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Abstrakt 

Övervikt och fetma är något som kan påverka individens välbefinnande negativt. Syftet med 

denna litteraturstudie var att sammanställa befintlig kunskap om hur viktnedgång och 

välbefinnande påverkas vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring, samt hur 

sjuksköterskan kan stödja individen i processen. Litteraturstudien har designats som en 

kunskapsöversikt med en systematisk sammanställning av forskning inom området. Resultatet 

presenterades i fyra kategorier; Viktnedgång genom gastric bypass respektive 

livsstilsförändring, Påverkan på välbefinnandet vid viktnedgång, Spänningar mellan gamla 

och nya jaget, Sjuksköterskans roll och attityder. I resultatet framkom att individens fysiska 

förmåga ökade vid viktnedgång. Det framkom även att det var viktigt att upprätthålla goda 

kost- och motionsvanor oberoende av val av viktminskningsmetod. Efter viktnedgång kände 

många att de var sig själva igen och att de fått en ny chans i livet. Sjuksköterskans roll i 

processen visade sig vara att stödja individen för ett bättre välbefinnande vid viktnedgång. 

 

Nyckelord: Fetma, övervikt, gastric bypass, livsstilsförändring, välbefinnande, 

sjuksköterskans roll, omvårdnad.
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Hos individer med övervikt och fetma påverkas välbefinnandet många gånger negativ av de 

problem som övervikt och fetma för med sig. För att hantera problemet kan individer med 

övervikt behandlas med kirurgiska ingrepp i form av gastric bypass eller genom att förändra 

sin livsstil med hjälp av rätt kost och motion. Enligt Socialstyrelsen (2009) och Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2004) har andelen individer med övervikt eller 

fetma ökat under de senaste 20 åren. Anledningen till detta är att kosten innehåller mer fett, 

salt och socker men mindre vitaminer och mineraler än vad den gjorde för 20 år sedan. 

Minskad fysisk aktivitet är också en bidragande faktor till att övervikt och fetma finns i så stor 

utsträckning. Att det blivit en minskning vad gäller fysisk aktivitet beror främst på att 

samhället förändrats och att vi är mer stillasittande nu än förut. World Health Organization, 

[WHO], (2012) beskriver övervikt och fetma som att individen har ett överskott av lagrat fett 

som kan inverka negativt på hälsan och att övervikt och fetma är den femte vanligaste orsaken 

till för tidig död. Närmare 2,8 miljoner vuxna människor världen över avlider varje år till följd 

av övervikt och fetma. Individer som lider av övervikt och fetma har enligt Socialstyrelsen 

(2009) en kortare livslängd jämfört med normalviktiga. I genomsnitt handlar det om sex till 

sju år som den överviktiga förlorar. Detta beror främst på de följdsjukdomar som kommer 

med övervikten. Enligt Socialstyrelsen (2009) och WHO (2012) leder övervikt och fetma till 

en högre grad av hälsorelaterade problem än vad normalvikt gör. Det kan handla om värk i 

leder och muskulatur men även ryggsmärtor och artros. Även problem som sömnapné, ökad 

risk för att drabbas av cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar är vanligare hos denna 

patientgrupp. Risken för en förkortad livslängd ökar med tilltagande övervikt redan från den 

övre delen av det intervall av Body Mass Index, (BMI), som räknas som normalvikt. BMI är 

det vanligaste måttet för att bedöma om en individ är överviktig. BMI räknas ut enligt 

följande: kroppsvikt (i kilogram) dividerat med kroppslängden (i meter) i kvadrat. Resultatet 

av beräkningen placerar individen inom skalan undervikt, normalvikt, övervikt (25≤ 

BMI<30), fetma (BMI≥30) och extrem fetma (BMI>40). (Socialstyrelsen, 2009; WHO, 

2012).  

