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Bakgrund: I Sverige är övervikt och fetma ett folkhälsoproblem. Detta tenderar till att bli
allt större vilket kan ge en ökad risk för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ 2.
En allmänsjuksköterska möter överviktsopererade patienter varhälst i vårdsektorn hon/han
arbetar. Därför är det viktigt att känna till hur dessa människor upplever sin nya vardag för
att på bästa sätt kunna erbjuda dem en optimal, hälsofrämjande vård. Syftet: Syftet med
denna studie var att belysa människors upplevelser av vardagen efter en
överviktsoperation. Metod: En självbiografisk kvalitativ studie baserat på sju böcker.
Resultat: Ur analysen av datamaterialet identifierades tre huvudteman ”Ett bättre liv”,
”Kroppsliga och själsliga besvärligheter” samt ”Den nya livssituationen” samt nio
subteman vilka alla belyser individers upplever av vardagen efter en överviktsoperation.
Diskussion: Individer som genomgår en överviktsoperation har svårt att anpassa sig till sin
nya livsstiuation trots att de samtidigt upplever ett stort välbefinnade över att bland annat
ha nått sitt mål. Ett förändrat bemötande från omvärlden är ibland svår att hantera vilket
leder till en osäkerhet inför den egna kroppen och kroppsuppfattning. För sjuksköterskan är
det viktigt att förstå att förändringen efter en överviktoperation inte endast är fysisk utan
även i allra högsta grad psykisk. Slutsats: För att livsstilsförändringen ska fortgå efter en
överviktsoperation krävs att individen känner meningsfullhet i sin nya situation. Genom
utbildning, inför och efter det kirurgiska ingreppet, är det lättare att leva med denna
livsstilsförändring. Med tanke på att livet kan förlängas med tio år genom kraftig
viktreducering och därmed även frånvaro av överviktsrelaterade sjukdomar, bör ämnet om
hälsobefrämjande åtgärder för fetmadrabbade individer inkluderas i sjuksköterskans
grundutbildning.
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Background: Overweight and obesity is a public health problem in Sweden. This tends to
become larger and may increase the risk of cardiovascular diseases and diabetes type 2. A
general nurse meet patients who had undergone bariatric surgery wherever in the health
sector, she/he is working. Therefore, it is important to know how these people feel about
their new living in order to offer them an optimal health care. Aim: The aim of this study
was to highlight people's experiences of everyday life after obesity surgery. Method: An
autobiographical qualitative study based on seven books. Result: The analysis of the data
identified three main themes; "A better life", "The physical and emotional discomforts”
and "The new life situation” together with nine subthemes that illustrates how individuals
experience their everyday lives after an bariatric surgery. Discussion: For individuals who
undergo bariatric surgery has it been difficult to adapt the new life situation, even though
they often experience a feeling of well-being as well as a feeling of that they have reached
their goal. The changed attitude from the ‘outside world’ is sometimes difficult to manage.
This leads to uncertainty about the own bodie and body image. As a nurse, it is important
to understand that the difficulties after bariatric surgery are not only physical but also a
mental distress and discomfort. Conclusion: To achieve that the new lifestyle should
proceed after bariatric surgery it requires that the individual feel meaningfulness in their
new situation. Through training before and after surgery, it is easier to live with this
change. Given that life can be extended with ten years due to severe weight reduction and
thus the absence of sequelae, it may be recommended that education of health promotion
among obesity affected individuals should be included in the nurse’s education.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING .............................................................................................................1
BAKGRUND ............................................................................................................1
Obesitaskirurgi.................................................................................................................1
Komplikationer .............................................................................................................2
Tidigare forskning av upplevelser efter överviktsoperation ...............................................3
Hälsa, ohälsa och välbefinnande .......................................................................................5

PROBLEMFORMULERING ....................................................................................6
SYFTE .....................................................................................................................6
METOD ....................................................................................................................6
Datainsamling ..................................................................................................................7
Urval ................................................................................................................................7
Dataanalys........................................................................................................................7

ETISKA ÖVERVÄGANDEN ....................................................................................8
RESULTAT............................................................................................................10
Ett bättre liv ...................................................................................................................10
Att nå sitt mål .............................................................................................................10
Att slippa skämmas....................................................................................................11
Att kroppen och själen mår bättre..............................................................................11
Ett ökat oberoende ....................................................................................................12
Kroppsliga och själsliga besvärligheter ...........................................................................12
Ersätter mat med annat .............................................................................................12
Nya besvär och sjukdomar ........................................................................................13
Den nya livssituationen ...................................................................................................14
Förändrad kroppsuppfattning.....................................................................................14
Förändrat förhållningssätt till mat...............................................................................15
Förändrat bemötande från omvärlden .......................................................................16

DISKUSSION.........................................................................................................17
Metoddiskussion.............................................................................................................17
Resultatdiskussion ..........................................................................................................18
Konklusion och kliniska implikationer............................................................................21

REFERENSER.......................................................................................................23
BILAGA 1 ..................................................................................................................
BILAGA 2 ..................................................................................................................

INLEDNING
Dagligen möts människor i samhället av en mediabild med uppmaningar om hur ett
hälsosamt liv bör levas blandat med recept. Tv-program som ”Biggest Loser” och ”Du är
vad du äter” blandas med matprogram som ”Det stora matslaget” ”Halv åtta hos mig” och
”Leila bakar”. Oavsett om individen vill det eller ej, medvetet eller omedvetet, förhåller sig
den till det ständiga informationsflödet samt tvingas göra någon form av personligt
ställningstagande. Under min praktiktid på en kirurgavdelning, Skaraborgs sjukhus,
Skövde, mötte jag många patienter som lider av fetma och beslutat sig för att genomföra en
överviktsoperation. Den direkta tanken var att det var så många. Vid vidare reflektion kom
funderingen om hur dessa människor lever i vardagen efter överviktsoperationen.
Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem i Sverige idag (www.folhälsomyndiggheten.se,
2014). Det går att läsa i såväl folkhälsorapporter som nyhetssidor på Internet. För individen
medför detta ett stort lidande och för samhället en stor kostnad. Det genomförs många
överviktsoperationer i Sverige. År 2013 opererades 5 961 patienter (Socialstyrelsen, 2013).
Trots att överviktoperationer har genomförts många år finns lite beskrivet om hur individer
som genomgått detta upplever vardagen efteråt. Det finns dock ny svensk forskning där
flera patienter beskriver att den fysiska och mentala hälsan förbättras postoperativt
samtidigt som hon/han kan lida av både ett fysiskt och själsligt illabefinnande i vardagen
(Engström, Wiklund, Fagervik-Olsén, Lönroth & Forsberg, 2011; Forsberg, Engström,
Söderberg, 2014). En allmänsjuksköterska möter överviktsopererade patienter varhälst i
vårdsektorn hon/han än arbetar. Därför är det viktigt att bättre känna till hur dessa
människor upplever den nya vardagen för att på bästa sätt kunna erbjuda dem en optimal,
hälsobefrämjande vård.

BAKGRUND
Obesitaskirurgi
I Sverige är övervikt och fetma ett folkhälsoproblem. Det tenderar bli allt större och kan ge
indivden ökad risk för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, förhöjt kolesterol samt diabetes typ 2.
Det är framförallt i åldrarna under 50 år som andelen överviktiga och personer med fetma
ökar (Socialstyrelsen, 2013). Folkhälsomyndigheten publicerade i februari år 2014 en
folkhälsoenkät vilken visade på att uppemot hälften av alla svenskar har övervikt eller
fetma. Andelen individer med övervikt ökade på en tioårsperiod från 55% - 62%. Under
samma period ökade andelen individer i samhället med fetma från 11%-14%
(www.folhälsomyndiggheten.se, 2014). Olika regioners handlingsprogram mot övervikt
och fetma slår fast att uppkomsten av sjukdomen har sin grund i samhället, kulturen och
individen genom ett socioekonomiskt perspektiv. De visar även på ökade kostnader för
samhället i form av ökade hälso- och sjukvårdsinsatser, växande sjukskrivningstal och
förtidspensioneringar. Handlingsprogrammen är framtagna av tvärprofessionella team
kopplat till olika universitet i regionerna. Insatserna beskriver i första hand kost, motion
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och beteendeförändring. I sista hand används obesitaskirurgi som behandlande metod
(Västra Götalandsregionen, 2008; Stockholms läns landsting, 2010; Region Skåne, 2012).
År 2013 genomfördes 5961 volyminskränkande ingrepp på ventrikeln i Sverige, detta kan
jämföras med 679 tio år tidigare, dvs. år 2003 (Socialstyrelsen, 2015). Sundborn (2009)
redovisar att utav alla typer av obesitaskirugri har gastric-bypass (GBP) utvecklats till en
standardmetod och stod för 90 % av alla dessa i Sverige år 2006. Gränsen för kirurgi vid
övervikt är när ett Body Mass Index (BMI) är över 40 eller 35 i kombination med någon
överviktsrelaterad sjukdom (Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2013). Sundborn (2009)
illustrerar nedan det kirurgiska ingreppet med att ventrikeln genomskärs så att endast en 4
x 3 cm stor ficka återstår längs minorsidan. Denna ansluts sedan till en 70 cm lång
Rouxslynga som kopplas till jejunum. Detta tillsammans gör att födan passerar direkt från
den nu mindre magsäcken till jejunum. (Sunborn, 2009).

