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_________________________________________________________________________ 

Andelen människor med övervikt eller fetma ökar. Detta har blivit ett samhällsproblem 

eftersom överviktiga drabbas av följdsjukdomar som negativt påverkar deras liv vilket 

leder till bland annat depressioner, mer sjukskrivningar och vårdbehandlingar. En 

behandling mot fetma är att operera magsäcken, en så kallad Gastric bypass. Syftet med 

denna studie var att belysa människors erfarenheter av vården före, under och efter en 

Gastric bypass operation. Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet har sammanställts i fem kategorier: Vändpunkt i livet, Bristande information, 

Behov av mer stöd, Livsstilsförändring krävs och Operationen en början på något nytt. 

Förslag på förändringar som uppdagats är: matlagningskurser, gruppmöten, inledningsvis 

obligatoriska samtalsstöd, information om olika träningsformer, personliga möten eller 

någon form av ökad uppföljning, vårdpersonal och patienter måste vara mer pålästa om 

vad en operation innebär och söka information själva. Dessa operationer har inneburit en 

nystart på livet, en förändrad livsstil med större kvalitet och livsglädje nu än innan, 

informanterna orkar och vill mer idag. 
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_________________________________________________________________________ 

 

 

The share of human beings with overweight or obesity is increasing. This has become a 

problem for society since obesity often leads to illness. This illness affects life negatively 

and often leads to depression, absence from work and medical care. One treatment against 

obesity is to do bariatric surgery, or Gastric bypass. The purpose of the study was to 

illuminate the experiences of care encompassing Gastric bypass surgery. The method used 

to illuminate this was a qualitative content analysis. The result emerged into five 

categories: Turning point in life, Lack of information, Need of more support, Lifestyle 

change is essential and Surgery a start of something new. Suggestions for health care 

improvements were: cooking classes, group meetings, initially mandatory counseling, 

information about different sorts of physical training, improved follow up, staff and 

patients must be more updated concerning the surgery. The surgery has become a new start 

in life, a changed lifestyle with more quality and happiness than before. The people are 

more energetic and willing to be more active after surgery. 
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INLEDNING 

Under de senaste tjugo åren har andelen människor med övervikt eller fetma ökat i 

Sverige. En drastisk ökning skedde i början av 1990-talet och var större bland män än 

bland kvinnor. Enligt egenrapporterade vikt- och längduppgifter är hälften av alla män och 

drygt en tredjedel av alla kvinnor överviktiga eller feta. Denna fetma kostar både samhället 

och människorna pengar (Socialstyrelsen, 2009). Fetma sprider sig i världen, snart är var 

tionde människa i världen drabbad av sjuklig övervikt (Marsk, 2010). 

Enligt statistiska centralbyrån (SCB) har övervikt och fetma ökat drastiskt från 1990 för att 

plana ut mellan åren 2000 till 2002, för att sedan öka igen snabbare än innan till 2007 där 

statistiken upphör (SCB, 2008). Barth och Jenson (2006) anger att det inte finns exakta 

kända orsaker till varför fetma uppkommer, däremot finns det många faktorer som forskare 

idag vet påverkar förekomsten av fetma och det är; de genetiska aspekterna, metabolismen, 

miljön, beteende, sociala och psykosociala faktorer (a.a.) Ett sätt att hantera fetma är 

Gastric bypass operation. Antalet sådana operationer ökar i landet (Orlebs, 2010). År 2008 

genomfördes 3000 Gastric bypass operationer i Sverige (Sundbom, 2010). 

Enligt WHO (2006) ökar risken för kroniska sjukdomar redan vid ett Body Mass Index 

(BMI) på 21. År 2005 var det cirka 1.6 miljarder vuxna som var överviktiga och minst 400 

miljoner vuxna hade fetma. Om denna trend fortsätter, kommer det år 2015 i världen att 

finnas cirka 2.3 miljarder överviktiga vuxna samt 700 miljoner vuxna som har fetma (a.a.).  

BAKGRUND 

Övervikt/ Fetma 

Orsaken till den ökade fetman kan på ett enkelt sätt beskrivas som att människor äter för 

mycket i förhållande till hur mycket de rör på sig. Det finns flera bakomliggande faktorer 

än bara mat och motion bakom den ökande fetman. Människans livsstil, fysiska aktivitet, 

miljö och ett obegränsat utbud av energirik mat påverkar människan. Det råder obalans 

mellan matvanor och motion. Förebyggande insatser är det effektivaste för att bryta 

trenden för en allt mer överviktig befolkning. Det är lättare att förhindra viktuppgång än att 

gå ner i vikt när övervikten redan har kommit (Socialstyrelsen, 2009). 

Body Mass Index (BMI) är ett mått på den relativa kroppsvikten och är baserad på 

uppgifter om vikt och kroppslängd. Kroppsvikten i kg divideras med den kvadrerade 

längden i meter, det vill säga BMI mäts i kg/m
2
 (Socialstyrelsen, 2003). 

Ett BMI på 18,5-24,9 räknas som normal vikt, och ett BMI över 25 räknas som övervikt, 

samt vid 30 går gränsen till fetma (Barth & Jenson, 2006). Vid kraftig övervikt det vill 

säga BMI över 35 är kirurgi en bevisat effektiv åtgärd. Tidigare opererades enbart 

människor med BMI över 40 men nu har gränsen sänkts till 35. De kirurgiska 

behandlingarna av kraftig övervikt har visat sig vara mycket effektiva. De människor som 

opereras når snabbt en stor viktnedgång som består över tid. Hälsovinsterna är stora 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Barth%20MM%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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eftersom risken för fetmarelaterade sjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar 

minskar. Dessutom ökar människornas hälsa och livskvalitet. Kirurgin ger ökade 

samhällsekonomiska vinster eftersom sjukfrånvaron minskar. För att i stort kunna påverka 

folkhälsan måste kapaciteten för att utföra operationer utökas för att möta de nya 

riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2009). Hussain, Mahmood och El-Hasani (2009) hävdar att 

diabetes typ 2 är en fetmarelaterad sjukdom som kan botas för gott med Gastric bypass 

operationer. Många opererade människor blir av med sin diabetes typ 2 när de går ner i 

vikt (a.a.). Dock är det inte alla patienter som har diabetes typ 2 som har övervikt och om 

de är överviktiga så behöver de inte vara i behov av en operation. Cirka 85 procent av alla 

människor som har diabetes har typ 2, av dessa är 90 procent överviktiga eller har fetma 

(WHO, 2003). 

 

Overgaard (2002) har studerat hur överviktiga och patienter med fetma upplever sitt liv 

vilket resulterat i fem teman. Dessa är; att gömma och visa sin kropp, att vara sig själv eller 

någon annan, att vilja eller att inte vilja gå ner i vikt, mat som social plikt eller social 

isolation, övervikt som sjukdom eller eget ansvar. Informanterna hade hela tiden dessa 

dilemman. Att leva med en kropp som är överviktig eller är drabbad av fetma påverkar 

hela livsstilen, vissa försöker förtränga sin kropp medan andra döljer den. I många sociala 

sammanhang ska det ätas mat och tilltugg och det medför att informanterna inte vill äta 

inför andra. Detta eftersom de skäms över att äta, vilket resulterar i att de stannar hemma 

och där vanligtvis tröstäter. I Overgaards studie belyses att männen isolerar sig inte utan 

äter ute. Männen ignorerar till skillnad från kvinnorna sin övervikt eller fetma. Över 

hälften av patienterna har blivit mobbade sedan barndomen för att de var stora. 

Informanterna upplever att de har stor kunskap om kost, men att de inte har någon kontroll 

över sin konsumtion av mat. De upplever heller inte att de någonsin skulle kunna bli smala 

och menar att en gång fet- alltid fet. Även om de går ner i vikt så ändras inte distanseringen 

till deras fysiska kropp. Vissa ville inte gå ner i vikt, andra har försökt hela livet och gett 

upp (a.a.). 

Påverkan på det sociala livet 

I USA har en studie (Senior, 1997) undersökt om collegestudenter kan tänka sig att gifta 

sig med en kraftigt överviktig människa. Människor med kraftig övervikt hamnar på femte 

plats nerifrån av fjorton. Det betyder att ungdomar hellre vill gifta sig med; förskingrare, 

kokain- eller marijuanamissbrukare eller snattare. Diskriminering av de kraftigt överviktiga 

har skapats som en följd av fördomar (a.a.). Det är av vikt att vårdpersonal låter människan 

leva som hon vill, överviktiga människor som inte vill gå ner i vikt ska få leva som de 

själva önskar. Där behöver vårdpersonalen ta ett steg åt sidan och låta människan få vara. 

Fördomar mot överviktiga finns och det är ett problem i samhället (Overgaard, 2002). 

