvården. Nilsson (2015) menar att ett program för 
kontroll och behandling av komplikationer som inträffar i samband med kirurgisk 
behandling av fetma bör finnas. Så även ett separat program för långtidsuppföljning 
(Nilsson, 2015). Om dessa två program skulle utvecklas på nationell nivå samt finnas 
tillgängliga för och följas av vårdpersonal skulle uppföljningen av gastric bypassopererade 
vara bättre. Det vore bra om det finns nationella riktlinjer vad gäller uppföljning av en person 
som är gastric bypassopererad eftersom dessa skulle få samma hjälp.  
 
Resultaten tydliggör att uppföljningen ser olika ut för informanterna och de har upplevt att 
den inte är tillräcklig. Bray, Frühbeck, Ryan och Wilding (2016) beskriver att uppföljning 
efter operationen är mycket viktigt då det krävs att hålla koll på kroppens funktion. Orrsjö 
(2014) beskriver att både kännedom om samt uppföljning av personer som genomgått en 
gastric bypassoperation är på en låg nivå. Följsamheten till årliga kontroller samt 
rekommendationer om kosttillskott anges vara de punkter som var mest bristfälliga (Orrsjö, 
2014). Vissa informanterna anses inte ha årliga fysiska träffar samt kirurger som inte skriver 
ut deras mediciner enligt behov. Sahlgrenska universitetssjukhuset ligger i framkant med 
sina riktlinjer (Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2016). I och med att det finns riktlinjer 
gällande uppföljning är det viktigt att dessa följs för att personen som opererats skall få en 
bra och noggrann uppföljning. Det finns utrymme för en förbättring av uppföljning och detta 
kan genomföras genom att tillämpa bättre kommunikation mellan vårdpersonal och 
vårdtagare samt att arbeta fram ett vårdprogram vilket kan generera möjligheter till 
uppföljning av hög kvalitet (Orrsjö, 2014). Hälso- och sjukvårdspersonal bör skapa 
möjligheter för personerna att upprätthålla långsiktiga lösningar och rutiner genom 
uppföljningar. För att nå dit anses att sjuksköterskor bör tillsammans med de personer som 
opererats arbeta fram individanpassade rutiner gällande kost och motion samt tillämpa 
återkommande uppföljningar i syfte att berömma dem vid framgång samt ge stöd vid 
motgångar. Boeka, Prentice-Dunn och Lokken (2010) menar att återkommande 
uppföljningar är viktigt i syfte att tillföra opererade personer information om fördelar med 
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en sund livsstil samt medvetandegöra dem om konsekvenser som kan uppstå när 
rekommendationer inte följs. Uppföljningarna ger tillfälle att motivera och stärka de 
personer som opererats förtroende och förmåga för att genomföra rekommendationer och 
riktlinjer (Boeka, Prentice-Dunn & Lokken, 2010). En personcentrerad vård kan främja goda 
resultat hos opererade personer. Alharbi, Ekman, Olsson, Dudas och Carlström (2012) 
beskriver att en personcentrerad vård handlar om att sätta patientens syn på livssituationen i 
fokus samt att vårdgivaren visar hänsyn till patientens övertygelser, värderingar samt 
önskemål när vården ska bedrivas.  

Konklusion och kliniska implikationer 
Denna studie har bidragit med kunskaper om personers erfarenheter av dagligt liv efter en 
gastric bypassoperation. Resultaten visar att gastric bypass-opererade personer har stort 
egenansvar för att få ett gott resultat efter operationen. Stora förändringar både psykiskt och 
fysiskt sker för personerna som påverkar deras dagliga liv. Självuppfattningen har förändrats 
drastiskt under viktminskningsresan, både i positiv och negativ mening. Komplikationer i 
olika utsträckning drabbar samtliga personer. Kroppen begränsar dessa personer i det dagliga 
livet och medför tidvis ett lidande samt påverkan på deras hälsa. För att få den hjälp 
personerna känner att de behöver får de själva ansvara för att ta kontakt med sjukvården.  
 
Resultaten i denna studie kan bidra med kunskap om personers upplevelser av hur det är att 
leva som gastric bypassopererad. Denna kunskap kan användas av sjuksköterskor för att få 
en djupare förståelse för betydelsen av individanpassad information och stöd. Denna 
förståelse leder till att en god patientcentrerad vård kan implementeras i den kliniska 
verksamheten. Detta är viktigt för sjuksköterskor att vara medvetna om för att kunna bedriva 
en god omvårdnad. Personers erfarenheter av dagligt liv efter en gastric bypassoperation 
upplevs som begränsat. Fortsatta studier behövs inom området för att kunna ge en bredare 
bild av hur det är att leva efter en gastric bypass operation. Ett förslag på forskning är att 
undersöka helhetssynen på livet hos personer som är opererade då tidigare studier inom 
området förefaller undersöka endast personers tankar och utförande kring kost och motion. 
Att undersöka anhörigas upplevelser av det dagliga livet i relation med en person som är 
gastric by-passopererad är av intresse då detta kan ge ytterligare ett perspektiv. Då den 
information som analyserats i denna studie främst behandlat perioden kort efter operationen 
vore det av intresse att se om detta resultat är detsamma efter en längre tid.  
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