Komplikationer
Ett kirurgiskt ingrepp är inte helt problemfritt. Clutts (2009) visar i en översiktsartikel att
vanligt förekommande komplikationer efter en GBP operation är läckage från magsäcken,
blödningar och fistlar i mag-tarmkanalen samt stor risk för embolism. Dessa
komplikationer tar allt från dagar till veckor eller månader att uppkomma och upptäcka.
Andra allvarliga komplikationer som diagnosticerats är ulcus och stenos i magtarmkanalen. För vidare långvariga och svårupptäckta komplikationer ges exempel på
ischemi och djup ventrombos. Även Gagnon och Karwacki (2012) beskriver en ökad risk
för djup ventrombos och embolism samt en ökad risk för gallsten (främst hos kvinnor)
samt ett livsfarligt postoperativt läckage från magsäcken. Detta ger symtom som onormal
smärta, takykardi och feber. Nyligen redovisar en norsk kohortstudie, fem år efter
överviktsoperationen, att så många som en tredjedel lider av komplikationer postoperativt
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varav kronisk buksmärta är vanligast med var tioende av fallen (Aftab, Risstad, Søvik,
Bernklev, Hewitt, Kristinsson & Mala, 2013).

Tidigare forskning av upplevelser efter överviktsoperation
Tidigare forskning visar att det inte är helt lätt att återgå till vardagslivet efter en
överviktsoperation. En intervjustudie av Forsberg, Engström och Söderberg (2014)
redovisar att patienterna känner rädsla över att gå hem ifrån sjukhuset då de undrar hur de
ska klara av sin nya situation. De uppskattar däremot att vårdpersonalen stöttar och tror på
dem samt är tacksamma för att de inte släpps iväg utan kontroller. Detta gör att patienterna
ändå finner en känsla av hopp om att klara sig själva i den nya vardagen. Vad det gäller
mat och dryck delger deltagarna i Forsberg, Engström och Söderbergs studie (2014) att de
upplever det positivt och tryggt att få restriktioner kring detta postoperativt. Även i Sutton,
Murphy och Raines (2009) studie delger deltagarna att det är många restriktioner att följa i
och med hemgång från sjukhuset samtidigt som de tror att de inte ska behöva känna någon
hungerskänsla vid hemkomsten. En annan studie redovisar att de flesta av deltagarna inte
har några, eller få, mag-tarmproblem innan operationen men hela 45 % upplever sådana
problem efteråt (Huang, Hsu, Pan, Huang och Chi, 2011). Många studier påvisar vilka
olika problem och komplikationer en överviktsoperation kan ge. Dock visar Arterburn,
Olsen, Smith, Livingstone, Van Scoyoc, Yancy, Eid, Weidenbacher och Maciejewski
(2015) att överviktskirurgi förlänger livet på lång sikt för individer som genomgått den.
Studien som nyligen publicerats i den ansedda tidskiften JAMA, inkluderade 2 500
patienter som alla genomgått överviktskirurgi. Gruppen jämfördes sedan med en
kontrollgrupp bestående av 7 462 personer vilka inte genomgått kirurgi. Studien visar att
efter 10 år har endast 13,8% av patienterna i den överviktsopererade gruppen avlidit medan
motsvarande siffra var 23,9% i den icke överviktsopererade gruppen. Förklaringen till att
den opererade gruppen överlevde längre är att många överviktsrelaterade sjukdomar
försvann i samband med operationens medföljande viktreducering.
Att hitta balans i livet och att lära sig tänka i nya banor efter sin överviktsoperation är svårt
(LePages, 2010; Sutton, Murphy & Raines, 2009). LePages (2010) menar att deltagarna
förväntade sig att deras egen självbild skulle förändras dramatiskt efter operationen, vilket
dock inte blev fallet. Att ändra ett beteende och hantera stora viktras beskrivs här som en
ständig och utvecklande process. Forsberg, Engström och Söderbergs (2014) lyfter även
fram hur det är att vara tvungen att hantera sin nya kropp. I studien med tio deltagare,
beskriver de en känsla av kontroll då själva anatomin efter operationen förhindrar övervikt.
En översiktsartikel av Voelker (2004) visar att patienter kan ha svårt att anpassa sig till de
psykosociala förändringar som sker efter en överviktsoperation. Efter genomgången
överviktsoperation finns en känsla hos de överviktopererade, att personer i dess omgivning
ser viktförändringarna tidigare och tydligare än vad de själva gör (LePage, 2010).
Forsberg, Engström och Söderberg (2014) beskriver även de, att deltagarna har en känsla
av att fortfarande känna sig stora efter det kirurgiska ingreppet trots att de kan se
förändringarna i spegeln och även känna att kläderna blivit för stora. Vidare beskrivs att
deltagarna upplever att en ond cirkel är bruten efter operationen. De kan nu gå promenader
och röra sig på ett annat sätt än innan vilket leder till att de minskar ytterligare i vikt. En
deltagare i Sutton, Murphy och Raines (2009) studie berättar att det dramatiska viktraset
ger en slags tillfredställelse och gör att hon nästan känner sig osynlig, att det inte spelar
någon roll vad hon äter eller gör då hon ändå rasar i vikt. Flera andra deltagare i samma
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studie beskriver de första sex månaderna efter operationen som en period av viktras där
individen måste lära sig att hantera situationen. Till skillnad från Sutton, Murphy och
Raines studie (2009) upplever deltagarna att det var frustrerande att känna hunger men att
inte kunna äta (Forsberg, Engström & Söderberg, 2014). De menar även att det är ett stort
och svårt problem med att känna att de är tvungna att tömma allt på tallriken, vilket de nu,
efter operationen, inte kan. Att matvanor handlar om ett beteende visar Kruseman,
Leimgruber, Zumbach och Golay (2010). De belyser vardagen åtta år efter en
överviktsoperation och lyfter fram att mer än hälften av de 80 deltagarna i studien lider av
oregelbundna episoder av hets- och nattätande. Huang, Hsu, Pan, Huang och Chi (2011)
visar att överviktsopererade människor sällan eller aldrig upplever glädje över måltiden
samt att endast 2,5% av de 40 deltagarna äter ohälsosamt efter det kirurgiska ingreppet.
Livsstilsförändringarna som följer efter en överviktsoperation upplever deltagarna i
LePages studie (2010) väldigt smärtsamma. Många menar att det finns tidpunkter då de
förväntas känna lycka och glädje då de istället känner ilska, rädsla och frustration. En
deltagare beskriver att han tappar många kilon utan fysiska komplikationer dock är han ett
vrak psykiskt. Deltagaren menar att han aldrig nådde den grundläggande orsaken till varför
han höll på att äta sig till döds. Samma person beskriver att de största postoperativa
förlusterna är förlusten av sitt äktenskap, vårdnaden om sina barn, förlusten av nykterhet
samt förlusten av sitt jobb. Deltagaren känner ett stort hål efter operationen och söker olika
vägar att täppa och tillfredsställa det hålet. Andra deltagare beskriver det som att ett
beroende ersätts med ett annat. När de inte längre kan äta hur mycket som helst, använder
de sig istället av alkohol och narkotika för att dämpa ångesten.
Patienter upplever att överviktsoperationer förändrar livet och är en vändpunkt (Sutton,
Murphy & Raines, 2009; LePage, 2010; Forsberg, Engström & Söderberg, 2014). När de
ser tillbaka på processen de varit med om var överviktsoperationen en positiv
livsavgörande händelse i livet (Sutton, Murphy & Raines, 2009). Likaså deltagarna i
LePages studie (2010) menar att operationen förändrade livet och gav en begynnelse till
hopp. I Forsberg, Engström och Söderbergs studie (2014) anser alla tio deltagarna att
skillnaderna i vardagslivet före och efter operationen är enorma. Upplevelserna att
operationen ger minskad vikt samt ökad fysisk och psykisk hälsa gör att den värd allt slit.
Det finns en helt annan motivation i vardagen idag jämfört med innan. Några utav
deltagarna i LePages studie (2010) känner stolthet och lycka efter operationen. Dock
brottas de med känslorna av besvikelse och melankoli då upplevelsen av att den fysiska
förändringen inte beror på att de lyckades gå ner i vikt själva. En deltagare beskriver att
hon fortfarande känner sig som en tjock flicka i en smal flickas kropp. Det finns tydliga
skillnader i fysisk och psykisk hälsa före och efter en överviktsoperation, (Hager, 2007).
Deltagarna delar främst positiva förändringar så som skillnader i fysisk funktion,
nedtrappning av mediciner samt status i samhället. Även Huang m.fl. (2011) visar på att
fysisk hälsa, kroppslig smärta, fysiska och psykiska rollbegränsningar samt generell fysisk
och psykisk hälsa förbättras markant efter en överviktsoperation. Kruseman m.fl. (2010)
kommer fram till att patienter som har lyckats med en viktnedgång har högre poäng på en
verkningslöshet och socialosäkerhetsskala än de som lyckats mindre bra med sin
viktnedgång. Det tolkas som att patienter med stor viktnedgång har en bättre fysisk och
psykisk hälsa än de som har lyckats mindre bra med sin viktnedgång. Sutton, Murphy och
Raines (2009) visar att en dramatisk viktminskning upplevs som ett positivt ögonblick i
livet och Hager (2007) visar att livskvaliteten höjs efter en överviktsoperation enligt en ttestskala som deltagarna i studien fick genomföra. Till skillnad från resultatet i Hagers
studie (2007) visar Huag m.fl. (2011) att det inte finns någon specifik skillnad på
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livskvalitet efter en överviktsoperation. Även Kruseman m.fl. (2010) menar att depression,
oro och livskvalitet har lika många poäng oavsett om patienterna har lyckats med
viktnedgång eller ej. De tolv deltagarna i LePages studie (2010) beskriver det som att det
fanns en anonym outtalad förväntan över att operationen ska ge en underbar framtid.
Deltagarna i den studien upplever istället en stark känsla av ensamhet och tomhet efteråt.
En deltagare menar att de fysiska vinsterna med operationen motsätter sig de psykiska
förlusterna. En annan beskriver att han kände sig ensam och överrumplad efter 15 månader
då han slutat att rasa i vikt.