Stigmatisering är en faktor som påverkar hur vårdpersonal och övriga befolkningen 

uppfattar överviktiga. Viss del av befolkningen ser på kraftigt överviktiga med förakt och 

ser dem som lata och dumma. Detta påverkar indirekt kraftigt överviktigas möjligheter att 

få fast anställning och de riskerar att hamna i en sämre ekonomisk situation (a.a.). Det är 

påvisat att Gastric bypass operationer ökar produktiviteten, minskar förlorad arbetstid, 

blodtryck, diabetes typ 2 samt att en liten minskning även kan ses på antalet sjukhusbesök 

(Foust, Burke & Gordon, 2006). 
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Psykisk och fysisk påverkan på människan 

Enligt Orlebs (2010) är det med en Gastric bypass inte bara en fråga om att gå ner i vikt 

utan även att uppnå en bättre livskvalitet och en reducerad sjuklighet eftersom risken för 

den skadliga triaden; diabetes, höga blodfetter och högt blodtryck ökar med övervikt. Detta 

innebär för samhället att det är billigare att operera människor med kraftig övervikt än att 

låta dem bli sjuka i andra följdsjukdomar, det skulle kosta samhället mer pengar. Gastric 

bypass har visat vara en kostnadseffektiv metod som förhindrar tidig död (a.a.). Efter en 

operation påverkas i stor grad både det psykiska och fysiska hos människan. Tre till sex 

månader efter operationen kommer den första svackan och denna kan vara kortvarig eller 

utdragen. I slutet på första året efter operationen verkar de flesta patienter må bra och 

uppleva bättre hälsa än innan operationen (Chang, Huang, Chang, Tai, Lin & Wang, 2010). 

Foust, Burke och Gordon (2006) anger att självkänslan och känslan av välbefinnande ökar 

hos dem som i deras studie har genomfört en Gastric bypass. Där inga svåra 

komplikationer uppstår ökar det psykiska och fysiska välbefinnandet (a.a.). 

Många lider av sin fetma. Undersökningar i livskvalitet (Järhult & Offenbartl, 2006; 

Kruseman, Leimgruber, Zumbach & Golay, 2010; Hydock, 2005) visar att människor med 

fetma ligger på lika låga värden som människor med allvarliga sjukdomar som kronisk 

lungsjukdom, ryggmärgsskador som lett till förlamning samt reumatism (a.a.). Många 

människor med fetma drabbas även av psykiska problem som depressioner och ångest. De 

psykiska problemen normaliseras vanligtvis om viktnedgång nås (Järhult & Offenbartl, 

2006). Lidandet ökar även eftersom risken att drabbas av andra sjukdomar ökar vid fetma 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2010).  

Lidandet  

Ordet lida betyder att våndas eller att pinas, att lida är att utstå och kämpa samt att 

försonas. Det är en prövning som människan utsätts för. Det är någonting negativt eller 

ont, något människan måste strida med för att existera och som i slutet har varit lärande 

och gett mening samt leder till en försoning. Vårdlidande är när vårdgivare orsakar 

vårdtagare ett lidande, detta orsakas oftast omedvetet och kan därför vara svårt att 

förhindra. För att förhindra vårdlidande behöver vårdpersonal reflektera över sitt agerande 

och ha god kunskap inom mänskligt lidande (Eriksson, 1994). Det finns olika former av 

lidande; sjukdomslidande, vårdlidande, fysisk smärta, psykiskt lidande, depression, ångest, 

andlig smärta, hot mot jaget, upplevelse av meningslöshet och förlust. Att lida är en kamp 

mellan det goda och det onda, då kampen är över lider inte människan längre. Dock är 

kampen mot lidandet livslång, och den kommer att finnas bitvis genom hela livet. Lidandet 

är unikt för varje människa (Eriksson, 1993). Människans väg i livet är en kamp för att 

vara och kryddas av lidande, smärta, sorg och glädje. Det handlar om att röra sig mellan 

dag och natt, sorg och glädje för att uppleva de olika nyanserna av livet (Eriksson, 1989). 

Många överviktiga barn lider mycket eftersom de inte kan vara med i de alldagliga 

aktiviteterna med andra barn. De överviktiga barnen orkar inte leka och röra sig i samma 

utsträckning som de normalviktiga barnen. De kraftiga barnen blir utstötta och känner 

skam och ilska. Föräldrar med överviktiga barn, som inte ändrar barnens kostvanor eller 

motionsvanor kan skapa ett livslångt lidande för sina barn. En konsekvens av övervikt i 
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unga år, kan vara att övervikt och lidande finns kvar hela livet (Lindelof, Vinther Nielsen 

& Pedersen, 2010). 

Hälsa och Ohälsa  

Kärnan i hälsa ligger i sundheten, friskheten och välbefinnandet, men behöver inte betyda 

att individen inte har någon sjukdom. En individ kan vara sjuk men ändå uppleva att hon 

har god hälsa. Hälsa är hur individen upplever sin kapacitet och klarar sig i sin vardag. 

Hälsan är individuell och speglar sig olika på individer, den ändras ständigt. Hälsa 

innefattar tro, hopp och kärlek, individen behöver en tro, en grund att utgå från (Eriksson, 

1989). Erikssons omvårdnadsteoretiska grund betonar hälsa och att se människan som en 

helhet. Människan är ett system sammansatt av tre olika systemnivåer; biologiska, 

psykologiska och sociala. Interaktionen av arv och miljö styr hur människan fungerar i 

samhället. Människan kan vara kroppsligt frisk men ändå uppleva att hon mår dåligt. 

Samhället har sina normer och bestämmer därmed vad som är friskt eller sjukt. Genom 

lagstiftningar finns det också regler för vad som klassas som friskt respektive sjukt. En 

sjuk människa kan drabbas av ekonomiska problem när inte pengarna räcker från 

sjukförsäkringen eller lida för att ha fått en stämpel som mentalt sjuk. Samhället styr 

mycket över hur människan upplever sin hälsa. Genom att ansa, leka och lära kan 

människan vidga sina gränser och nå hälsa. Ansa betyder att människan skall rena, värna 

och bevara sitt inre. Detta är den konkreta kärleken, att människan lever i frid med sig själv 

och andra. Leken står för att våga prova sina gränser vilket innefattar tro, hopp och kärlek. 

I leken kan människans innersta längtan synliggöras samt att uttryck kan ges för 

exempelvis smärta, glädje, rofylldhet. Lära står för att människan på ett medvetet sätt tar 

till sig ny information och omsätter den till kunskap. Begreppen ansa, leka och lära står för 

att människan ska vara sig själv och vara naturlig, vilket är grunden till att uppnå hälsa. 

Hälsan finns hos människan från början och ohälsa är när människan stöter på ett hinder 

som denne inte kan bemästra. Ohälsa har alltid drabbat människan och kommer troligen att 

göra det även i framtiden (a.a.). 

Gastric bypass operation 

Det finns olika behandlingsmetoder mot fetma, en metod är att operera magsäcken (Barth 

& Jenson, 2006). Den mest effektiva och vanligaste metoden är att det skapas en ficka i 

magsäcken som har plats för betydligt mindre mängd mat än tidigare. Operationen utförs 

med suturmaskin. Kardia (övre delen av magsäcken) sys ihop som en liten ficka för att 

kopplas ihop med en slynga av jejunum (del av tunntarm). För att anslutningen från 

duodenum (tolvfingertarmen) skall komma med i systemet på grund av att galla och 

bukspott behövs, kopplas jejunum ihop med en slynga cirka 6-10 centimeter nedanför 

ihopkopplingen mellan jejunums nedre del och ventrikelfickan. Det blir ingen tarmsektion 

över, men maten passerar inte genom lika stor del av tunntarmen som innan operationen. 

Den mindre effektiva metoden är att ett band spänns kring övre delen av kardia för att 

minska storleken på magsäcken. Endast lite föda kan då intas åt gången samt att människan 

upplever mättnad mycket fortare. Båda metoderna kan utföras med titthålskirurgi. 

Titthålskirurgi förkortar återhämtningstiden och minskar också sjukskrivningstiden vilket 

gynnar samhället (Järhult & Offenbartl, 2006). Ett av målen med Gastric bypass 

operationerna är att öka människans hälsa och överlevnad genom viktminskning samt att 

förbättra utseendet kosmetiskt (Barth & Jenson, 2006). 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Barth%20MM%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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För att genomföra en Gastric bypass ska patienten ha ett Body Mass Index (BMI) över 35 

och försökt att på alla sätt gå ner i vikt. Patienten får inte ha något missbruksproblem eller 

psykisk ohälsa. Idag har Gastric bypass operationer blivit svar på problem med grav fetma 

(Orlebs, 2010). 

PROBLEMFORMULERING  

Människor med övervikt och fetma är ett växande samhällsproblem i världen, där Gastric 

bypass har blivit en metod för att minska kroppsvikten. Människor med högt BMI har svårt 

att klara det alldagliga livet och är ofta deprimerade. Människor med BMI redan över 21 

riskerar att drabbas av kroniska sjukdomar och kostar individerna och samhället lidande 

och pengar. Det råder brist på studier inom området omvårdnad vid Gastric bypass, men 

det finns medicinsk forskning inom området. För att adekvat kunna möta dessa patienters 

behov behövs kunskaper om deras erfarenheter av vården.  

SYFTE  

Syftet med denna studie var att belysa människors erfarenheter av vården före, under och 

efter en Gastric bypass operation.  

METOD 

I denna studie har en induktiv ansats valts, där datamaterialet analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Kvalitativ innehållsanalys 

fokuserar på tolkning av texter. Induktiv ansats innebär en objektiv analys av texter som 

baserades på människors berättelser av sin erfarenhet av vården vid en Gastric bypass 

operation. Vid kvalitativ innehållsanalys beskrivs variationer i texten genom att identifiera 

likheter och skillnader. Dessa uttrycks i kategorier på olika nivåer där kontexten är 

betydelsefull.   

Urval 

Urvalet kom att bestå av sammanlagt sex människor som genomgått en Gastric bypass 

operation. Inklusionskriterier var att de skulle ha genomgått operationen mellan åren 2006-

2010 samt att de skulle bo i Västra Götalandsregionen. De skulle vara mellan 20 och 55 år 

gamla och vara villiga att berätta om sina erfarenheter kring sin Gastric bypass operation.  