 

Enligt Cella (1994) kan livskvalitet definieras som välbefinnande. Välbefinnandet kan delas 

in i fysiskt, emotionellt, funktionellt och socialt välbefinnande. Vidare menar författaren att de 

olika områdena av välbefinnande står i relation till varandra och om ett område påverkas, 

påverkas även de andra. Ferrans (1996) understryker att det endast är den enskilda individen 

som kan bedöma vad som är livskvalitet eftersom individen värderar sitt välbefinnande på 

olika sätt. I denna studie definieras välbefinnande på samma sätt som Ferrans och Powers 



 

 

(1992) definierar livskvalitet; som personlig tillfredsställelse och/eller känsla av 

välbefinnande utifrån vad som är viktigt för den enskilda individen.  

 

Det är inte bara det fysiska välbefinnandet som påverkas hos den som lider av övervikt och 

fetma, även det psykiska välbefinnandet påverkas negativt. Depression och ångest är 

vanligare hos individer som lider av fetma än hos normalviktiga (Socialstyrelsen, 2009). I en 

studie av Forhan, Law, Vrkljan och Taylor (2010) framkom att individer med övervikt ofta 

upplever en spänning mellan vad de vill och vad de kan göra. Spänningen berodde främst på 

att önskningarna inte stämde överens med möjligheterna som fanns och de förmågor de själva 

hade. Vidare menar författarna att individer som lider av fetma undviker sociala sammanhang 

då de ofta har lågt självförtroende och är missnöjda med sina kroppar. De upplevde ofta 

hinder i vardagen och att samhället inte var anpassat för dem. Detta medförde att de isolerade 

sig för att undvika känslor av att inte passa in och de nedvärderande attityder de ansåg sig bli 

bemötta med. Även Fabricatore och Wadden (2004) lyfter fram att individer som lider av 

övervikt och fetma upplevde negativa attityder mot dem och det gällde även bemötandet de 

fick av sjukvårdspersonal. Enligt författarna bidrog de negativa attityderna till ett försämrat 

välmående och individerna som drabbades upplevde dessa attitydproblem som kroniska 

stressorer. Enligt Socialstyrelsen (2009) har det ur ett samhällsperspektiv visat sig att fetma 

ökar sjukfrånvaron på arbetsplatsen i både kortare och längre perioder. Den höga 

sjukfrånvaron beror ofta lika mycket på en allmänt nedsatt fysisk funktionsförmåga som en 

sämre upplevd hälsa. 

 

Behandling av övervikt och fetma kan bestå av olika alternativ, gastric bypass är ett sätt och 

livsstilsförändringar är ett annat. Gastric bypass kan vara ett alternativ för individer med 

extrem fetma (SBU, 2002). Syftet med gastric bypass är att uppnå en kombination av 

restriktion och malabsorbtion. För att uppnå detta skapar kirurgen en liten magsäcksficka, ca 

30ml, och kopplar den direkt till jejunum. Eftersom den nyskapade fickan snabbt blir full 

skickar den övre delen av magsäcken tidigt en mättnadssignal till hjärnan, precis som den 

skulle göra om hela magsäcken var full. Detta är en av de bidragande faktorerna till att 

individen känner sig mätt snabbare och där med äter mindre. Eftersom maten går förbi 

duodenum absorberar kroppen mindre näringsämnen och kalorier. Beroende på individens 

BMI tar kirurgen beslut om längden på tarmsegmenten för att framkalla en större eller mindre 

malabsorbtion (Shabbir, Loi, Lomanto, Ti, So, 2009). Enligt SBU (2002)  kan övervikt och 
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fetma behandlas med livsstilsförändringar där kostråd i kombination med råd om ökad fysisk 

aktivitet bidrar till viktnedgång. 

 

Denna studie förväntas ge vägledning till huruvida gastric bypass alternativt 

livsstilsförändring kan bli aktuellt för individen som lider av övervikt eller fetma. Studien 

förväntas också ge vägledning till sjuksköterskor som möter denna patientgrupp för att kunna 

identifiera patientens behov och hur de kan motivera, stödja och undervisa patienten vid 

viktnedgång och för ett bättre välbefinnande. Syftet med denna litteraturstudie var att 

sammanställa befintlig kunskap om hur viktnedgång och välbefinnande påverkas vid gastric 

bypass alternativt livsstilsförändring, samt hur sjuksköterskan kan stödja individen i 

processen. 