Hälsa, ohälsa och välbefinnande
Hälsa är ett grundläggande begrepp inom vårdvetenskapen och en grundläggande uppgift
för sjuksköterskan att främja hos varje patient. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för
sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskan ska motivera till förändrade livsstilsfaktorer
samt att aktivt identifiera och förebygga hälsorisker. Sjuksköterskan ska även kunna stödja
och undervisa patienter i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa. (Socialstyrelsen,
2005). Nationalencyklopedin beskriver hälsa som ”ett svårdefinierbart begrepp vars
betydelse är vidare än frihet från sjukdom” Världshälsoorganisationen (WHO) definition
av hälsa från 1946 är ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande, och icke endast frånvaro av sjukdom och svaghet” (www.ne.se).
Eriksson (1989) definierar hälsa som ”ett hos organismen integrerat tillstånd av sundhet,
friskhet och en känsla av välbefinnande men inte nödvändigtvis som frånvaro av sjukdom
eller lyste” (s.44). Utifrån den definitionen av hälsa har hon utvecklat teorin om
hälsokorset vilket har sin utgångspunkt i fyra fält. Dessa är upplevd hälsa där individen
upplever sig vara frisk då det dock med objektiva mätningar kan visa att individen är sjuk.
Verklig hälsa, känsla av välbefinnande, individen upplever hälsa då det med objektiva
mätningar kan visa att individen är frisk. Upplevd ohälsa, känsla av illabefinnande,
individen känner sig sjuk då det dock med objektiva mätningar kan ses som frisk samt
verklig och upplevd ohälsa, individen känner sig sjuk samt med objektiva mätningar visar
att individen är sjuk. Individen kan alltså uppleva hälsa utan att vara fullt frisk och omvänt,
de kan objetivt vara fullt friska fast ändå uppleva ohälsa (Eriksson, 1989). Eriksson (1989)
beskriver att ”ha hälsa” innebär att vara och uppleva sig som en hel människa. Vidare
menar hon att individen bör genomföra sina handlingar med hela sitt väsen utan att lämna
någon del av sig själv utanför. Föst då, när individen är samlad, enligt denna tes kan
hon/han finna frid. Avgörandet för hur individen förhåller sig till omvärlden är dess
uppfattning om den, att se dess sammanhang. Eriksson menar även att individens förmåga
och möjlighet att forma sitt eget liv grundar sig i dess värdighet (a.a).
Kopplat till denna studies syfte är det av vikt att lyfta fram Erikssons (1989) tankar om
välbefinnande. Hon beskriver välbefinnande som ett fenomenologiskt begrepp, en känsla
hos individen vilket omgivningen inte direkt kan observera. Utifrån välbefinnandet äger
individen hälsa i förhållande till känslan av att vara sund och frisk. Det innebär att varje
individ själv kan, utifrån en helhetskänsla, avgöra sitt allmäntillstånd, både fysiskt och
psykiskt. Nationalencyklopedin definierar välbefinnande som en ”känsla av att må bra”
(www.ne.se). I Anotonovskys (1987) hälsoteori om Känslan Av SAMmanhang (KASAM)
beskrivs tre hörnstenar med begriplighet, vilket belyser individens upplevelse om det
gripbara, det vill säga att yttre och inre stimuli uppfattas som sammanhängande,
strukturerade och tydliga istället för kaotiska, oordnade och oväntade, Hanterbarhet, vilket

5	
  

visar på den grad individen upplever vilka resurser det finns tillgängliga för att hanterade
de svårigheter hon/han möter i livet och individen själv kan kontrollera. Den tredje och
viktigaste hörnstenen i KASAM är meningsfullhet. Detta visar på den grad individen
känner att situationen har en meningsfull innebörd, vad det är värt att investera energi och
engagemang i motsats till vad som ses som bördor. Individen behöver alltså själv förstå,
medverka och ta ansvar i de processer som utgör och påverkar ens liv. Anonovsky (1987)
definierar KASAM enligt följande:
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från
ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga (2) de
resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns
tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang. (s.46)

Enligt Antonovsky är KASAM en grundläggande förutsättning för att kunna bevara hälsa
och god livskvalitet. Antonovsky beskriver även hälsotillståndet i att vi rör oss mellan två
motsatta poler: fullständig ohälsa (patogenes) och fullständig hälsa (salutogenes). Vidare
belyses vikten av att alltid gå ett steg längre än att endast se sjukdom. Istället behöver
individens historia lyftas fram samt faktorer för att upprätthålla hälsa. Detta för att
fokusera och lägga energi mot hälsa istället för ohälsa utifrån det salutogena
hälsoperspektivet (Antonovsky, 1987).

PROBLEMFORMULERING
Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem i Sverige. Detta orsakar ett stort lidande för
den enskilde individen och är även en stor samhällsekonomisk kostnad, främst mot hälso –
och sjukvården då risken att drabbas av följdsjukdomar ökar hos den fetmadrabbade
patienten. Forskning visar att det bästa botemedlet mot fetma är att genomgå en
överviktsoperation vilket gör att andelen överviktsoperationer ökat markant. Den visar
även att den fysiska hälsan och mentala hälsan förbättras för individen samtidigt som
hon/han kan lida av både ett fysiskt och själsligt illabefinnande, situationen blir komplex.
Det är därför viktigt att som sjuksköterska förstå den överviktsopererade individens
livssituation. Inte bara för ett vårdande på bästa sätt utan även för att förstå den enskilde
individens nya vardag då han/hon väl kommit hem. Det känns därför nödvändigt att
försöka belysa hur individer som genomgått en överviktsoperation upplever vardagen.

SYFTE
Syftet med denna studie var att belysa människors upplevelser av vardagen efter en
överviktsoperation.

METOD
Kvalitativ innehållsanalys används frekvent inom vårdvetenskap, beteendevetenskap och
humanvetenskap och fokuserar på att tolka och granska texter. Genom att forskaren
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analyserar texter och samlar in data utifrån sitt forskningsområde används en induktiv
ansats. Ansatsen i denna studie var induktiv då det enligt Lundman och Hälllgen
Granheim (2012) innebär att texter om människors upplevelser förutsättningslöst
analyseras. I denna studie har skönlitterära självbiografiska böcker granskats. Texten som
analyserats var därför inte fri från sitt sammanhang. Självbiografiska böcker fångar ofta
upp individers upplevelser av hälsa och ohälsa. Genom detta kan olika fenomen analyseras
och förstås ur ett vårdande perspektiv. Syftet med den självbiografiska boken kan vara
underhållande eller upplysande men kan även ge viktig information i ett vetenskapligt
syfte (Dahlborg Lyckhage, 2006). Vid kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att beskriva
både likheter och skillnader i texterna (Lundman och Hällgren Granheim, 2012). I denna
studie uttrycks dessa i teman och subteman som svarar på frågan ”Hur?” och bildade en
röd tråd genom analysprocessen. Frågan som ställdes emot texten i böckerna för denna
studie var ”Hur upplever du din vardag efter överviktsoperationen”?

Datainsamling
Insamlingen av datamaterial skedde genom sökningar i högskolebibliotekets samt LIBRIS
katalog. Hela sökningen redovisas i bilaga 1. De sökord som användes var gastr* AND
(sjukdomsberätt* OR patientupplev*), gastric bypass, övervikt (sjukdomsberätt*),
övervikt* biografi* samt obesit* biografi*. Vid sökning gastr* AND (sjukdomsberätt* OR
patientupplev*) i LIBRIS boolesk gavs endast träff på 2 böcker, dessa handlade båda om
levertransplantation. Samma sökning i högskolebibliotekets bibliotekskatalog gav 0 träffar.
Däremot vid sökning på gastric bypass i högskolebibliotekets katalog gavs 8 träffar samt
övervikt (sjukdomsberätt*) gavs 2 träffar. En av dessa var samma bok som framkom vid
den tidigare sökningen. Vid sökning på gastric bypass i bokhandeln Adlibris på Internet
gavs 18 träffar varav 5 var självbiografiska böcker. Totalt sju böcker har granskats som var
publicerade mellan åren 2007-2013, en kort presentation av innehållet i dessa böcker
redovisas i bilaga 2.

Urval
Ett lämpligt antal självbiografiska böcker att analysera går inte att specificera. Det utgår
ifrån mängden data som svarar mot syftet (Danielson, 2012). Inklusionskriterier för den
valda litteraturen var att författaren av boken själv hade varit med om en
överviktsoperation samt beskrev dennes vardag efteråt. Andelen data bör vara jämt fördelat
mellan könen samt jämt fördelat mellan olika delar av världen i den mån det är möjligt. I
denna studie var det fyra kvinnor och tre män som författat de självbiografiska böckerna.
Samtliga författare kom ifrån USA. Exklusionskriterier var att data inte bör vara äldre än
10 år då denna typ av operation ständigt utvecklas. En bok i studien var dock äldre än 10 år
men har valts att ta med då den beskriver vardagen efter överviktsoperationen på ett sätt
som ingen annan bok gör.