För att nå frivilliga människor har snöbollsurvalsmetoden tillämpats. Detta har inneburit att 

ett fåtal Gastric bypass opererade människor boende i Västra Götaland har tillfrågats om 

att delta i en intervju, samt att de i sin tur har tillfrågat bekanta som även de genomgått 

operationen om att delta. Till de intresserade skickades ett informantbrev (Bilaga 1) via e-

post, eller via den bekante, där de senare fick fatta ett beslut om att delta i studien eller ej. 

De blivande informanterna svarade via e-post och anmälde sitt intresse varvid författaren 
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kontaktade de sex första som hörde av sig, via telefon för att bestämma tid och plats för 

sina intervjuer. Vid detta tillfälle kontrollerades ytterligare en gång att inklusionskriterierna 

uppfylldes. De informerades muntligt ännu en gång att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet i studien. Vid intervjutillfället ombads varje deltagare underteckna ett skriftligt 

samtycke att delta (Bilaga 1). 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är snöbollsurval en bra metod när det är svårt att få 

fram informanter. Dessa informanter är ofta rika på information eftersom de valts ut för att 

berätta om ett speciellt ämne. En informant väljs ut för att ge förslag på fler personer som 

uppfyller inklusionskraven och har erfarenheter inom det utvalda ämnet. Dessa personer 

ger i sin tur förslag på nya informanter, tills forskaren har uppnått mättnad i sitt material 

(a.a.). 

Datainsamling  

Datamaterialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkman, 2009). 

Detta har inneburit tillgång till människans egna fria berättelser taget ur deras livsvärld. 

Avsikten med en kvalitativ intervju är att förstå delar av en annan människas vardag ur 

dennes perspektiv (a.a.). Kvalitativa metoder är bra att använda sig av för att få fram 

erfarenheter och upplevelser, det som är svårt att annars få fram från en människas innersta 

(Paulsson, 2009). 

Data samlades in genom intervjuer på ostörd plats som informanterna själva hade valt. 

Fyra av informanterna valde sin arbetsplats, en valde sitt eget hem, en kom hem till 

författaren. Intervjuerna började med att informanten fick läsa igenom informationsbrevet 

ytterligare en gång för att sedan ställa eventuella frågor. Därefter skrevs informationsbrevet 

under. Informanterna informerades om att det var upplevelser och tankar kring vården som 

intervjun skulle fokuseras på. Därefter startade intervjun med öppna frågor följt av 

följdfrågor. Kan du berätta om hur du upplevde tiden innan operationen? Vilken 

omvårdnad fick du innan du fick en tid för din operation? Fick du tillräcklig information 

om vad som skulle hända dig inför varje moment? När du kom in för att operera dig hur 

kände du dig då? Hur blev du bemött? Kan du berätta om hur du upplevde att du följdes 

upp eller fick rådgivning efter operationen?  

Intervjuerna slutade med att informanterna fick sammanfatta vad de ansåg kunde förbättras 

kring en Gastric bypass samt om de hade något övrigt att tillägga. Tiden som det tog att 

genomföra intervjuerna varierade mellan 45-60 minuter. Intervjuerna spelades in på 

ljudband och transkriberades ordagrant. Transkriberingen påbörjades samma dag som 

intervjun genomförts och intervjuerna skrevs ut när samtliga var färdigtranskriberade. 

Författaren transkriberade intervjuerna själv.  

Analys  

Datamaterialet analyserades genom att använda kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008). Författaren läste datamaterialet upprepade gånger för att 

få en känsla för helheten samt lyssnade även på ljudbanden för att få den rätta känslan av 

vad informanterna egentligen menade med vad de sa. Ett analysdokument upprättades för 

varje intervju, med fem kolumner. En kolumn för meningsbärande enheter, en för 
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kondenserade meningar, en kolumn för koder, en kolumn för underkategorier och en 

kolumn för kategorier. Detta för att skapa struktur över allt datamaterial. Sedan togs 

meningar ut från det transkriberade materialet och fördes in i analysdokumentet. Detta var 

meningar och fraser identifierade som relevanta till studiens syfte, så kallade 

meningsbärande enheter. Därefter kondenserades meningarna till kortfattade meningar så 

nära originaltexten som möjligt. Sedan abstraherades texten och namngavs med en kod. 

Detta för att koderna sedan jämfördes med varandra för att urskilja likheter och skillnader. 

Koderna grupperades in under underkategorier och kategorier. Vissa koder kunde hamna 

under olika kategorier därför behövdes underkategorier för att ytterligare skilja dem åt. 

Kategorierna representerade upplevelserna kring Gastric bypass operationen, det vill säga 

nyckelorden i analysen. Författaren gick igenom analysdokumenten flertalet gånger och 

avidentifierade datamaterialet och känslig data raderades, detta för att upprätthålla 

sekretessen och skydda informanterna. Varje informants textmaterial färgkodades i sin 

egna specifika färg. Färgkodningen var till för att se vilken informant som upplevt vad, 

därav kunde författaren se hur många informanter som upplevt liknande händelser. Sedan 

skrevs allt datamaterial ut och varje kategori klipptes ut ur dokumenten och parades ihop 

med andra dokuments matchande kategorier. På så sätt framgick det tydligt hur många av 

informanterna som upplevt samma sak och vilken informant som uttryckt vad, detta utan 

att kunna identifieras. Det datamaterial som inte ansågs vara relevant material lades åt 

sidan för att fokusera på det material som relaterade till studiens syfte. De urklippta 

kategorierna förvarades i separata mappar, en för varje kategori. När varje kategori var 

fastställd sållades det ytterligare en omgång ibland de utklippta kategorierna och vissa 

plockades bort och andra som antydde samma sak fästes samman med ett gem. 

Datamaterialet gicks igenom flera gånger och vissa kategorier slogs ihop för att inte skapa 

för många kategorier. Slutligen resulterade analysen i fem kategorier med underliggande 

underkategorier vilka belyses med direktcitat från intervjuerna.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

I denna studie har forskningsetiska riktlinjer följts (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna 

har blivit informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt. Information har givits om 

att allt datamaterial kommer att hanteras konfidentiellt så att namn eller andra 

personuppgifter inte skulle kunna härledas. De informerades om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta utan orsak. Skriftligt samtycke gavs av 

informanterna Allt datamaterial samt de inspelande ljudbanden förvaras inlåsta tills studien 

är klar och godkänd. Detta förfarande rekommenderas av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) och Kvale och Brinkman (2009). Godkännande för studien från etisk 

nämnd behövde inte inhämtas då studenterna inte berörs av krav på etikprövning (SFS 

2003:60). Samtliga informanter kommer att få en kopia av studien via e-post, eftersom 

samtliga anmält sitt intresse av detta. 
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i fem kategorier med femton underkategorier som 

presenteras i tabell 1. Dessa presenteras sedan tillsammans med belysande citat i texten 

nedan.  

Tabell 1. Kategorier och underkategorier baserade på människors beskrivning av sina 

erfarenheter av vården före, under och efter en Gastric bypass operation. 

Kategorier Underkategorier 

  
Vändpunkt i livet Misslyckade bantningsförsök 

 

 

 Vikten hämmar önskvärt liv 

 

Bristande information Otillräcklig kunskap hos vårdpersonalen 

 Lämnats med egen oro för framtiden 

Kunskapsbrist om egenvård 

 

Behov av mer stöd Samtal 

 Bli sedd och bekräftad 

Att bli lyssnad till 

Uppföljningsbesök efter ett halvår. 

 

Livsstilsförändring krävs 

 

 

Kost 

Motion 

Självbild 

Livslång medicinering 

Operationen en början på något nytt  Operationens positiva och negativa effekter 

Nytt sätt att se på livet 

 

Vändpunkt i livet  

Kategorin vändpunkt i livet beskrevs som vad det var som låg bakom att ett beslut togs om 

operation. Detta innefattade Misslyckade bantningsförsök samt Vikten hämmar önskvärt 

liv. 

Misslyckade bantningsförsök 

Samtliga informanter hade provat flertalet olika metoder för att gå ner i vikt, men det hade 

inte fungerat i längden utan samtliga hade gått upp i vikt igen. Vissa hade till och med ökat 

mer i vikt efter misslyckade bantningsförsök. Informanterna hade varit överviktiga sedan 
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barndomen eller smygande drabbats av fetma. Alla informanter hade hört talas om 

operationen innan av vänner eller släktingar. Flertalet informanter kände även någon som 

hade gjort operationen innan dem.  

Vikten hämmar önskvärt liv 

En av informanterna ville skaffa barn och kände att övervikten hindrade henne. Övervikten 

hade på olika sätt hämmat informanternas liv, dessa har vägt mellan 127 kilo och 168 kilo. 

Några informanter kom i kontakt med vården på grund av olika sjukdomstillstånd som 

gjorde att kirurgen inte ville gå in och operera om de inte gjorde en Gastric bypass 

samtidigt. Nedan följer ett citat från en informant som beskrev hur dennes arbete 

påverkades negativt av vikten.  

Jag blev avstängd från att köra vissa fordon på mitt arbete eftersom jag 

vägde för mycket så klarade fordonet inte av maxvikten om jag satt i. 

Bristande information 

Kategorin bristande information beskrevs som att tillräcklig information saknats vilket kan 

leda till bristande kunskap eller rädsla. Detta inkluderade Otillräcklig kunskap hos 

vårdpersonal, Lämnats med oro för framtiden samt Kunskapsbrist om egenvård. 