 

Frågeställningar; Hur ser viktnedgången ut efter gastric bypass alternativt livsstilsförändring? 

Hur påverkas välbefinnandet vid viktnedgång? Vilken roll har sjuksköterskan i processen?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Metod 

Denna litteraturstudie har designats som en kunskapsöversikt där syfte och frågeställningar 

besvarades utifrån resultat från vetenskapliga studier, med en metod inspirerad av 

Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainen (2008). Enligt författarna kan en 

litteraturstudie användas för att samla och ge en översikt av befintlig kunskap samt använda 

den kunskapen som grund för vidare vetenskaplig forskning. De steg som ingår vid utförandet 

av en kunskapsöversikt är att definiera syfte och formulera en frågeställning, utföra en 

litteratursökning, genomföra en datagranskning och analys, samt presentera resultat.  

 

Litteratursökning  

Litteratursökningen har skett i de bibliografiska referensdatabaserna PubMed och Cinahl, då 

dessa ansågs vara mest relevanta för ämnet. Litteratursökningen har kompletterats med en 

manuell sökning för att sammanställa befintlig kunskap om ämnet så uttömmande som 

möjligt. Val av databas, söktermer, antal träffar och antal valda artiklar redovisas i tabell 1. 

Vid litteratursökningen läste författarna igenom titel och abstrakt för att se om artikeln var 

relevant för litteraturöversikten. Inklusion- och exklusionskriterier, samt utvalda sökord 

användes för att begränsa sökningen. 

 

Inklusionskriterier: Artiklar på svenska eller engelska. Deltagare 19 år och äldre. Artiklar 

publicerade fr.o.m. 2000 och framåt. Deltagare med ett BMI >25.  Deltagare som har gått ner 

i vikt efter gastric bypass alternativt livsstilsförändring. Peer review. 

 

Exklusionskriterier: Människor med övervikt och fetma på grund av sjukdom. Deltagare äldre 

än 60 år. 

 

Sökord: Bariatric surgery, Obesity, Gastric bypass, Longterm, Complications, Nutrition, 

Training, Well-being, Quality of life. 
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Tabell 1. Översikt över litteratursökning (n=36). 

CINAHL 2012-01-19 

Söknr *) Söktermer  Antal träffar Antal valda 

1 FT Obesity AND surgery   59 0 

2 FT Obesity AND surgery AND long time  6 1 

3 FT Obesity AND surgery AND weight 

loss 

 21 2 

4 FT Obesity AND surgery AND weight 

loss AND gastric bypass 

 10 0 

5 FT Obesity AND training  377 0 

6 FT Obesity AND training AND diet  6 1 

7 FT Obesity AND diet AND long term  156 3 

8 FT Obesity AND health AND training  15 0 

9 FT Obesity AND health AND training 

NOT children 

 9 1 

 

PubMed 2012-01-24   

10 FT Gastric bypass   2272 0 

11 FT Gastric bypass complications  1269 0 

12 FT Gastric bypass Long term  304 2 

13 FT Gastric bypass complications AND long 

term 

 189 1 

14 FT Gastric bypass health   488 0 

15 FT Gastric bypass health long term   66 3 

16 FT Gastric bypass weight loss  187 0 

17 FT Gastric bypass weight loss lifestyle  26 1 

18 FT Weight loss AND work out  6 0 

19 FT Bariatric surgery  5494 0 

20 FT Bariatric surgery AND long term  695 0 

21 FT Bariatric surgery AND long term control 

morbid obesity 

 16 1 

22 FT Weight loss AND quality of life AND 

weight loss AND obesity  

 52 0 

23 FT Obesity AND experience  145 0 

24 FT Obesity AND experience AND well-

being 

 83 3 

25 FT Obesity AND experience AND quality of 

life 

 14 1 

26 FT Obesity AND weight loss  6370 0 

27 FT Obesity AND weight loss AND well-

being 

 2534 0 



 