Dataanalys
En kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman och Hällgren Granheim (2012)
användes vilket innebar att texten lästes i sin helhet och att meningsenheter plockades ut
under analysprocessen. Dessa meningsenheter kan vara ord, meningar och paragrafer som
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var och en eller tillsammans svarar an mot syftet i studien. Meningsenheterna formades
under analysprocessen sedan om till koder, kategorier eller teman. Teman ska svara på
frågan ”hur” och användas i studier med kvalitativ metod. En meningsenhet, kod eller
kategori kunde passa in i mer än ett tema. Teman kunde sedan även delas in i sub-teman
(a.a). När analysen gjordes utifrån innehållet i texten skedde det induktivt. I denna studie
lästes texten flera gånger. Därefter markerades meningsbärande enheter och en tabell
upprättades där de meningsbärande enheterna kondenserades till koder för att sedan
därefter delas in i sub-teman samt huvudteman, exemplifierad i tabell 1.
Tabell 1: Exempel på analysförfarandets olika steg enligt
Lundman och Hällgren Granheim (2012).
Meningsbärande
enheter

Kod

Sub-teman

My life is changing
every day for the
better. I could not
begin to put into
words how good my
body feels because of
the weight loss. I
really feel like I got
my life back. It felt so
good not being
embarrassed about my
size (Terry, 2011)

Upplever sig
snygg och frisk,
tycker om det
man ser,

Att nå sitt mål

Fått livet
tillbaka, känner
sig som förut,

Kropppen och
själen mår
bättre

Att slippa
skämmas

Huvudtema

Ett bättre liv

Ett ökat
oberoende

ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Forskningsetiken syftar till att värna om alla människors lika värde, om deras integritet,
rättigheter och självbestämmande (Kjellström, 2012). Den utgör således ett skydd för de
som medverkar och granskas i studier (a.a.) vilket i detta fall är självbiografier. Hänsyn till
forskningsetiska principer och riktlinjer har genomsyrat hela forskningsprocessen med
tanke på att uppfylla krav på autonomi, rättvisa, att göra gott och att inte skada. Etiska
principer för forskning räknat till humanvetenskaperna delas in i tre delområden. Respekt
för den undersökta/granskade personens självbestämmande, undvikande av skador och
personlig integritet (Forskningsetiska delegationen, 2002). Vetenskapsrådet är en statlig
myndighet som följer Helsinforsdeklarationens (Medicinska forskningsrådet, 2003) regler
och riktlinjer vilket ger stöd till grundforskning av högsta kvalitet inom alla
vetenskapsområden. Enligt Vetenskapsrådet (2014) handlar etik i forskning om att bygga
upp, stimulera en medvetenhet samt uppmana till en diskussion kring hur proffessionen bör
handla. Vetenskapsrådet (2014) anser vidare att etiska aspekter i forskning är viktiga då de
på lång sikt har påverkan på samhället och därigenom dess individer. Eftersom den
självbiografiska skönlitterära litteraturen i studien är skriven på engelska har stor vikt lagts
ned på upprepade genomläsningar av böckerna. Genomgången har genomförts under
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skribentens bästa möjliga förmåga att förstå det engelska språket, då detta inte är
författarens första språk. De självbiografiska böckerna är offentligt material där författaren
har valt att dela med sig av sitt liv och erfarenheter. Det har varit i beaktande vid studiens
dataanalys. Det viktigaste för författaren till denna studie har varit att utifrån bästa förmåga
undvika att färga tolkningen av resultatet med egna värderingar, tankar eller upplevelser.
Avsikten har istället varit att förutsättningslöst utan att övertolka, förvränga, förringa eller
plagiera, ta till sig datamaterialet.
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RESULTAT
Ur analysen av datamaterialet har tre huvudteman med nio subteman identifierats ur de sju
självbiografiska böckerna, vilka alla belyser människors upplevelse av vardagen efter en
överviktsoperation (tabell 2). Genomgående kallas deltagarna i denna studie för
”individer”. Resultatet visar att ”Ett bättre liv”, ”Kroppsliga och själsliga besvärligheter”
samt ”Den nya livssituationen” är de faktorer som har stor betydelse för individers känsla
av hälsa, ohälsa och välbefinnande i vardagen.
Tabell 2. Översikt av teman och subteman av hur individer upplever sin vardag efter
överviktskirurgi.
Tema

Subtema
•
•
•
•

Att nå sitt mål
Att slippa skämmas
Att kropppen och själen mår bättre
Ett ökat oberoende

Kroppsliga och själsliga
besvärligheter

•
•

Ersätter mat med annat
Nya besvär och sjukdomar

Den nya livssituationen

•
•
•

Förändrad kroppsuppfattning
Förändrat förhållningssätt till mat
Förändrat bemötande från omvärlden

Ett bättre liv

Ett bättre liv
I detta tema samlas subteman som ”Att nå sitt mål”, ”Att slippa skämmas”, ”Att kroppen
och själen mår bättre” samt ”Ett ökat oberoende”. Individerna beskrev samstämmigt, trots
en del besvärligheter, att livet upplevdes bättre efter överviktsoperationen och samlas
under detta tema.
Att nå sitt mål
Att genomgå en överviktsoperation förändrade livet markant. Då främst vardagslivet där
upplevelsen om att fått tillbaka livet och känna sig pånyttfödd förekom. Upplevelsen var
att individerna hade fått ett nytt liv som var lättare att leva samt att det blev bättre för var
dag. Det nya livet var i startgroparna och upplevelsen av att känna sig som en ny person
infann sig, de hade fått livet tillbaka. Överviktsoperationen var en sista utväg för att
uppleva hälsa. Individerna upplevde sig nöjda över slutresultatet men att det varit en lång
och jobbig resa dit hän. Trots att de i stunder tvivlade på sitt beslut att genomgå en
överviktsoperation ångrade de aldrig det beslutet. I slutändan handlade det om att vara
hälsosam och lycklig samt att ha nått sitt mål.
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”My life is changing everyday for the better. I could not begin to put into words how good my body
feels because of the weight loss.” (Terry, 2011, s.46)
”And yet here I was, in a whole new life. Not fat. I had finally gotten what I wanted. Every day I
tried to drown that idea.” (Larsen, 2013, s.226)

Att få komplimanger för sitt utseende efter viktminskningen gav en positiv känsla.
Individerna som genomgått en överviktsoperation tyckte om det nya utseendet samt fick ett
bättre sexuellt liv. Känslan av att ha uppnått sitt mål infann sig och de var lyckligare i sitt
vardagsliv. De blev även lyckligare över sådant de sett som småsaker tidigare.
Att slippa skämmas
Det fanns en tillfredsställelse i att omgivningen tittade på dem samt en vilja från
individerna att bli tittade på. En ny känsla av att slippa skämmas över sitt utseende infann
sig. Individerna upplevde även att människor i omgivningen blev avundsjuka på dem då de
trodde att omgivningen tyckte de var attraktiva och sexiga efter överviktsoperationen. Att
slippa skämmas över sitt utseende gav även en upplevelse av att passa in i samhället och
dess normer.
”I wanted to stop people and ask how I looked. I wanted to be looked at.” (Larsen, 2013, s. 219)
”It felt so good not being embarrassed about my size.” (Terry, 2011, s.49)

Det var en befrielse att inte behöva skämmas över sin kroppsstorlek längre uttrycker
individerna i denna studie. Stundom kunde individerna glömma bort att de varit
överviktiga samt ville inte heller berätta det för nya människor de mötte. Därför ansåg
individerna att de var bättre på att hålla hemligheter som smal än överviktig samt att det
var lättare. Det var en befriande känsla att passa in i samhället och att inte sticka ut på
grund av kroppsstorleken. Att befinna sig inom normen i samhället för sin kroppsstorlek
var skönt och individerna upplevde att de var förtjänta av det.
”Generally, I am happy. I don't stand out, and I can fit just about anywhere, in this world that's built
for a specific size of person” (Larsen, 2013, s.259).
”The fact that they do not know I am a reformed fat girl has given me a new sense of freedom.”
(Drummond, 2008, s.138)

För individerna var det skönt att nya människor de träffade inte visste att de varit
överviktiga. Det häde att individerna aktivt valde att inte delge den tidigare
överviktsproblematiken för nya människor de träffade. Individerna ansåg att det var lättare
att leva i västvärlden som smal än som överviktig. De uttryckte även att den själsliga
individ de var innan överviktsoperationen alltid fanns med dem. Det gjorde att den
själsliga individen de var innan överviktsoperationen gavs en integrerad plats i den nya
identiteten för att inte glömmas bort.
Att kroppen och själen mår bättre
Individerna upplevde en stor lättnad över att bli av med följdsjukdomar på grund av
övervikt samt dess medicinering. Några exempel på följdsjukdomar för individerna i
studien var diabetes typ 2, hypertoni samt högt kolesterol. Att bli av med dessa sjukdomar
och dess medicinering gav en känsla av ett mer hälsosamt liv. Att individerna var mindre
irritabla och mer alerta förstärkte känslan av ett mer hälsosamt liv.
”I am so happy now because my health is so much better and I like the person I see in the mirror
now. It feels so good to not have to inject myself twice a day with needles because of diabetes. It
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also feels good to not have to take oral medications for diabetes, hypertension and high cholesterol”
(Terry, 2011, s. 21-22).
”Mentioned any health benefits such as ridding themselves of diabetes, hypertension, and a variety
of other ailments, and the money they saved by no longer having to pay for the medications to
manage them. This are the benefits I see!” (Drummond, 2008, s. 80)

Efter genomgången överviktsoperation upplevde individerna att de hade mer energi att
lägga på vardagen i form av att leka med sina barn eller umgås med sin familj. Tidigare
lades mycket energi på vad de inte ville vara medan de nu istället fokuseras på vad de ville
uppnå. Det gjorde att individerna orkade med mer i vardagen och upplevde sitt vardagsliv
som lättare. Individerna upplevde att överviktsoperationen var en start på ett nytt och bättre
liv.
Ett ökat oberoende
Överviktsoperationen gjorde det möjligt att leva i en ”normal” kropp där de kände sig
kunna hantera den fysiska situationen. Individerna fann en känsla av kontroll i att kunna
fungera som en normalviktig i samhället. De såg sig själva i en annan social kontext efter
operationen, i och med detta upplevde de samtidigt en känsla av frihet. Att kunna ha
sexuellt umgänge, att kunna duscha utan att en stor mage var i vägen eller att kunna torka
sig utan problem gav en känsla av välbefinnande, befrielse och kontroll. Efter
överviktsoperationen delgav några av individerna att de upplevde en ökad integritet när de
kunde köpa kläder i en ordinarie klädbutik utan specialhjälp för att hitta en storlek som
passade dem. Några ansåg att det var tillfredställande bara av att gå runt och prova kläder
bland de avdelningar i klädbutikerna som de drömt om tidigare. Andra visste inte vilken
deras nya storlek var efter överviktsoperationen och upplevde det som förvirrande. Att vara
i behov av nya kläder upplevdes som ett kvitto på en lyckad viktminskning. Störst av allt
var känslan av ett oberoende som gjorde livet lättare och mer befriande att leva.
”I love the feeling that I get when I got into a clothing store and not always a big and tall clothing
store or section and know that they will carry my size” (Terry, 2011, s. 62).
”Now it feels good to be abel to pull the stopper up and let the water out without my stomach being
in the way” (Terry, 2011, s. 30).