Otillräcklig kunskap hos vårdpersonal  

Informanterna upplevde att vårdpersonalen hade otillräcklig kunskap om vården efter en 

Gastric bypass operation. Informanterna kände att personalen inte visste hur de skulle 

behandla Gastric bypass patienter. Exempel på detta var när den vanliga toaletten använts 

på postoperativa avdelningen, trots att den har en viktgräns på 120 kilo på grund av att den 

är väggmonterad. En informant sökte hjälp för bekymmer med magen, denne var tydlig 

och påtalade att en Gastric bypass operation genomförts nyligen. Trots detta blev han 

felbehandlad för gallsten, då det var ett svårartat tarmvred. En läkare kunde under 

inskrivningen inte svara på frågor som gällde operationen och tog inte heller reda på 

svaren. En informant beskrev hur det var att vakna upp efter operationen och blöda från 

underlivet och att ingen av vårdpersonalen kunde säga om det var normalt eller inte. I detta 

fall var det menstruationen som hade startat.  

Flera informanter upplevde uppvaknandet efter narkosen som obehagligt, på grund av olika 

upplevelser. Vissa hade svårigheter med att djupandas. En annan informant såg sitt blod i 

toalettstolen när hon satt på den, det var en jättejobbig upplevelse. En var törstig och fick 

inte dricka något, denne fick själv föreslå att få sina läppar baddade med vatten. En fick fel 

sorts mat på avdelningen, sötad yoghurt och en full tallrik. Detta skapade oro hos 

informanten som inte kunde lita på att vårdpersonalen gav rätt sorts mat, då nyopererade 

ska ha lågkaloridiet och mycket små portioner inledningsvis. 
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Det är ju en sådan jäkla stor operation och den är oåterkallelig så då känns 

det som att när man vaknar upp att de som ska ta hand om en är kompetenta. 

Och det var de verkligen inte att komma in med en full tallrik, det var många 

sådana saker kring mat som blev fel. Det var fruktansvärt att känna att de 

inte visste vad som gällde för oss. 

Lämnats med egen oro för framtiden 

Att bli lämnad med egen oro för framtiden upplevdes av informanterna som skrämmande 

och skapade oro. De kastades in i något nytt utan att veta hur de skulle gå till väga. Vissa 

blev liggande efter operationen och funderade på vad som skulle hända med dem. Att få ut 

ett matschema efter operationen som informanterna skulle följa skapade oro eftersom de 

flesta låg långt före i schemat och åt mer eller annorlunda konsistens på maten än vad det 

framgick av schemat. Detta skapade oro över att de inte låg i fas med matschemat och 

kände rädsla för att de åt för mycket eller fel. 

Jag fick ju ringa till dietisten och dubbelkolla för jag kan ju äta mer. För då 

blev jag rädd att jag åt för mycket. Man skulle äta flytande i två veckor men 

jag åt det i tre dagar sedan åt jag mat. 

En informant beskrev sin rädsla över att se sitt eget barn drabbas av samma problem som 

denne själv. 

Mitt barn håller på att bli överviktigt. Det skrämmer mig något så 

fruktansvärt för jag hade ett helvete i min skolperiod, just på grund av min 

övervikt. 

En informant drabbades av blödningar dagen efter operationen och slets mellan att 

opereras igen eller inte. Kirurgen hade varit tydlig i att hon inte skulle opereras igen, men 

jourhavande läkare hade inte samma åsikt. En annan informant beskrev hur rädd denne 

varit, inte för själva operationen utan för vad som skulle hända om 10-20 år. Informanten 

uttryckte oro över vad som kunde komma att hända i framtiden. Detta eftersom det inte 

fanns så mycket forskat på vad som händer längre fram, på grund av att det är en relativt 

ny operation. 

Kunskapsbrist om egenvård 

Kunskapsbrist om egenvård kunde orsaka rädsla hos informanterna. De hade svårt att veta 

hur de skulle sköta sin kropp och hur operationen hade påverkat dem. En informant sökte 

inte akut hjälp när något brast i buken då hon hostade en månad efter operationen. När 

denne börjat få feber så söktes akut hjälp. Det var troligtvis bukhinnan som spruckit men 

det var något som fick läka av sig själv. Det har inte varit lätt att veta vad som skulle gjorts 

vid olika tillfällen. Informanterna upplevde att inte ens sjukvårdsrådgivningen varit erfarna 

när det gällde Gastric bypass operationer och detta skapade osäkerhet. En informant 

beskrev osäkerheten så här. 
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Det var mycket osäkerhet ja det var det. Jag var väldigt ledsen då och de kom 

flera gånger och först skulle jag ner till operation, sen skulle jag inte det och 

så höll de på ganska många timmar. De visste inte vad som var fel, kanske 

hade kirurgen rispat något med symaskinen. 

En informant hade på sitt informationsmöte innan operationen velat träffa både en man och 

en kvinna som opererat sig eftersom det kan finnas olika områden av intresse mellan män 

och kvinnor. Det kan vara lättare att identifiera sig med någon av sitt eget kön. Ett förslag 

från informanten var att ta bort stormötet och fokusera på mindre möten, så att de intima 

frågorna kan ställas.  

Behov av mer stöd  

Kategorin behov av mer stöd beskrevs som att behöva mer hjälp av någon för att komma 

till klarhet med sina tankar och funderingar. Kuratorstöd och samtal visade sig vara viktigt.  

Detta innefattade Samtalsstöd, Bli sedd och bekräftad, Att bli lyssnad till samt Uppföljning 

efter ett halvår. 

Samtal 

Samtalsstöd ansågs som betydelsefullt för att informanterna skulle kunna förberedas på de 

snabba och permanenta beslut som tas samt på hur kroppen kommer att förändras. En 

informant påpekade att en kurator borde finnas för dem precis som dietisten och gå runt på 

avdelningen för att presentera sig och visa att denne finns om patienterna vill uppta kontakt 

senare. En informant berättade om behovet av terapi. Detta för att lotsa sina tankar samt för 

att förstå sin viktnedgång. 

Jag tycker att det är fel att man inte blir erbjuden terapi innan operationen. 

Om jag inte hade haft det innan hade jag nog mått fruktansvärt dåligt idag. 

För att lotsa sina tankar vad är det jag vill göra med detta? Var kommer jag 

att hamna sedan? Sådant hjälpte mig beteendevetaren med. 

Det som händer nu när jag tittar på kort är att jag känner mig äcklad och att 

jag inte kan förstå att det är jag. När jag vägde mer än 150 kilo orkade jag 

inte bry mig längre. 

En annan informant reagerade på att ingen visat intresse för hennes mentala- eller sociala 

status. Ingen hade frågat hur informanten mådde. 

Många informanter uttryckte att utöver vårdpersonalen har familjen har varit ett stort stöd 

för dem. Det är viktigt att även involvera sina anhöriga och vänner för att få ett gott stöd. 

Vissa önskade att vårdpersonalen hade hjälpt till med detta. De uttryckte även att den 

vårdpersonal som varit mest betydande för dem är dietisten. En annan informant uttalade 

önskan om ett återbesök efter ett halvår för att kunna få mer stöd och bekräftelse i att allt är 

som det ska. En informant beskrev hur fort allt gick och hur det kändes att vakna upp efter 

operationen, då alla tankar och funderingar kom, som denne inte förberett sig på. 
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När jag var i det så var det inga problem men sen när jag låg på avdelningen 

och vaknade upp och blev liggandes där, det var då allt kom över mig att det 

är en förändring på gång här, som jag mentalt inte hade förberett mig på. 

Bli sedd och bekräftad 

Bli sedd och bekräftad ansågs som betydelsefullt. Det var viktigt att det förekom en 

personlig kommunikation så att vårdpersonalen visste var i livet informanten stod och att 

denne var redo för operationen. Många informanter värdesatte ett gott mottagande och det 

gav en bra grund för vården. Informanterna menade att de hade blivit sämre behandlade för 

att de varit stora och haft fetma. En informant hade en känsla av att det är för att en 

överviktig människa anses vara lat och oföretagsam. En informant gav ett gott exempel på 

hur kirurgen ville finnas till hands, där informanten fick telefonnumret till kirurgen och 

detta uppskattades. Även fast informanten aldrig ringde, fanns vetskapen hos denne om att 

kunna nå kirurgen om det behövts. Detta skapade trygghet och tillit.  

Några informanter kände sig bortglömda genom att inte mer uppföljning förekom efter 

operationen. Efter tre veckor hade de fortfarande inte fått träffa någon personligen efter 

operationen utan bara via telefon. Då skapades inte den personliga kontakten som 

informanterna ville uppnå. Informanterna ville bli sedda och bekräftade efter att de hade 

genomgått operationen. De uttalade att personlig kontakt skapade en bekräftelse som inte 

anhöriga eller vänner kunde ge, utan det är bara vårdpersonalen som kunde ge den 

bekräftelsen. Denna bekräftelse skapade trygghet och tillit. Vårdpersonalen som 

uppmuntrade och spred glädje var något som uppskattades av informanterna.  

Sjuksköterskan var så skojig och rolig hela tiden, fick en att må bra. 

Motsatsen till att bli sedd och bekräftad fick en informant uppleva när denne varit på en 

vårdcentral. Om läkaren där skulle hjälpa informanten med dennes åkomma hade en 

Gastric bypass operation behövts göras. Det var då hon fick höra vad han tyckte. Läkaren 

sa rätt ut på ett nedlåtande och kränkande sätt att hon var inte bara tjock utan hade fetma. 