 

 

PubMed     2012-01-   24    

Söknr *) Söktermer  Antal träffar Antal valda 

28 FT Obesity AND weight loss AND well-

being AND quality of life 

 52 1 

29 FT Obesity AND weight loss AND quality 

of life AND work out 

 4 2 

30 FT Obesity AND diet  6005 0 

31 FT Obesity AND diet AND long term  515 1 

32 FT Obesity intervention  2905 0 

33 FT Obesity intervention lifestyle  490 1 

34 FT Nurses attitudes towards obesity patients  11 2 

35 FT Nurses role in obesity treatment   389 1 

36 FT Manuell sökning   35 

* FT – Fritext sökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Efter litteratursökningen granskades de artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna för att 

undersöka om artiklarna var av tillräckligt bra kvalitet för att kunna användas för att besvara 

studiens frågeställningar. Enligt Holopainen, et al. (2008) är granskning nödvändigt eftersom 

alla artiklar som publiceras inte är av hög kvalitet. Kvalitetsgranskning utfördes enligt 

granskningsprotokoll för kvalitativa, kvantitativa respektive litteraturöversikter och 

framställdes i tabell 2. 

 

Vid kvalitetsbedömningen av studier med kvalitativ metod undersöktes om studien hade 

tydlig avgränsning och problemformulering; om kontext och etiskt resonemang var 

presenterat; om urval, datainsamling och analys var beskriven; om resultatet var logiskt och 

begripligt. De kvantitativa studierna kvalitetsbedömdes efter typ av forskningsmetod, vad 

studien avsåg att studera, om urvals- och randomiseringsförfarandet var beskrivet, storleken 

på eventuella bortfall, om etiskt resonemang var presenterat och vilka instrument som 

använts. Systematiska översikter och meta-analyser kvalitetsbedömdes efter studiens urval, 

redovisade resultat, om studien utgick från en väldefinierad frågeställning, om studiens 

sökning och kvalitetsgranskning var reproducerbar och om rätt typ av studier har ingått. 

Samtliga artiklar som granskades gavs ett poäng för varje besvarad fråga och noll poäng för 

varje obesvarad fråga. Poängen räknades sedan om i procent där 80-100% gav artikeln hög 

kvalitet, 70-79% motsvarade medelkvalitet och 60-69% gav låg kvalitet (Willman, Stoltz, & 
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Bahtsevani, 2006, s. 96, 152-157 ). Av de 63 artiklar som lästes igenom och 

kvalitetsgranskades, valdes 32 bort eftersom de inte uppfyllde kriterierna eller hade tillräckligt 

hög kvalitet. Av de 31 kvarstående artiklar som sedan ingick i analysen var tre kvalitativa, 14 

kvantitativa, två både kvalitativa och kvantitativa och 12 litteraturöversikter. De enskilda 

artiklarna har kontrollerats så att de ej ingår i de litteraturöversikter som använts.  

 

Tabell 2. Översikt av studier ingående i resultat (n=31). 
Författare 

År 

Land 

Typ av studie Deltagare (bortfall) Metod 

datainsamling/ 

dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet  

Typ 

Batsis et al.  

(2008) 

 USA 

 

Kvantitativ 

 

483 (146) Retroperspektiv 

kohortstudie med 

statistik dataanalys. 

 

 

 

För de individer som minskade i vikt 

efter gastric bypass förbättrades 

metabolismen och användning av 

läkemedel minskade. De individer som 

gick ner i vikt utan operation visade på 

förbättrade värden av lipoprotein och 

kolesterol.  

Hög 

Bocchieri et al. 

(2002)  

USA 

 

Kvalitativ 

 

 

31 (0) Intervjustudie med 

ostrukturerade och 

semistrukturerade 

frågor. Dataanalys 

 med Grounded 

 theory. 