Kroppsliga och själsliga besvärligheter
Efter överviktsoperationen beskrev individerna i studien att de ersätter ett matberoende
med ett beroende av alkohol, tobak eller opioider. De beskrev att de fick nya besvär och
sjukdomar tillföljd av överviktsoperationen. Detta samlas under subteman som ”Ersätter
mat med annat” samt ”Nya besvär och sjukdomar”.
Ersätter mat med annat
Flera av individerna i studien vittnade om att de blev beroende av cigaretter, alkohol eller
opioider efter genomgången överviktsoperation. Individerna såg först efter
överviktsoperationen att de haft ett osunt förhållande till mat samt att orsaken till
överviktoperationen grundade sig i just det. Flera individer beskrev hur de dagligen
använde sig av cigaretter, alkohol och opioider för att kunna hantera sin nya vardag. En
individ beskriver att han blandade morfin med alkohol postoperativt för att uppnå
smärtlindring. En annan individ beskriver att hon var tvugnen att dricka ett vattenglas fullt
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med vin varje kväll för att kunna somna medan en tredje menar att det var lätt att ersätta ett
matmissbruk med cigaretter.
”I became addicted to both morphine and alcohol” (Resnick, 2007, s. 56).
”I sounded like a reformed smoker, which, by the way, was one of my new substitutes for food.”
(Dorey, 2007, s. 44).
”I was drinking every night, and smoking a pack a day.” (Larsen, 2013, s. 226)

Nya besvär och sjukdomar
Att lära sig hantera den nya kroppen och vardag i den var problematiskt för idividerna i
studien. Det fanns en förhoppning om att överviktskirurgin skulle lösa alla vardagens
problem. Vid insikten av att så inte blev fallet gav det en känsla av hopplöshet. Individerna
vittnar om att överviktsoperationen inte endast förändrade dem fysiskt utan även psykiskt i
form av ett förändrat förhållningssätt kring övervikt.
”I came to realize, too late, the surgery was not a cure-all for the way I felt inside about myself.”
(Dorey, 2007, s. 50).
”I am obsessed whit my heart primarily because many of my days are filled now handling the
physical costs of my decision to have weight-loss surgery.” (Drummond, 2008, s. 108)

Mycket energi gick åt till att hantera den fysiska förändringen i kroppen vilket vardagen
kom att kretsa kring. Det blev en daglig utmaning att hantera kroppens fysiska förändring.
En individ uttryckte att det tog så mycket energi att gå på ett uppföljningsbesök hos
läkaren att det blev en heldagsaktivitet. Efter överviktsoperationen var det vanligt med
biverkningar hos individerna. Det uppkom även en rad följdsjukdomar som gallsten och
bråck vilket många opererades mot. Flera av individerna i studien led av anemi, dumping
syndrom, acidos, humörsvängningar, depression, smärta, läckage i magsäcken, samt
rutinmässiga kräkningar efter måltid. Dessa biverkningar varade hos vissa individer i upp
mot nio månader och krävde enormt mycket energi medan det hos andra var övergående i
en kortare period. Biverkningarna och dess följdsjukdomar gjorde även att individerna blev
fysiskt svagare efter operationen än vad de upplevde att de var innan.
”I suffered some of the problems associated with malnutrition: dizziness, fatigue, dullness of the
eyes, hair loss, anaemia, and irritability.” (Tiru, 2007, s. 55).
”I experienced this phenomenon, dumping syndrome.” (Resnick, 2007, s. 49).

Som en följd av de rutinmässiga kräkningarna kunde inte individerna i denna studie njuta
av måltider längre. Vissa kunde inte dricka vatten utan att kräkas medan andra kräktes upp
all slags mat. Några individer beskrev hur magen blev känsligare för olika sorts mat samt
att buken upplevdes större vilket upplevdes som att det var svårare att hantera vikten då.
Avföringens utseende pendlade mellan vattningar diarréer och svart hård avföring. Att lära
sig leva i den nya kroppen var svårt. Några upplevde det som det svåraste de varit med om
i livet. Att inte känna igen fysiska reaktioner i vardagslivet gav en känsla av osäkerhet.
Stundom ledde osäkerheten till en känsla av hopplöshet i att vardagen inte blivit bättre i
och med överviktsoperationen. En individ uttryckte att han upplevde att han skulle dö, den
känslan höll i sig i nio månader. En annan individ i studien beskrev osäkerhetskänslan den
första postoperativa natten som den värsta i livet, då hjälplöshet upplevdes mycket strakt.
”It was like uploading my resume directly into the hole that anxiety had punched into my chest.”
(Larsen, 2013, s. 164).
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”The first night of recovery was, without a doubt, the scariest night of my life. If I could make it
through the next 24 hours, I could make it through anything.” (Dorey, 2007, s. 36)

Trots att det var kroppen som förändrades fysiskt efter överviktsoperationen upplevde
många individer i studien att de även förändrades psykiskt. Flera av individerna jobbade
hårt för att hitta tillbaka till den gamla personligheten de tyckte mycket om. Individerna
upplevde att de fick ett destruktivt förhållningssätt till vardagen och ville skylla den
destruktiviteten på något. Naturligt blev att skylla på överviktsoperationen vilket de
förnuftigt förstod inte var sant. Det var svårt att finna någon stöttning från omvärlden i att
hantera den nya vardagen. Det upplevdes även viktigt att finna sammanhang där
omgivningen kunde förstå individernas förändring i vardagen samt att individerna fick
sammanhang att dela vardagen och dess osäkerhet.

Den nya livssituationen
Temat beskriver individernas känslor kring det nya utseendet, tvivel och ånger i att ha
genomfört operationen, svårigheter i den nya matsituationen samt omvärldens förändrade
bemötande efter överviktsoperationen. Individernas beskrivningar samlas under subteman
”Förändrad kroppsuppfattning”, ”Förändrat förhållningssätt till mat” samt ”Förändrat
bemötande från omvärlden”.
Förändrad kroppsuppfattning
Att som individ se de fysiska förändringarna i kroppen efter överviktsoperationen var
svårt, ofta såg omvärlden dem tidigare. Det fanns en känsla kvar hos individerna efter
överviktsoperationen att vara överviktig trots att de visste att så inte var fallet.
Kroppsuppfattningen förändrades vilket gav en känsla av att vara utanför den egna
kroppen. Individerna definierade inte sig själva som smala vilket därmed ledde till att det
var svårt för dem att se den fysiska förändringen efter överviktsoperationen.
”For me, the physical changes occurred quickly, but I was unable to reflect a 300-plus pound
woman, no matter what the scale might have said. I was either unable or unwilling to see what
everyone else saw.” (Dorey, 2007, s. 43).
”I was changing and I hadn't noticed. I had been locked up inside my head, letting tired win out
over hopeful.” (Larsen, 2013, s.132)

Kroppen betraktades inte längre som en fiende av individerna utan snarare som något
odefinierbart. Varje kilo som försvann var ett steg in i osäkerhet och en ny livssituation.
Känslan av att vara i fel kropp infann sig i samband med viktminskningen. Individerna var
tacksamma över utseendet på den nya kroppen. De ansåg däremot att det kunde ta lång tid
för dem att anpassa vardagen till den nya kroppen och livsstilsförändringarna som följde
med. När kilon började ramla av kroppen var det lätt att glömma att de varit överviktiga.
Flera individer uttryckte att de aldrig skulle glömma hur de en gång var och såg ut.
Överviktsoperationen var endast ett redskap vilket ledde till en livslång livsstilsförändring.
Individerna var tvungna att anpassa sig till den nya lissituiationen. Det upplevdes som
svårt samtidigt som det gav en känsla av tillfredsställelse efteråt när de såg att de hade
lyckades med viktminskningen. För den enskilde indivden gällde det att hitta sitt nya jag i
en kombination av den person de varit och hur de ville bli. Omgivningarnas påtryckningar
och förväntningar gjorde att livsstilsförändringarna upplevdes som svåra. Det upplevdes
därför som viktigt hos individerna att hitta någon i samma situation för att dela tankar och
idéer med om den nya vardagen.

14	
  

”It is a lifelong lifestyle change! And, it ain’t easy!” (Drummond, 2008, s. 135)
”I realize that surgical weight loss is just a tool.” (Larsen, 2013, s. 124)

Förändrat förhållningssätt till mat
Att rasa i vikt första tiden efter överviktsoperationen var en upplevelse av förvirring och
frustration. Individen rasade i vikt trots vad han/hon än åt eller gjorde. En individ beskrev
att hon rasade i vikt trots att hon åt så mycket hon kunde medan en annan individ berättade
att han slutade äta helt och intalade sig att äta var en dålig vana. Båda rasade i vikt trots att
båda hade ett osunt förhållande till mat efter överviktsoperationen.
”When I started noticing how thin I was getting, I became excited, but I would fight the knowledge
that I was not healthy.” (Tiru, 2007, s. 66).
You lose weight with no sense of personal responsibility, without having to develop self-awarness,
self-control, a sense of self. (Larsen, 2013, s. 232).

Känslan av förvirring och frustration hos individerna utifrån dess matsituation ledde till att
det även blev en psykisk förändring i förhållandet till mat. Då individerna slutade att rasa i
vikt upplevdes det svårt att förhålla sig till kroppen. Trots att det inte fanns något mer fett
på kroppen ville individerna att viktraset skulle fortgå. Det upplevdes även svårt att ta till
sig sjukvårdspersonalens kostråd. För en individ resulterade det i att han ljög om sin
situation för sin läkare för att slippa konfrontera problemet. För några individer i studien
upplevdes det frustrerande att inte kunna äta fast föda första tiden efter
överviktsoperationen. Den förändrade kosten tärde psykiskt på individerna då de endast
kunde dricka proteindrinkar vilket gav en känsla av begränsningar. Målet för individerna
var att äta fast föda då saknaden av dess konsistens samt uppläggen på faten var stor. En
individ upplevde att det var bättre än julafton när tiden i den postoperativa fasen var inne
för att återgå till frukt och grönsaker som fast föda.
”My goal is to become less dependent on protein powder and eat what passes as more ”normal”
meals.” (Drummond, 2008, s. 67).
”I still feel so limited in what I can eat.” (McNulty-Colbert, 2009, s. 31).