Informanten gick och funderade länge på det som läkaren hade sagt. 

Men snälla gumman du får ju fatta att du är ju inte tjock, du har ju fetma! 

Dietisten är den som anses ha tagit sig mest tid och var mest anträffbar enligt de flesta av 

informanterna. Kirurgens, läkarens och sjuksköterskans bekräftande betydde dock mer än 

dietistens. En informant som varit inne hos sjuksköterskan för återbesök sa följande. 

Då fick man prata av sig och man fick lite bekräftat att jag hade gjort något 

bra. Innan har jag fått det av kompisar att man ser fin ut och så. Men jag sa 

att det känns så viktigt när hon säger så. Jag fick det svart på vitt, alla 

mätvärden och fakta. Jag fick se skillnaden. 

En annan informant uttryckte följande om hur bemötande har varit jobbigt.  

Ja alltså det som var jobbigt sen har ju varit mentalt. Men just att hur 

människor bemöter en har varit det absolut jobbigaste. 
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Att bli lyssnad till 

Att bli lyssnad till bestod i att informanterna inte upplevde att vårdpersonalen lyssnade på 

vad de uttryckte. De kände sig inte tagna på allvar. Det är viktigt för vårdpersonalen att 

vara uppmärksamma och lyhörda eftersom alla informanter inte tar för sig utan är lite 

försiktiga. Speciellt viktigt är det att lyssna på vad som legat till grund för hur de har fått 

sin fetma. En Gastric bypass operation är oåterkallelig och därför är det viktigt att 

vårdpersonalen klargör detta för informanten innan operationen. Några informanter 

uttryckte att de hade svårt att förstå det fackspråk som användes av vårdpersonalen och de 

fortfarande hade svårt att redogöra för hur deras operation var utförd. 

Symaskin! Har ni haft en symaskin inne i mig? Det var ju det som jag 

fastnade vid. Vad då symaskin? Jag förstår inte allt vad de säger. Jag förstår 

fortfarande inte riktigt vad de har gjort med mig, även om de har visat mig. 

Informanten berättade hur de frågade henne innan hon sövdes om hon var säker på att hon 

ville göra detta nu? Detta har denne funderat mycket över och var glad att hon sa ja och 

inte nej. Denne ansågs sig vara för skör då för att få den frågan. Många informanter 

uttryckte att de känt sig trygga när det varit samma personer som tagit hand om dem, när 

det var kontinuitet i vårdpersonalen. Bemötandet på vårdavdelningen måste förbättras 

anser en informant eftersom hon känt sig som om hon var den första Gastric bypass 

patienten som behandlats där.  

En informant upplevde efter sin viktnedgång att alla i omgivningen lyssnade och dennes 

idéer togs på allvar av speciellt sina arbetskollegor, det hade de inte gjorts tidigare. Detta 

upplevdes som jobbigt, eftersom det var samma idéer som innan. Informanten upplevde att 

det var svårt att få vårdpersonal och övriga människor att lyssna och ta den store individen 

på allvar. 

Uppföljningsbesök efter ett halvår 

Uppföljning ett halvår efter operationen skulle vara till hjälp för att reda ut tankar och 

funderingar, samt att vissa behövde hjälp för att bryta sitt sockerberoende. Ett 

uppföljningssamtal efter ett halvår vore bra för att se att viktnedgången varit normal och att 

allt fungerade som det skulle. Samtalet kunde gärna vara per telefon om det varit ont om 

tid. En informant menade att det var synd att det inte framkom tidigare att det fanns en 

kurator kopplad till avdelningen. En informant väntade fortfarande på sitt 

uppföljningssamtal och skulle vilja veta vem hennes kirurg varit.  

Livsstilsförändring krävs 

Kategorin livsstilsförändring krävs beskrevs hur informanterna upplevde att deras liv hade 

förändrats och tagit vändning mot ett annat sätt att motionera och äta. Detta innefattade 

Kost, Motion, Självbild och Livslång medicinering. 
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Kost 

Kost beskrevs som en viktig del i att lyckas med sin Gastric bypass operation. En 

informant beskrev hur nöjd denne varit över sig själv med att stått på sig i tre veckor under 

pulverdieten och gått ner 16 kilo. Hon kände att hon hade utfört en stor bedrift. De som 

hade gått på pulverdieten upplevde att det gick bra, trots att det var jobbigt att äta soppor. 

Två informanter hatade soppor vilket inte gjorde det lättare att leva på dessa i tre veckor. 

Samtliga informanter gick ner i vikt under soppdietsperioden, 10-16 kilo. Informanterna 

fick information om vilken mat de skulle undvika direkt efter operationen. Därefter skulle 

de prova sig fram med vilken mat som passade dem. Dietisten rekommenderade att äta 

enligt tallriksmodellen, tre måltider och tre mellanmål dagligen. Detta för att upprätthålla 

ett jämnt blodsockervärde för att kroppen skulle efterstäva en jämn energiförbränning. 

Efter operationen uttryckte informanterna att de glömde bort att äta på regelbundna tider. 

De lade inte lika stort fokus på att tänka på mat som de gjorde innan, utan flyttade fokus 

mot att äta nyttigare. Detta medförde att de höll sig mättare längre. Dietisten informerade 

alla att de var välkomna att ringa om det var några frågor och detta har många informanter 

gjort. En informant beskrev operationen som ett verktyg som måste hanteras rätt för att 

fungera, annars kan viktuppgång ändå fortgå. 

Operationen är ingen bantningsmetod utan en del av det, men kan du inte 

sköta dig efteråt går du upp igen och det fick vi höra skräckhistorier om på 

informationsträffen, att vissa gått upp mer än vad de vägde innan 

operationen. 

En informant sa följande om sin kost.  

För min del handlar det nog om att jag inte är färdigbehandlad på det viset 

eftersom jag inte har blivit av med mina gamla vanor. Förr åt jag mycket 

mat, det gjorde jag, men jag åt lika mycket godis och sötsaker och det är 

kvar. Det ska jag börja plocka bort nu. 

En informant saknade hjälp med matrutiner och recept. Denne föreslog därför någon form 

av matlagningskurs som skulle finansieras med en liten patientavgift. Matlagningskursen 

skulle kunna kombineras med en studiecirkel, där patienterna skulle träffa andra patienter 

och prova på olika former av motion och aktiviteter. Det framkom att matlistorna borde 

förändras, eftersom även kirurgen sagt att de var gammalmodiga.  

Motion 

Informanterna upplevde att bara vardagsmotion nämndes på mötena. Det var många 

informanter som tidigare inte kunnat träna hårt på grund av deras vikt.  Många informanter 

hade efter operationen börjat träna på gym för att bygga muskler och för att forma sin 

kropp. Detta för att förstärka sin viktnedgång. Att börja träna rekommenderades så fort 

som möjligt, eftersom detta gör att de går ner av sig själv och ger en känsla av att må 

bättre.  
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Jag skulle vilja att de förklarade att du kommer att vara jättestark efter 

operationen och få bra kondition, men dra nytta av detta och gå och träna på 

en gång. Kondition och styrka är ju en färskvara. 

Självbild  

Självbilden upplevdes annorlunda eftersom många informanter upplevde att de mentalt inte 

hängde med i sin viktnedgång när den kommit så fort. Kroppen stämde inte överens med 

deras fysiska bild Många insåg att livet kommer att förändras och såg fram emot detta. De 

var ändå nervösa och lite oroliga för hur det skulle bli. Många upplevde även lös hud som 

ett större problem än fett. De informanter som upplevde problem med sin hängande hud 

ville hudoperera sig då det har fått dem att inte vilja visa sig i exempelvis baddräkt. Många 

var inte förberedda på när de tog steget för att operera sig att det kunde bli svårt att visa sig 

lättklädd på grund av lös hud som hänger. En informant påtalade att denne vägde 138,2 

kilo innan pulverdieten, just vid reflektionen av detta slogs informanten över hur många 

kilo det var och insåg hur mycket hon hade vägt. 

Nu när jag säger det så låter det så gigantiskt mycket, men jag såg mig aldrig 

som så stor. 

En annan informant beskrev följande. 

Och sedan tror jag inte att jag uppfattade mig som så stor som jag var. Jag 

tyckte inte det när jag såg i spegeln, att jag var så stor, men det var jag ju 

uppenbarligen (skrattar). 

En annan informant beskrev hur hon inte längre kände igen sin egen spegelbild. 

Jag stod och tittade i spegeln på en konsert och då såg jag en med samma 

frisyr som jag, men det var ju jag. Det är ju helt sjukt. Och då inser jag att 

huvudet inte hänger med. 

Livslång medicinering  

Informanterna som hade opererats med denna metod rekommenderades att ta vissa 

läkemedel livet ut, eftersom upptaget av vissa ämnen försämras i och med operationen. De 

fick recept av dietisten på B12, Calcium, D-vitamin och Järntabletter och 

rekommendationer på Vitamintabletter. Alla åt dem inte men det var en rekommendation.  