 

 

 

Omfattningen av insatser som bidrar till 

förändringar hos individen kan vara 

avgörande för de långsiktiga resultaten 

av operationerna, både gällande 

viktminskning och den psykosociala 

anpassningen. 

Medel 

Brown 

(2006)  

England 

Litteraturöversikt - Sökning i databaser 

och manuell sökning. 

Meta-analys. 

En del sjuksköterskor har en negativ 

attityd mot individer med övervikt eller 

fetma. Ett antal variabler hos 

sjuksköterskorna själva påverkar 

attityderna och kan identifieras, så som 

ålder, kön, erfarenhet och 

sjuksköterskornas eget BMI. 

Hög 

Brown et al. 

(2007) 

England 

 

 

Kvantitativ 

 

564 (158) Fall-kontroll studie 

med egenkomponerad 

postenkät. Statistisk 

analys. 

 

 

Sjuksköterskor i primärvård spelar en 

viktig roll i hanteringen av fetma. 

Studien visade dock att det finns 

negativa attityder hos 

sjukvårdspersonal. Utbildning  

behövs för att förändra attityden. 

Hög 

Brown & Wimpenny 

(2011) 

Skottland 

 

Litterturöversikt 

 

 

- Litteratursökning i 

databaser 

Tematisk analys. 

 

Undervisning har betydelse för att 

skapa en förståelse för de biologiska 

effekterna vid viktförändring. 

 

Hög 

 



 

 

Författare 

År 

Land 

Typ av studie Deltagare (bortfall) Metod 

datainsamling/ 

dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet  

Typ 

Burke & Wang  

(2011) 

USA 

 

 

 

Litteraturöversikt  - Systematisk 

litteraturöversikt med 

tematisk analys. 

Viktminskningsprogram kräver en 

förändring i livsstilen med realistiska 

mål och förväntningar.  

 

Viktminskningens mål är att reducera 

kroppsfett för att förbättra fysiken, 

hälsan och livskvaliteten hos den 

överviktiga.    

Medel 

Chang et al. 

(2010) 

Taiwan 

 

Kvantitativ 102 Prospektiv 

fallkontrollstudie. 

Enkät med frågor som 

besvarades från 1 till 5. 

Mixeffekt-modell 

analys. 

Individer skattar sin livskvalitet högre 

efter gastric bypass samtidigt som deras 

BMI sjunker markant. 

Hög 

Cooper et al. 

(2000) 

England. 

 

Kvantitativ 84 (0)  Tvärsnittsstudie med 

statistik analys med 

accelerometers 

program. 

Överviktiga är signifikant mindre 

aktiva än normalviktiga, även efter 

gastric bypass. 

Hög 

Davin & Taylor  

(2009)  

USA 

 

Litteraturöversikt 

 

 

- Systematisk 

litteraturöversikt med 

tematisk analys. 

Idag väljs ofta kirurgisk behandling av 

fetma eftersom det visat sig ha störst 

effekt på viktnedgång. Däremot 

ifrågasätts metoden eftersom kirurgi 

inte är den bästa metoden ur 

psykologisk synvinkel. Överviktiga 

som söker operation drabbas oftare än 

normalviktiga av ångest, depression, 

ätstörningar, missbruk och 

personlighetsstörningar.  

Medel 

Fabricatore et al. 

(2005) 

USA 

 

 

Kvantitativ 306 Fallkontroll studie. 

Frågeformulär. 

Dataanalys med SPSS 

och statistiskt 

(MANOVA). 

 

 

Mer än 40 % av deltagarna upplevde 

påverkan på fysisk funktion, psykiska 

förändringar och kroppslig smärta till 

följd av sin övervikt. Studien visade att 

livskvaliteten påverkades mer av 

depression än av deltagarnas BMI. 

Hög 

Hemmingsson et al. 

(2001) 

Sverige 

 

Litteraturöversikt  

 

 

 

- Berättande översikt. 