Det upplevdes som svårt att följa kostråd samt att finna nya rutiner kring dem efter
överviktsoperationen. Då dessa följdes med till exempel uteslutande av socker och friterad
mat upplevde individerna att de mådde bättre samt fick bättre hud och hår. En annan
individ tog råden bokstavligen och trodde att magsäcken inte längre kunde bryta ner
socker. Förhållandet till mat förändrades på så sätt att det inte längre var en positiv
upplevelse att äta utan något som endast var tvunget göra för att överleva. Det upplevdes
inte längre som något positivt att till exempel gå på restaurang då individen endast kunde
äta upp hälften av portionen. Förhållandet till mat upplevdes som väldigt biologiskt och
individerna kunde äcklas över hur omgivningen konsumerade mat.
”I always said to myself, and I believe it to be true, eating is just as bad a habit as doing drugs or
consuming alcohol.” (Tiru, 2007, s. 72).

Sättet att konsumera mat förändrades efter överviktsoperationen då det var fysikt omöjligt
att konsumera mat på samma sätt som gjordes innan. Individerna vittnade om att de
fortfarande kände att de var tvungna att äta tills de var proppmätta samt att de fortfarande
åt skräpmat till viss del. Skillnaden var att de inte åt skräpmat i samma mängd efter
överviktsoperationen då det var fysiskt omöjligt. Förhållandet till mat upplevdes som ett
problem hos vissa av individerna medan andra inte alls upplevde det så.
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”Gastric bypass surgery broke the Bond with my never-ending love for food, creating room for
other addictions to follow.” (Dorey, 2007, s. 42).

Hos några individer i studien var förhållandet till skräpmat det samma trots
överviktsoperationen. De individerna menade att de fortfarande åt pizza och kakor, dock
inte samma mängd som innan överviktsoperationen då magsäcken förhindrade detta.
Däremot vittnar en individ om att han kunde äta en hel portion soppa vilket gjorde att han
drog slutsatsen att mängden mat att förtära skiljer sig åt för vad slags mat det är.
”I still ate Oreos, but I liked to think that I was eating fewer Oreos. The truce with my stomach was
an uneasy one, frequently broken, but it had become an inextricable part of my life.” (Larsen, 2013,
s. 251).

Förändrat bemötande från omvärlden
Individerna upplevde ett förändrat bemötande från omvärlden efter överviktsoperationen.
De upplevde att det var lättare att leva som smal i det samhälle de verkade och levde i än
överviktig. Omgivningen accepterade individerna och kunde prata med dem på ett nytt sätt
efter överviktsoperationen jämfört med innan. Några individer upplevde att omvärldens
uppfattning om vad som gick bra att stoppa i munnen förändrades. En individ vittnar om
att hon inte fick lika mycket reaktioner från omvärlden när hon åt skräpmat som smal
jämfört med när hon var överviktig.
”What’s strange, though, is that a lot of people that wouldn’t have accepted me as an obese person
accept me now. I’ve seen people, who always kept at a distance from me socially, now approach me,
because they feel I’m good enough for them to talk to.” (Tiru, 2007, s. 80).

Även individernas egen uppfattning om omvärlden förändrades. Några individer försökte
aktivt finna en plats i den nya vardagen där överviktiga inte var en del av omgivningen. En
individ beskrev hur hon trivdes i ett sammanhang utan överviktiga. En annan individ
menade att han förändrades på det sätt samhället förväntade sig av honom, utan vidare
reflektion. Det var inte bara relationerna till omvärlden i stort som förändrades efter
överviktsoperationen utan även relationerna till individernas närstående. Flera individer
uttryckte att deras relationer till de närstående förändrades mot det negativa. En individ
uttryckte hur hon försökte vara i händelsernas centrum för att göra sin man avundsjuk samt
negligerade de närståendes åsikter kring sitt beteende.
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DISKUSSION
Metoddiskussion
I denna studie har kvalitativ innehållsanalys valts som metod. Lundman och Hällgren
Granheim (2012) beskriver att kvalitativa innehållsanalyser syftar till att identifiera
likheter och skillnader i datamaterialet vilka sedan framställs i teman eller kategorier. När
frågan ”Hur?” ställs i studiens analys bör dess resultat delas in i teman. Dessa teman ska
sedan gå som en röd tråd genom hela arbetet (a.a). I denna studie har frågan ”Hur upplever
du din vardag efter överviktsoperationen”? ställts till texten/datamaterialet. Denna
textmassa har sedan omformats till teman och sub-teman. Då datamaterialet i studien är
publicerade, självbiografiska böcker har författaren till studien inte påverkat innehållet på
något sätt. Detta styrks av Lundman och Hällgren Granheim (2012) vilka menar att
händelseförloppet inte blir påverkat vid icke deltagande studier. Vidare menar de på att
stor vikt för trovärdigheten i en studie är om dess författare är insatt i ämnet. Enligt
Malterud (2009) är förförståelsen den kunskap författaren har med sig in i studien.
Kunskapen kan ge styrka åt projektet, dock kan det även bli en belastning. Då är det viktigt
att inte låta förförståelsen överrösta det som utvinns ur studien. Sammantaget är det inte
”fel” att ha en förförståelse inom ämnesområdet så länge forskaren är medveten om det
samt har det i beaktande vid analysförfarandet (a.a). I detta fall ligger förförståelsen hos
författaren i ämnet endast i tre veckors praktik på en kirurgavdelning vilket inte genererar
någon erfarenhet om hur vardagen kan upplevas postoperativt hos dessa individer.
Designen till denna studie påbörjades redan hösten år 2013. Vid sökande av datamaterial
fanns då få, eller inga självbiografiska böcker om upplevelserna efter en
överviktsoperation i de svenska biblioteksdatabaserna. Däremot i bokhandeln Adlibris på
internet fanns sju böcker vilka alla svarade mot studiens syfte. Dessa böcker gavs sedan
som inköpsförslag till högskolebiblioteket i Skövde, vilka biblioteket senare valde att köpa
in. Datainsamlingen kan därför se skral ut då det endast är böcker hämtade från den egna
högskolans bibliotek. Samtliga självbiografiska böcker i denna studie är alla från USA där
fyra av författarna är kvinnor och tre är män. Endast i en bok var åldern nämnd på
skribenten, en man, som var 18 år när operationen genomfördes. Trots att
överviktsoperationer ökar i Sverige finns det en brist på självbiografiska böcker tillika
endast ett fåtal forskningsartiklar vilka beskriver individens vardag efter
överviktsoperationen. I de sökningar hos bokhandlare och i bibliotekskataloger på svenska,
framkommer istället receptböcker samt självbiografier där övervikt eller mat- och
sockerberoende beskrivs. Därför har analysen inte gjorts av dessa böcker då de inte svarar
mot studiens syfte. Lundman och Hällgren Granheim (2012) menar att det är lämpligt att
visa på variationer av en upplevelse samt att publicera citat i arbetet för att visa på studiens
giltighet. För att lyfta fram eventuella olikheter i upplevelser mellan män och kvinnor har
därför data valts att presenterats från båda könen. Eftersom endast sju böcker analyserats
valdes två-tre citat för att stärka studiens subteman. Det faktum att datamaterialet är på
engelska, vilket inte är författarens första språk, kan innebära feltolkningar. I avsikt att
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vara så ordagrann som möjligt mot textmassan har därför citaten publicerats på
originalspråk.
Lundman och Hällgren Granheim (2012) visar på att det är viktigt att analysera och
diskutera varje steg i analysprocessen. Därmed ökar studiens tillförlitlighet. I studiens
analysarbete för att få fram teman har först meningsenheter tagits ut för att sedan
omformas till koder vilka i sin tur bildat sub-teman och teman. Detta arbete har varit i ett
nära samarbete varit mellan författaren och handledaren. Granskningen av datamaterialets
innehåll kan ge en snäv bild av verkligheten då samtliga av författarna till de
självbiografiska böckerna kommer från USA. Lundman och Hällgren Granheim (2012)
menar att studiens överförbarhet handlar om i vilken grad dess resultat kan föras över i
andra sammanhang (a.a). Ur detta perspektiv är det av vikt att fråga sig vad det finns för
överförbarhet mot det svenska samhället. Har människorna i det svenska samhället
liknande förväntningar på sig själv och sin omgivning som den amerikanske medborgaren?
Sett utifrån överviktsproblematiken mellan världsdelarna är dock problemet slående lika.
Den totala andelen av befolkningen med fetma i Nordamerika är 34% vilket kan jämföras
med de siffror som visar att den totala andelen av befolkningen med fetma i Europa är 26%
(Walpole, Prieton-Merino, Edwards, Cleland, Stevens & Roberts, 2012). När det gäller
fetma kan slutsatsen därför dras att det finns en viss generaliserbarhet till Sverige jämfört
med USA. Däremot, hur individer i Sverige upplever sin situation och vardag efter en
överviktsoperation finns ett fåtal vetenskapliga artiklar publiserade varför inte någon
generaliserbarhet av resultatet kan göras. I sökning efter svenska självbiografiska böcker
fanns två stycken där vardagen efter en överviktsoperation beskrevs. Den ena beskrev
vardagen endast utifrån ett kändisskap och den andra beskrev vardagen i ett
sockerberoende där hon blivit övertalad att opereras. Därav valdes dessa böcker bort då de
fokuserades mot annat än studiens syfte. Varför det finns så lite självbiografiska böcker i
Sverige som beskriver vardagslivet efter en överviktsoperation kan författaren till denna
studie endast spekulera i. Vid sökning på bloggar fanns, till skillnad mot självbiografier, en
uppsjö av svenskar som delade med sig av erfarenheter efter en överviktsoperation.
Bloggar anser författaren till studien däremot vara ett levande material genom att inlägg
kan redigeras, tas bort och kommenteras dagligen. För att granska dessa krävs även att
författaren till studien väljer i vilket tidspann efter operationen bloggen ska beskriva
vardagslivet. Det fanns alltså svårigheter i att använda sig av bloggar vilket resulterade i att
självbiografiska böcker istället användes. Där är textmassan genomarbetad och publicerad i
tryck.