Operationen en början på något nytt 

Kategorin operationen en början på något nytt beskrev hur informanterna upplevde att 

deras liv blev efter operationen. Många hade blivit av med sina kroppliga problem och 

hade börjat träna regelbundet. Alla informanter var nöjda med sin operation trots att de 

hade råkat ut för vissa komplikationer. Alla upplevde de operationen som en start på ett 

nytt liv och de var väldigt nöjda med sitt beslut. Detta innefattade Operationens positiva 

och negativa effekt och Nytt sätt att se på livet. 
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Operationens positiva och negativa effekter 

De positiva följderna av operationen var viktnedgången. Denna resulterade i att en av 

informanterna blev av med sina ledproblem och en annan inte längre hade problem med sin 

diabetes. Viktnedgången har gjort att fler informanter känt sig mer accepterade nu än innan 

operationen. Nu klarade alla informanter av att springa, som för många inte var möjligt 

innan operationen. 

De negativa effekterna av operationen var komplikationer som informanterna drabbats av; 

löst hängande hud, tarmvred, brusten bukhinna och dumping. Alla upplevde dock dumping 

i samband med att de hade fuskat med maten. De fick då yrselkänslor, illamående eller 

hjärtklappning. En informant ville skaffa barn men valde att avvakta eftersom det fanns lite 

forskning på hur nära operationen det var lämpligt att skaffa barn. Löst hängande hud var 

dock den allvarligaste negativa effekten för flertalet av informanter. Många önskade 

hudoperation för att bli av med överblivet hud. 

Nytt sätt att se på livet 

Nytt sätt att se på livet var en livserfarenhet som alla informanter påtalade. Alla 

informanter hade sett operationen som början på något nytt. En informant beskrev att 

operationen hade gett henne ett nytt liv. Många informanter hade förändrat hela sin livsstil. 

Livet kretsade inte bara kring mat längre utan nu fanns det andra viktigare saker som de 

kunde göra. De hade fått tillbaka en gnista och mer ork än vad de hade innan. Ingen hade 

känt rädsla för att gå upp i vikt igen. De flesta informanterna ansåg sig bli bättre bemötta 

efter att de har genomfört operationen och gått ner i vikt. Nedan följer några citat från olika 

informanter om hur de sett på livet efter operationen. En informant hade fått fem år kvar att 

leva av sin läkare men nu tre år efter operationen mår hon bra och är lycklig över att 

operationen gjordes tidigt i hennes liv så att hon kan leva länge till. 

Jag har fått en ork i kroppen som inte har funnits där innan och en rörlighet. 

Jag kan röra mig på ett helt annat sätt nu än vad jag kunde innan. Nu kan jag 

springa på löpband.  Det var fantasier för ett år sedan. Det är så jätteskönt! 

Från att ha spelat längst bak… sen när jag hade gått ner mina kilon spelade 

jag längst fram och sprang och jagade och så tyckte jag att livet var 

jättehärligt. 

Nu har jag en känsla för att nu ska jag inte äta mer. Det hade jag inte förut 

utan då åt jag för att det var gott. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att belysa människors erfarenheter av vården före, under och 

efter en Gastric bypass operation. Sex informanter deltog som bodde i Västa 

Götalandsregionen och hade opererats på samma sjukhus och med samma vårdpersonal 

involverad i alla informanters behandling. Informanterna är valda inom ett tidsspann på 

fem år. Detta för att få fram informanternas erfarenheter efteråt samt att deras upplevelser 

av operationen ska vara tämligen färska i minnet. Antalet informanter var tillräckligt för att 

få rik och varierad data. Fler intervjuer hade bidragit med mer datamaterial vilket kunde ha 

förbättrat kvaliteten. För en studie på kandidatnivå bedömdes dock sex intervjuer 

tillräckligt. Författaren valde att analysera datamaterialet utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. Detta eftersom det är lämplig metod när människors 

erfarenheter ska belysas. 

En svaghet med intervjustudier är att informanterna kanske inte alltid vågar vara ärliga. Då 

kan en enkätstudie vara att föredra. Det kan vara svårt att få enkätstudier så fylliga på ett 

personligt plan som en intervjustudie kan bli. Informanterna i denna studie upplevdes vara 

sig själva och avslappnade. 

Tillförlitligheten stärktes genom att intervjuerna spelades in och skrevs ut ordagrant av 

författaren själv.  Detta för att undvika missförstånd samt kunna gå tillbaka och kontrollera 

så att inga nyanser eller detaljer har försvunnit. För att undvika feltolkning har författaren 

lyssnat på kassettbanden flertalet gånger och läst datamaterialet för att skapa en 

uppfattning om vad informanten egentligen säger. Detta för att stärka tillförlitligheten i 

analysen. Studiens urval och analysarbete är noggrant beskrivet för att stärka 

tillförlitligheten. Citat har även inkluderats för att öka trovärdigheten. Författaren har 

försökt att hålla sig så nära den ursprungliga texten som möjligt för att få en bra 

beskrivning av innehållet 

För att inte påverka informanterna har frågorna ställts som öppna och följdfrågor har bara 

använts för att rikta in om de har kringgåtts. 

I vilken utsträckning studiens resultat är överförbart eller användbart till andra grupper och 

situationer kan endast läsaren avgöra. Ytterligare studier i andra grupper och andra 

kontexter kan göras för att förkasta eller verifiera det kategorisystem som växt fram. Vid 

behandling av människor som lider av alkohol- och drogmissbruk kan vissa paralleller dras 

från denna studie, exempelvis att problemet kan kortsiktigt åtgärdas, men för att nå hälsa 

krävs att hänsyn tas till en mängd olika faktorer som påverkar individen. Dessa kan vara 

såväl psykologiska som fysiologiska.  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) behöver den egna förförståelsen lämnas 

därhän och bortses ifrån, eftersom detta kan påverka informanterna. Detta har tagits hänsyn 

till och inga egna värderingar har vägts in under intervjuerna eller vid analyseringen.   
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Resultatdiskussion 

En studie har genomförts på patienter som har genomgått en Gastric Bypass operation för 

åtta är sedan, för att se vad som har förändrats under dessa år (Kruseman, Leimgruber, 

Zumbach & Golay, 2010). Deras slutsatser var att hälften av patienterna gick ner till 

önskad vikt, men att ätstörningar av olika slag var vanligt. Även de rekommenderar att det 

borde göras fler uppföljningar och att ätstörningarna ska behandlas. Detta är i linje med de 

resultat som framkommit i denna studie.  

I resultaten framkommer att informanterna når en vändpunkt i livet med deras operation. 

De har kämpat med fetman länge och försökt allt för att gå ner i vikt men inte lyckats. I 

detta läge finns inget annat val än operation eller att avstå från att ta itu med övriga 

problem. Arbete och familjeliv påverkar också valet mellan operation eller inte. När 

traditionella bantningsmetoder inte fungerar är operationen en sista utväg. Genom en 

operation ges en ny chans. Annars lyckas kanske aldrig en viktnedgång.  

Resultaten visar att individer som gått ner i vikt har fått en annan syn på livet och har 

uppnått välbefinnande. Detta är även vad Eriksson (1989) beskriver om hälsa och ohälsa, 

att det är något som följer människan genom hela livet. Livet innehåller olika former av 

lidande som medför olika nyanser i livet. Hälsa speglas därmed av hur individen upplever 

sin kapacitet och klarar sin vardag (a.a.). När vissa individer ska förändra sitt liv behöver 

de stöd för att förstå deras egen kapacitet till att lyckas i livet. Där bär vårdpersonalen ett 

stort ansvar att hjälpa dem med detta. 

Resultaten tydliggör att bristande information kan leda till oro och rädsla. Alla har i olika 

utsträckning mött vårdpersonal som inte har ett gott omhändertagande av Gastric bypass 

patienter. De själva och vårdpersonalen borde ha fått mer information om vad en Gastric 

bypass operation innebär. En bidragande orsak till detta kan vara den begränsade forskning 

som finns inom området till följd av att det är en relativt ny operationsmetod. Mer 

forskning behövs. Forskningsresultat kan spridas bland vårdpersonalen och bidra till 

kompetensutveckling vilket i sin tur främjar trygghet för patienterna så att de kan få 

information om vad de kan råka ut för i framtiden. Patienterna ska erbjudas en full 

överblick av hur deras liv kommer att kunna förändras samt förberedas på vad som ska 

hända dem. Det är viktigt att vårdpersonalen lyssnar på vad patienten har att säga och ger 

information så att denne förstår och kan ta till sig vad som sägs. Om en patient är påläst om 

sin situation kan denne vara aktivt delaktig och påverka sin vård (Larsson, Sahlsten, 

Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). När patienten genomgår denna operation är det 

viktigast i livet just då. Då är det av stor vikt att vårdpersonalen upplevs som kunnig inom 

området. I annat fall upplever sig patienten rädd och utlämnad vilket kan få negativa 

konsekvenser på tillfrisknandet (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011). Delaktighet 

används ofta i sammanhang istället för autonomi. Att vara delaktig främjar 

självständigheten och självbestämmandet (Willman, 2009). Den svenska hälso- och 

sjukvårdslagen föreskriver att patienten ska vara delaktig i beslut och om möjligt påverka 

behandling (SFS 1982:763). Enligt svensk lag är personalen skyldig att främja 

patientdelaktighet (SFS 2010:659). 

I resultaten framkommer att patienterna har ett behov av mer stöd av antingen kurator eller 

beteendevetare. Genom att det finns någon att bolla sina tankar och idéer med kan de gå 
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igenom denna process med minskad risk för att drabbas av lidande och depressioner. Det 

behövs samtalsstöd som initialt borde vara obligatoriska för att fånga upp var patienten 

befinner sig i sin process och hur mottaglig denne är för en operation. Kuratorn bör vara 

lika tillgänglig som dietisten och finnas med i presentationen av vårdpersonal som är 

involverad i Gastric bypass patienternas vård. Om någon tappar halva sin kroppsvikt måste 

detta påverka livet. Genom att införa obligatoriska samtal och möten med professionella 

samtalsledare minskar risken för att må dåligt och inte följa med sin kropps viktnedgång. 