Resultatdiskussion
I resultatet framkommer tre huvudteman och nio subteman vilka alla beskriver hur
vardagen förändras efter en överviktsoperation. Subteman som ”Att nå sitt mål”, ” Att
kroppen och själen mår bättre”, ”Att slippa skämmas” samt ”Ett ökat oberoende”
upplevdes som oerhört befriande och tillhör huvudtemat ”Ett bättre liv”. Andra
huvudteman visar på ”Kroppsliga och själsliga besvärligheter” samt en beskrivning av
”Den nya livssituationen”. Den nya livssituationen belyser bland annat ett ”Förändrat
bemötande från omvärlden”, ”Förändrad kroppsuppfattning” samt ”Förändrat
förhållningssätt till mat”. Den nya livssituationen där individen ska lära sig att leva i en ny
kropp, på gott och ont, ställer stora krav i vardagens rutiner där individerna medvetet
behöver lära sig sträva mot hälsa samt lära sig motverka ohälsa.
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Tidigare forskning visar, likt denna studie, att individer som genomgått en
överviktsoperation upplever ett bättre liv i att se sig själva passa in i samhällets normer.
Detta bidrar i sin tur till att motivationen att leva i vardagen ökar (Ruud-Knutsen, Terrangi
& Foss, 2010; Forsberg, Engström & Söderberg, 2014). Trots detta behövs det, på många
sätt, ett stöd i att hantera vardagen. Inte bara direkt utan även på lång sikt. Det har både
denna självbiografiska granskning samt ny svensk forskning visat (Engström m.fl.,2011).
Forskning visar även att de flesta som genomför en överviktsoperation lider av någon
följdsjukdom på grund av fetma samt att närmare hälfen av dessa försvinner efter
operationen (Freier, Borges, Alvarez-Leite & Correia, 2011). Individerna i denna studie
uttrycker att de känner sig mer hälsosamma samt är lättade över att genom
viktreduceringen bli av med följdsjukdomarnas påtvingande medicinering. Två av sju
individer beskriver uttryckligen följdsjukdomar på grund av övervikt samt att de har blivit
av med dem och dess medicinering efter operationen. Samtliga individer upplever sig mer
hälsosamma efter överviktsoperationen, bland annat genom att smärta försvinner och att
rollbegränsningar förändras (Huang m.fl., 2011). I förhållande till Huang m.fl. (2011), är
Aftab m.fl. (2013) resultat intressant, vilket visar att en tredjedel av alla som genomgår en
överviktsoperation lider av någon slags komplikation. I denna självbiografiska studie
uttrycker två av sju individer besvärligheter efter operationen i form av dumping syndrom,
anemi, gallsten, humörssvängningar och smärta för att nämna några. Några av individerna
uttrycker att de ersätter mat med annat, då främst cigaretter, alkohol och/eller opioider. De
beskriver att de förstår först efter överviktsoperationen att de har haft ett osunt förhållande
till mat samt att de behöver lära sig äta ”rätt”. Detta bekräftas av tidigare forskning vilket
visar att mat kan ses som en drog samt att överviktsopererade kan hitta andra substitut för
mat, då främst alkohol och narkotika för att dämpa ångesten när de inte längre kan äta hur
mycket de vill (Ruud-Knutsen, Terrangi & Foss, 2010; LePage, 2010).
I denna självbiografiska studie beskriver individerna att det är svårt att lära sig hantera den
nya kroppen. De upplever att det finns en outtalad förhoppning från dem själva om att
överviktskirurgin ska lösa alla vardagens problem. Den förändrade livsstilen upplevs
mycket energikrävande samt fyller hela vardagen. Gilmartin (2012) visar att
överviktsopererade kan känna självförakt och osäkerhet i sin nya kropp. Att de ser sig
själva som fula då överskottshud hänger löst på kroppen, vilket ger dåligt självförtroende
som i sin förlängning ger en depression och gör det svårare att vara delaktig i vardagen.
Ingen av individerna i denna studie ångrar överviktsoperationen. Däremot under
återhämtningsprocessen och i jobbiga stunder hände att de uttryckte en känsla av ånger. En
studie visar att den psykiska hälsans förbättring håller endast i sig i två år efter
överviktsoperationen (Greenberg, 2003). Individerna i denna studie beskriver att de måste
lära sig att leva i en ny kropp, vilket är svårt samt att omvärlden ser de fysiska
förändringarna i kroppen tidigare än de själva. Det leder till att kroppsuppfattningen
förändras. Tidigare forskning visar att för de som genomgår en överviktsoperation är det
ofta personerna i dess omgivning som ser de fysiska förändringarna först. De visar även att
det sker en förändring av kroppsuppfattningen efter en överviktsoperation samt en känsla
av att känna sig överviktiga fast så inte är fallet (LePage, 2010.; Forsberg, Engström &
Söderberg, 2014). I ett led av livsstilsförändringen förändras oundvikligen förhållandet till
mat samt dess konsumtion. Några av individerna i denna studie berättar att de fortfarande
äter skräpmat trots överviktsoperationen, dock inte i samma mängd som tidigare. Huang
m.fl. (2011) visar att efter en överviktsoperation äter endast 2,5% ohälsosamt dock
upplever människor sällan eller aldrig glädje över måltiden. Att lära sig äta rätt är något
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individerna i denna studie har svårt med. De berättar att de rasar i vikt oavsett vad de äter,
om de inte äter något alls eller äter tills de inte kan få ner en smula till. Tidigare forskning
visar här samma sak, att det sker ett dramatiskt viktras efter en överviktsoperation oavsett
individens förhållande till mat (Sutton, Murphy & Raines, 2009). Ferier m.fl. (2012) menar
att överviktsopererade äter för lite frukt, grönsaker, kött, ägg och bönor medan intaget av
snacks och sötsaker är högre än rekommenderat.
Individerna i denna studie upplever ett förändrat bemötande från omvärlden efter
överviktsoperationen. En av dem berättar att människor i omgivningen inte hälsade på
honom som överviktig, först nu efter operationen kom de fram för att småprata. De
upplever även att de förändras som människor i sitt inre och får därmed förändrade
relationer till de anhöriga, vilket upplevs som svårt att hantera. Trots detta visar denna
självbiografiska gransking att det är lättare att leva som smal än tjock i det västerländska
samhället än överviktig. Även Voelker (2004) påvisar att det är svårt att anpassa sig till de
psykosociala förändringar som sker efter en överviktsoperation. Ett exempel är att de kan
uppleva sig observerade och bedömda vilket leder till att de blir marginaliserade i
samhället och undviker offentliga platser. Gilmartin, (2012), beskriver att även relationerna
med partnern kan förändras då det uppkommer problem i sexlivet vilket ger en känsla av
misslyckande, depression, ensamhet samt minskad upplevelse av livskvalitet hos den
överviktsopererade Däremot visar Greenberg (2003) att människor som har genomgått en
överviktsoperation upplever högre livskvalitet än de som inte har gjort det. Tidigare
forskning visar att om kunskap i livsstilsförändringar redan finns hos de som är i stadiet att
genomföra en överviktsoperation blir det lättare att behålla en förändrad livsstil efter
operationen (Ruud-Knutsen, Terrangi & Foss, 2010). Då deltagarna inte fick utbildning i
en förändrad livsstil hade majoriteten av dessa efter fem år inte behållit den reducerade
vikten (Freire, m.fl., 2012). Enligt Gilmartin (2012) upplever alla en depression efter en
överviktsoperation. Fyra av sju individer i denna självbiografiska studie berättar om en mer
aktiv livsstil med fysisk aktivitet. Två av sju beskriver sina fysiska postoperativa
biverkningar medan alla upplever någon form av psykisk biverkan i uppdraget att hitta sig
själv igen. Hur viktökningen är fem år efter överviktsoperationen beskrivs inte. Därför går
det inte att dra några paralleller mellan detta resultat och tidigare forskning. Det är däremot
intressant att om det sker en utbildning i livsstilsförändringar före en överviktsoperation
behålls lättare en förändrad livsstil än om det inte sker. Bland de granskade
självbiografiska böckerna i denna studie var det ingen som fick utbildning innan, däremot
erbjöds individerna stödgrupper efteråt. De menar alla att det har varit svårt att anpassa sig
till den nya livsstilen.
För att individen ska kunna ta till sig den nya livsstilen och leva med den krävs att både
yttre och inre förmågor i den sociala omvärlden ter sig begripliga (Antonovsky, 1987).
Antonovsky (1987) menar att genom en känsla av begriplighet hos individen ger det
förutsättningar för att individen inte möter något oförutsett utan något som går att förklara.
Det i sin tur leder till att saken blir lättare att hantera. Då det gäller hanterbarhet och
känslan av att inneha det grundar det sig i den nya situationens upplevelse av vilka resurser
det finns till förfogande för att inte bli ett offer i sammanhanget. Variabeln i detta fenomen
är grunden för om individen endast uppleva orättvisa eller finner en meningsfullhet i
situationen. Meningsfullhet är därmed den viktigaste hörnstenen i begreppet KASAM för
att kunna hantera den nya vardagen i livsstilsförändringen. Känner inte individen någon
meningsfullhet i det som sker kommer det aldrig att ske någon förändring av livsstilen
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(a.a). Det kan som Freire (2012) visar gå bra till en början men om inte individen känner
engagemang i den nya livsstilen då förändringen inte har någon betydelse kommer det
aldrig att gå. Det går inte att påtvinga individer vad de anser är värt att lägga energi på
menar Antonovsky (1987). De människor som däremot får en känsla av meningsfullhet
konfronteras med nya upplevelser som utmaningar med målet att finna meningen i den
(a.a.). Att finna sin roll i den nya vardagen och livsstilen innebär ett välbefinnande i stort.
Eriksson (1989) menar att välbefinnande är en känsla hos individen som är unik hos den
enskilde. Det går inte heller att mäta utan endast något som upplevs i att finna sig väl.
Därför menar Eriksson (1989) vidare att det är upplevelsen av livssituationen som helhet
som utgör grunden i upplevelsen av hälsa och välbefinnandet. Utifrån det salutogena
förhållningssättet för att uppleva hälsa är det av vikt att se vilka parametrar som bidrar till
ett mer hälsosamt liv utifrån ett hälsoperspektiv för sjuksköterskan istället för att fokusera
på vad som orsakade ohälsan (Antonovsky, 1987). Utifrån denna studies resultat är det
viktigt att dra paralleller både mot Antonovsky och Eriksson. Individerna i denna studie
beskriver vardagen och hur de hanterar den. För att ett uppföljningsbesök inte ska bli
ångestladdade som en individ i resultatet beskriver, krävs att hälso- och
sjukvårdspersonalen använder sig av ett salutogent hälsoperspektiv och fråga sig själv och
individen, ”Vad får dig att må bra i din nya vardag?”. Här är det även viktigt att hälso- och
sjukvårdspersonalen beaktar Erikssons teori om hälsokorset; det vill säga, även om alla
provsvar är bättre än innan överviktsoperation kan individen uppleva ohälsa. Individerna i
denna studies resultat vittnar om att livets alla problem inte löstes i och med
överviktsoperationen, därmed upplever de hälsa men även ohälsa trots att de objektivt är
friska. Sjuksköterskans främsta uppgift är att främja hälsa hos varje patient
(Socialstyrelsen, 2005). Tidigare forskning samt denna studies resultat visar på att det sker
en livsstilsförändring i samband med en överviktsoperation, på gott och ont.