Det bör vara obligatoriskt för alla som ska genomföra en operation att ha en upprättad 

kontakt med en kurator, både före och efter sin operation. Inom vården försöker 

vårpersonalen öka patientens reflektionsförmåga så att patienten bli medveten om sin 

situation, detta för att öka medgörligheten till behandlingen (Eriksson, 2000).  

Resultaten tydliggör att personer till följd av fetma behandlas olika och de har märkt hur 

detta har förändrats när de har gått ner i vikt. Detta är i linje med Orleb (2002) som påtalar 

problemet med stigmatisering av människor i samhället och fördomar mot överviktiga 

människor. Eftersom alla är olika redo för att genomgå operation är det av vikt att 

vårdpersonal ser patienter här och nu och ber dem ändra sitt sätt att leva utifrån deras 

villkor och situation. Alla har det inte gott ställt ekonomiskt och kan köpa färska grönsaker 

varje dag. De kanske inte heller har tid att motionera flera timmar varje dag, men de 

behöver hjälp utifrån deras situation och villkor. Detta för att deras liv ska kunna bli så bra 

som möjligt. Varje patient har rätt att bli sedd för den hon eller han är. När vårdpersonal 

bemöter överviktiga patienter annorlunda till följd av medvetna eller omedvetna fördomar 

märks detta. Vårdpersonalen ska ta sig tid att reflektera över sin och andras människosyn 

och utarbeta en vårdideologi för enheten. Patienterna ska erbjudas en full överblick av hur 

deras liv kommer att kunna förändras samt förberedas på vad som ska hända dem. För att 

kunna se en människa som en person och att kunna ge denna tröst och trygghet krävs av 

vårdaren att denne har; empati, lyhördhet, mod och praktisk visdom. Empati behövs för att 

kunna leva sig in i patientens tillvaro och för att uppfatta hur denna har det och hur denne 

mår (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). Det är av vikt att det råder en balans i 

relationen mellan patienten och vårdpersonalen annars kommer den aldrig att leta till något 

bra (Holm, 1987). Holm beskriver även att överföring från vårdpersonalen kan ha stor 

negativ påverkan på patienten. Detta eftersom de känslor som patienten möts av har 

präglats utifrån hur mötet med en annan människa har varit (a.a.). Behovet av att bli sedd 

är något som Holm (1995) påpekar att alla har, men att i en vårdrelation behöver patienten 

ha företräde till detta. För att skapa en jämlik relation behöver vårdaren anstränga sig för 

att lyssna och inte förminska patientens problem. Det värsta vårdarna kan göra är att säga 

att de förstår och berätta om sig själva hur de skulle löst problemet, detta är dock 

omedvetet vanligt förekommande (a.a.). Eriksson (1993) beskriver den lidande människan 

och hur denne får kämpa hela livet med olika former av lidande. För att mildra lidandet 

gäller det att röra sig mellan de olika faserna i livet och hitta det som skapar lycka för 

individen.  

Resultaten tydliggör att det krävs en livsstilförändring om viktnedgång ska lyckas. För att 

den ska bibehållas är det av vikt att kosten och motionen förändras. Informanterna saknar 

information om träning. De vill veta mer om hur de ska träna för att bygga muskler som 

stramar upp och formar kroppen och huden. För att få en hållbar förändring behöver de 

bakomliggande faktorerna till viktuppgången lyftas upp till ytan och bearbetas, detta för att 

viktnedgången ska bestå. Annars finns det risk för att de bakomliggande faktorerna 
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återkommer och leder till en viktuppgång igen. Motiverande samtal används för att främja 

livsstilsförändringar i samband med ohälsa. Patientens egna attityder, värderingar och 

bestämmande spelar stor roll för hur denne ska hantera nya krav som ställs. Här är det av 

vikt att vårdpersonal hjälper patienten att återta makten över sin livssituation (Tingström, 

2009). Det är därför av stor vikt att använda motiverande samtal för att stärka individens 

tro till sig själv. 

För att mentalt kunna förbereda sig och börja med vardagsmotion behöver en patient 

information om kost och motion/träning tidigt. Detta möjliggör att senare kunna gå över till 

tyngre träning för de som önskar. För att hjälpa till med kosten skulle sjukhuset anordna 

någon form av matlagningskurs för opererade samt någon grupp där de kan träffas och 

diskutera med varandra eller prova på olika träningsformer tillsammans. 

Resultaten klargör att patienter kan ha svårt att hänga med i den snabba viktnedgången, 

många känner inte igen sin egen spegelbild. Detta kanske är ytterligare ett tecken på att 

kurator och samtalsstöd borde vara obligatoriska i processen kring en Gastric bypass 

operation. Det kan leda till en personlig kris när halva kroppsmassan försvinner inom 

loppet av ett år. En livsstilförändrig får ta tid och det tar tid att vänja sig vid nya rutiner. 

Det är bättre att initiativet till förändringarna kommer från individen själv än från andra. 

Det ger sannolikt en starkare motivationskraft. Eriksson (1994) framhåller att människan 

behöver uppnå en försoning med sig själv, en balans mellan lidandet och lyckan för att 

kunna gå vidare med livet.  

Informanterna i denna studie har rekommenderats att ta läkemedel såsom B12, Calcium, 

D-vitamin, Järntabletter och Vitamintabletter. Det råder olika meningar om medicineringen 

är livslång eller bara tillfällig. Det bör klargöras av ansvarig läkare att behandlingen är 

tillfällig eller livslång för att undvika att Gastric bypass patienter insjuknar i 

ämnesbristsjukdomar. Genom att ge adekvat information inser förhoppningsvis patienterna 

som uppmanats till livslång medicinering hur farligt det är att låta bli den och kanske detta 

ökar följsamheten. 

 

Av resultaten framgår att operationen är en början på något nytt. De har förändrat sin 

livsstil och har nu mer kvalitet och livsglädje än innan, de orkar och vill mer efteråt. Vissa 

har råkat ut för komplikationer, den vanligaste är dumping. Detta kan inträffa om de har 

missköt sin mathållning. Ingen av informanterna är rädda för att gå upp i vikt. 

Hälsan och möjligheten till överlevnad ökar genom viktminskningen som följd av en 

Gastric bypass operation (Barth & Jensen, 2006). Utseendet kan dock bli lidande av lös 

hängande hud om viktnedgången går för fort eller om huden inte drar ihop sig. När Gastric 

bypass operation erbjuds bör det samtidigt erbjudas hudoperation om det skulle behövas 

eftersom detta kan vara svårt att få beviljat i efterhand.  

En del har fortfarande problemen kvar som kan ha lett till viktuppgång och dessa behöver 

lösas. Det är inte bra att äta sig mätt på godis eller liknande eller att hoppa över måltider 

som kroppen behöver för att inte gå in i svält. Det förefaller som om alla informanter innan 

operationen har haft en osund inställning till mat eller någon form av ätstörning, men att ett 

annorlunda beteende utvecklats efter operationen. Detta eftersom kroppen reglerar när den 
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blir mätt, inte personen själv. Det vill säga att kroppens autonoma system går in och styr 

över informantens vilja till mer mat.  

 

När det finns de som idag har svårt att känna igen sin egen spegelbild är det tecken på att 

de inte mår bra psykiskt. Dessa hänger inte med i sin viktnedgång och därför är det viktigt 

att obligatoriska samtalsstöd införs i vården av Gastric bypass patienter. Även 

vårdpersonalen behöver finnas där som ett stöd för att skapa trygghet och tillit. En 

kontinuitet i relationen mellan patient och vårdpersonal är effektiv och ska finnas enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982). Där ställs tydliga krav på hälso- och sjukvården för att 

främja en god och säker vård.  

SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Denna studie har bidragit med kunskaper om människors erfarenheter av vården före, 

under och efter en Gastric bypass operation. De kategorier som framträtt ur 

beskrivningarna är Vändpunkt i livet, Bristande information, Behov av mer stöd, 

Livsstilsförändring krävs och Operationen en början på något nytt. 

Resultaten kan användas för att ge ökad förståelse och bidra till att vårdpersonals 

professionella agerade förändras och utvecklas. För att förbättra omvårdnaden borde den 

istället baseras på mötet här och nu och ta utgångspunkt i patienters egna upplevelser. Den 

erfarenhet som människorna i denna studie tillfört kan öka den samlade kompetensen för 

alla yrkeskategorier som möter dessa i vården. Resultaten kan användas i utbildning av 

vårdpersonal och i kvalitetsarbeten. Fortsatta studier behövs för att undersöka hur 

människors upplevelser kan hjälpa till att förbättra omvårdnaden.   

I denna studie har det framkommit konkreta förslag som kan vara fullt genomförbara, för 

att förbättra vården för människor som har genomgått olika former av livsstilsförändringar. 

När förändringarna införts vore det optimalt att när de patienter som är färdigbehandlade 

och varit med om förändringarna, erbjuds delta i en större studie. Detta vore bra att 

genomföra för att se om de eventuella förändringarna lett till förbättringar, vilket ger mer 

underlag till att fortsätta skapa förändringar och förbättringar, vilket vården ska vara; 

föränderlig och evidensbaserad. Det borde genomföras utbildningsdagar och kanske en 

specialisering inom olika områden som vårdpersonalen ofta stöter på. Denna studie 

kommer att delges berörda avdelningar där informanterna vårdats.  

 

 



 

22 

 

REFERENSER 

Barth, M.M., & Jenson, C.E. (2006). Postoperative nursing care of gastric bypass patients. 

American Journal of Critical Care, 15(4), 378-388.  

Chang, C-Y, Huang, C-K, Chang, Y-Y, Tai, C-M, Lin, J-T., & Wang, J-D. (2010). 

Prospective study of health-related quality of life after Roux-en-Y bypass surgery 

for morbid obesity. British Journal of Surgery,97(10), 1541-1546.  

Eriksson, K. (1989). Hälsans idé. Stockholm: Norstedts Förlag AB. 

Eriksson, K. (1993). Möten med lidanden. Åbo: Åbo Akademi. 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber AB. 

Eriksson, K. (2000). Vårdprocessen. Stockholm: Liber AB. 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Bokförlaget Natur och Kultur. 

Foust, R.F., Burke, R., & Gordon, N. (2006). Best practice for obesity and weight 

management: finding success through linking effective gastric bypass surgery 

policy and health management. Disease Management, 9(3), 182-188.  

Holm, U. (1987) Empati att förstå andra människors känslor. Malmö: Natur och Kultur. 

Holm, U. (1995) Det räcker inte att vara snäll, förhållningssätt, empati och psykologiska 

strategier hos läkare och andra professionella hjälpare. Falkenberg: Natur och 

Kultur. 

Hussain, A., Mahmood, H., & El-Hasani, S. (2009). Can Roux-en-Y gastric bypass provide 

a lifelong solution for diabetes mellitus? Canadian Journal of Surgery, 52(6), 269-

275.  

Hydock, C.M. (2005). A brief overview of bariatric surgical procedures currently being 

used to treat the obese patient. Critical Care Nursing Quarterly, 28(3), 217-226.  

Järhult, J., & Offenbartl, K. (2006). Kirurgiboken - vård av patienter med kirurgiska, 

urologiska och ortopediska sjukdomar. Stockholm: Liber AB. 

Kruseman, M., Leimgruber, A., Zumbach, F., & Golay, A. (2010).  Dietary, Weight, and 

Psychological Changes among Patients with Obesity, 8 Years after Gastric Bypass. 

Journal of the American Dietetic Association, 110(4), 527-533.  

 

Kvale, S., & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Larsson, I.E., Sahlsten, M.M.J., Sjöström, B., Lindencrona, C.S., & Plos, K.A.E. (2007). 

Patient participation in nursing care from a patient perspective: a Grounded Theory 

study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 21, 313-320.  

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Barth%20MM%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Jenson%20CE%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Hussain%20A%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Mahmood%20H%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22El%2DHasani%20S%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


 

23 

 

Larsson, I.E., Sahlsten, M.M.J., Segesten, K., & Plos, K.A.E. (2011). s 

perceptions of barriers for participation in nursing care. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, Jan 17. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00866.x. [Epub ahead of 

print].  

Lindelof, A., Vinther Nielsen, C., & Pedersen, B. (2010). Obesity treatment more than food 

and exercise: a qualitative study exploring obese adolescents’ and their parents’ 

views on the former’s obesity. International Journal of Qualitative Studies on 

Health & Well-Being, 5(2), 1-11.  

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys I M. Granskär 

& B. Höglund- Nielsen (red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård, (s. 159-172). Lund: Studentlitteratur. 

Marsk, R. (2010). Short-term morbidity and mortality after open versus laparoscopic 

gastric bypass surgery. A population-based study from Sweden. Svensk kirurgi, 68, 

96-97.  

Orleb, T. (2010). Gastroenterologiskt Forum 2010. Gastrokuriren, 1(15), 5-7.  

Overgaard, D. (2002). Being Obese is Paradoxical Living – an exploratory study of five 

persons lived experiences of being overweight. Theoria Journal of Nursing Theory, 

11(1), 3-12. 

 

Paulssson, G. (2009). Fenomenografi I M. Granskär & B. Höglund- Nielsen (red.), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård, (s. 73-84). Lund: 

Studentlitteratur. 

Santamäki Fischer, R., & Dahlqvist, V. (2009). Tröst och trygghet I A-K. Edberg & H. 

Wijk (red.), Omvårdnadens grunder hälsa och ohälsa, (s. 116-134).  Lund: 

Studentlitteratur AB. 

SCB. (2008). Är överviktiga eller feta. Hämtad från WWW 2010-11-18: 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____48681.aspx. 

Senior, K. (1997). Obesity: how can it be controlled? Molecular Medicine Today, 3(5), 

204-206.   

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag Stockholm: Riksdagen.   

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Riksdagen. 

Sjukvårdsrådgivningen. (2010). Fetma vård och behandling. Hämtad från WWW 2010-11-

18: http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=25785. 

Socialstyrelsen. (2003). Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker - 

redovisning av en kartläggning med komplettering av statistiska uppgifter från 

sjukvårdsregistret och läkemedelsregistret. Hämtad från WWW 2010-11-18: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10798/2003-131-

19_200313119.pdf. 



 

24 

 

 

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. (Kap. 7-8). Hämtad från WWW 2010-11-

18: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71. 

SOSFS 2005:12. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. 

Stockholm: Socialstyrelsen.   

Sundbom, M. (2010).  Tusende gastric bypass-patienten opererad på Akademiska. Hämtad 

från WWW 2011-03-02: 

http://www.akademiska.se/templates/page____46052.aspx. 

Tingström, P. (2009).  Information och utbildning I A-K. Edberg & H. Wijk (red.), 

Omvårdnadens grunder hälsa och ohälsa, (s. 66-90).  Lund: Studentlitteratur AB. 

 

WHO. (2003). Obesity and overweight. Hämtad från WWW 2010-12-07: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_obesity.pdf. 

 

WHO. (2006). Obesity and overweight. Hämtad från WWW 2010-12-07: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html. 

Willman, A. (2009). Delaktighet och gemenskap I A-K. Edberg & H. Wijk (red.), 

Omvårdnadens grunder hälsa och ohälsa, (s. 46-60).  Lund: Studentlitteratur AB. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer. Hämtad från WWW 2010-11-25: 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf. 



Bilaga 1 

 

 

INFORMANTBREV 

Information och förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som 

rör personers erfarenheter av vården före, under och efter en Gastric 

bypass operation 

Undertecknad är sjuksköterskestuderande som går termin sex på Högskolan i Skövde. I 

utbildningen ingår att skriva en kandidatuppsats omfattande 15 högskolepoäng.  

Bakgrund 

Övervikt och fetma är ett växande problem i världen, Gastric bypass har blivit en metod för 

att minska kroppsvikten. Det finns medicinsk forskning kring området Gastric bypass, men 

det saknas studier i området omvårdnad kring sådana operationer, vilket är anledningen till 

denna studie. Det som ska belysas är de faktorer som kan förbättras för att skapa en bättre 

omvårdnad av Gastric bypass patienterna. 

Syfte och nytta 

Syftet med denna uppsats är att undersöka personers erfarenheter av vården före, under och 

efter en Gastric bypass operation. Nyttan med undersökningen blir att med utgångspunkt i 

resultatet kunna öka kunskaperna om patienters upplevelser i samband med operationen.  

Tillfrågan om deltagande 

I detta informationsblad finns ett utrymme för påskrift om samtycke till att deltaga i 

studien. Samtycke ger du genom att skriva på längst ner och lämna detta till undertecknad 

vid intervjutillfället. Om du är intresserad av att vara med i intervjustudien skickar du ett 

meddelande till e-post c08annno@student.his.se så kommer undertecknad att kontakta dig 

för att boka tid och plats för intervju. Vill du hellre bli kontaktad på telefon skicka ditt 

telefonnummer till angiven e-post adressen samt när på dygnet du är anträffbar. 

Studiens genomförande samt hantering av data 

Intervjuerna kommer att göras i ditt hem eller om så önskas på annan lämplig avskiljd 

plats. Intervjun beräknas ta 45-60 minuter och kommer att spelas in på ljudband i syfte att 

möjliggöra en vetenskaplig analys av texten. Vi kommer att träffas vid endast ett tillfälle. 

Allt material i form av inspelningar och utskriven text kommer att behandlas strikt 

konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del av det. Det kommer inte att vara 

möjligt att identifiera enskilda individer i det färdiga materialet. Under intervjun kommer 

övergripande frågor att ställas om hur du har upplevt vården före- under och efter din 

Gastric bypass operation. Dessa frågor kommer du få berätta fritt utifrån. Intervjun sker 

med fördel på dagtid men kan göras på kvällstid om detta skulle vara bättre för dig. 
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Frivillighet 

Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt och du kan avbryta när som helst utan 

närmare förklaring. 

Om ytterligare information önskas kontakta mig gärna. 

 

Anne Nordin 

Sjuksköterskestuderande 

e-post:  c08annno@student.his.se  

Handledare för studien är: Ulrika Parker.  

 

Skriftligt samtycke till att deltaga i studien                                                   

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att deltaga. 

Jag är införstådd med att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

utan förklaring. Svar vid eventuellt deltagande till e-post c08annno@student.his.se gärna 

senast 2011-01-15. 

 

 

Datum   Namn    

  

 

 

 

Din e-post adress om du vill ha en kopia på den färdiga studien. 
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