Konklusion och kliniska implikationer
Individer som genomgår en överviktsoperation har många gånger svårt att anpassa sig till
den nya livssituationen trots att de samtidigt upplever ett välbefinnande i att bland annat ha
nått sitt mål. För att livsstilsförändringen ska fortgå behöver individen känna ett
sammanhang i den nya vardagen. Genom utbildning inför, och efter det kirurgiska
ingreppet är det lättare att leva med denna livsstilsförändring (Ruud-Knutsen, Terrangi &
Foss, 2010). Förändrat bemötande från omvärlden är stora och svåra att hantera visar både
tidigare forskning samt denna studies resultat. Detta leder till en osäkerhet inför och i den
egna kroppen vilket ger en skev kroppsuppfattning (Gilmartin, 2012). Som sjuksköterska
är det därför viktigt att förstå att förändringen efter en överviktoperation inte endast är
fysisk utan även i allra högsta grad psykisk. Med tanke på att livet kan förlängas med 10 år
genom kraftig viktreducering (Arterburn, m.fl., 2013) kanske ämnet om hälsobefrämjande
åtgärder hos fetmadrabbade individer bör ingå i sjusköterskans grundutbildning. För
sjuksköterskor som arbetar med denna typ av patienter, ser författaren till denna studie ett
kliniskt behov av att skapa ett specialiserat omhändertagande, ett åtgärdsprogram som bör
starta redan vid utskrivning från vårdavdelningen. Detta innefattar inte bara ett fortsatt
utvecklingsarbete med kontaktsjuksköterska över lång tid, utan även att grupper med
tvärprofessionell hjälp kan skapas och samordnas där överviktopererade individer kan
stötta varandra i hur de hanterar den nya livssituationen. Vidare behöver en specifik
information, både skriftligt samt muntligt, ske i ett tidigt stadium preoperativt där patienten
blir klart medveten om vad som krävs av henne/honom efter en överviktsoperation. Inte
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bara på kort sikt utan kanske resten av livet. Vidare studier inom detta ämne är av intresse i
syfte att öka förståelsen för individer som genomgått en överviktsoperation.
Det krävs mer forskning om hur individer i Sverige upplever vardagen efter en
överviktsoperation. Är upplevelserna liknande som i de amerikankska självbiografierna
behövs fler pre- och postoperativa insatser i form av ökad patientutbildning mot en ny
livsstil samt uppföljning, inte endast mot fysiska besvär utan även psykiska. Att alkohol,
narkotika och tobak ibland ersätter behovet av mat är en viktig fråga då en
överviktoperation kan vara inkörsporten till andra beroenden. Sett ur ett vårdande- och
samhällsekonomiskt perspektiv bör hälso- och sjukvården prioritera hälsobefrämjande
riktlinjer i frågan om övervikt och fetma då det tenderar att öka i hela västvärlden.
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BILAGA 1
Litteratursökning
Tabellen visar sökningen till studiens datamaterial. Efter granskninga av bokens baksida
har självbiografierna valts utifrån studiens syfte.
Databas

Sökord

Träffa Bortval
r
da

Vald bok

Datum

Bibliotekskata gastr*
AND
logen HiS
(sjukdomsberätt*
OR patientupplev*)

0

Bibliotekskata gastric bypass
logen HiS

8 *2

Dorey, J. 2007
2015-01-20
Drummond, D.K.
2008
McNulty Colbert, C.
2009
Resnick, J.A. 2007
Terry, J.U. 2011
Tiru, L.J. 2007

Bibliotekskata övervikt
logen HiS
(sjukdomsberätt*)

2 *1

Larsen, J. 2013

LIBRIS

gastr*
AND
(sjukdomsberätt*
OR patientupplev*)

2

2

2015-01-20

LIBRIS

övervikt* biografi*

10

10

2015-01-20

LIBRIS

obesit* biografi*

6

6

2015-01-20
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2015-01-20

BILAGA 2
Sammanfattning av studiens självbiografiska böcker
Dorey, J. (2007) Is it worth the weight? A true-life documentary on the negative
impact of gastric bypass surgery.
Boken handlar om Jodi som lider av kraftig fetma och beskriver sin vardag som väldigt
påfrestande. Hon beslutar sig för att genomföra en gastric bypass operation trots att hennes
familj inte stöttar henne i beslutet. I sin strävan att få en normal vikt förlora hon både
vänner och sin man. Hon beskriver det själv som att hon har ersatt ett beroende med ett
annat.
Resnick, J. (2007) The dark side of surviving gastric bypass surgery (what doctors
don't disclose)
Joseph beskriver sin vardag och hur han blev kraftigt överviktig. Han beskriver sin kamp
med dieter och tillslut ansåg han att det endast fanns en utväg, gastric bypass kirurgi. När
Joseph genomför sin operation är metoden förhållandevis ny och han beskriver att han inte
fick någon hjälp av sjukvården efter sin kirurgi. Han lider av fysiska komplikationer men
även psykiska då han börjar missbruka morfin på grund av smärta.
McNulty Colbert, C. (2009) From Gastric Bypass to MAUI… A personal Journey
Boken handlar om Cathy som lider av kraftig övervikt. I boken får vi följa hennes kamp
mot fetma och hennes mål att ligga i bikini på en strand i Maui. Cathy beskriver
öppenhjärtigt hennes väg och har en övergripande positiv upplevelse av operationen.
Drummond, D. (2008) A diary of gastric bypass surgery when the benefits outweigh
the costs
Darlene beskriver hur hon på grund av sina genetiska anlag till övervikt, hjärt- och
kärlsjukdomar och diabetes typ 2 väljer att genomföra en gastric bypass operation. Hennes
mål är att bli kvitt de mediciner hon äter mot diabetes typ 2, hypertoni och högt kolesterol.
Darlene beskriver som hon själv uttrycker att drastiskt tvingas byta livsstil och hennes väg
mot ett nytt hälsosammare liv.
Tiru, L. (2007) How Gastric bypass surgery saved my life- at the age of 18
Lee beskriver sin uppväxt och hur det är att växa upp med barnfetma. I tonåren kämpar han
för att kunna genomföra en gastric bypass kirurgi när han är 18 år och hoppas på att detta
är svaret på alla hans problem. Han beskriver svårigheterna i att finna en ny identitet efter
operationen både för sig själv och sin omgivning.

	
  

Terry, J. (2011) Smiling all the way to the scale, how gastric bypass surgery saved my
life
Jason har prövat alla viktminsknings metoder han kan komma på utan resultat. På grund av
av sin övervikt blir han diagnostiserad med diabetes typ 2, hypertoni, högt kolesterol och
att protein läckte ut ur njurarna från honom. Till följd av detta kände han en dödsångest
och blev otrevlig mot sina nära och kära. Han finner att den sista utvägen är en gastric
bypass operation och i boken får vi följa hans väg till ett hälsosammare liv. Han beskriver
hur vardagslivet förbättrats för honom när hans kroppsmassa minskas.
Larsen, J. (2013) Stranger here how weight-loss surgery transformed my body and
messed whit my head
Jen upplever det mycket jobbigt att vara kraftigt överviktig och om hon bara kunde gå ner i
vikt skulle livet bli mycket enklare på alla sätt. Hon väljer att genomför operationen utan
att berätta något för sina närstående och trots läkares inrådan att avvakta då hon känner sig
rädd och nervös. Efter operationen beskriver hon det som att kilona ramlar av henne
oavsett vad hon äter och hur hon rör sig, vilket för henne är svårt att förhålla sig till. I
samband med att hon blir smal beskriver hon hur omvärlden behandlar henne annorlunda
jämfört med när hon var kraftigt överviktig och hur mycket enklare det är att leva i
samhället som smal.

	
  