Litteratursökning, 

elektronisk och 

manuell i databaser. 

Tematisk analys. 

För överviktiga och individer som lider 

av fetma är det viktigt med fysisk 

aktivitet, motivation och socialt stöd. 

Om individen lider av depression 

och/eller oro bör denna få hjälp av en 

terapeut. 

Hög 

Hrabosky et al. 

(2006)  

USA 

 

Kvantitativ 109 Fallkontroll studie. 

Frågeformulär 6 och  

12 månader efter 

operation. Tematisk 

analys. 

 

 

I takt med viktnedgång visas 

signifikanta och snabba förändringar i 

deltagarnas kroppsuppfattning. Detta 

bidrar även till minskad oro. 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Typ av studie Deltagare (bortfall) Metod 

datainsamling/ 

dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet  

Typ 

Kolotkin et al.  

(2009) 

USA 

 

Kvantitativ 931 (5) RCT studie med 

statistisk analys. 

Liten viktnedgång har liten påverkan på 

fysisk hälsa medan en större 

viktnedgång (mer än 10 % av 

ursprungsvikten) påverkar fysisk hälsa i 

stor utsträckning. Mental hälsa 

påverkas mer än fysisk hälsa vid 

viktuppgång.   

Hög 

Kruseman 

(2010) 

USA 

 

Kvantitativ 80 Kohortstudie. 

Intervjuer med 

semistrukturerade 

frågor. Bioelectrical 

analys. 

Vikten av att individer förstår att 

operation inte är ett ingrepp som löser 

allt utan individen måste dagligen göra 

medvetna val för att behålla sin 

viktreducering. 

Medel 

Lazarou & Kouta 

(2010) 

Cypern 

Litteraturöversikt - Systematisk 

litteraturöversikt med 

tematisk analys. 

Vid viktnedgång är det viktigt att sätta 

upp realistiska mål, det primära målet 

är en viktminskning på 10 %. 

Tyngdpunkten ska ligga på kosthållning 

och inte specifika näringsämnen. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i 

behandlingen av fetma, som stöd och 

införande av interventioner gällande 

nutrition och livsstil. 

Medel 

Mcinnis et al. 

(2003) 

USA 

 

Litteraturöversikt - Systematisk 

litteraturöversikt med 

tematisk analys. 

Fysisk aktivitet med hög intensitet 

bidrar till viktminskning.   Även om 

patienterna inte lyckas gå ner i vikt så 

förbättras deras hälsa då risken för högt 

blodtryck och diabetes minskar. 

De som fortsätter träna efter 

viktnedgång lyckas behålla vikten 

bättre än de som slutar träna. Daglig 

aktivitet i minst 30 min bidrar till ökad 

viktnedgång.  

Medel 

Munoz et al.  

(2010) 

USA 

 

Kvantitativ 57 Kohortstudie. 

Dataanalys med SFRS-

skala. 

Ju mer deltagarna gick ner i vikt desto 

mindre kroppsform såg deltagarna som 

ett ideal. 

Medel 

Murray 

(2003) 

USA 

 

 

 

 

Litteraturöversikt - Systematisk 

litteraturöversikt med 

tematisk analys. 

Övervikt och fetma påverkar individens 

hälsa, psykosociala välmående, 

livslängd och livskvalitet. 

Viktminskningsoperationer botar inte 

orsaken till övervikt men kan erbjuda 

en tillräcklig viktnedgång på lång sikt. 

Utbildning är viktigt. 

Medel 



 

 

Författare 

År 

Land 

Typ av studie Deltagare (bortfall) Metod 

datainsamling/ 

dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet  

Typ 

Nanchahal et al. 

(2009) 

England 

 

Kvantitativ 123 (1) RCT. Datainsamling 

med epiinfo. Statistisk 

analys med Stata 

Statistical Software. 

Deltagare som deltog i regelbunden 

kontakt med sjukvården gick ner 4 kg 

på 12 veckor, jämfört med 1,2 kg under 

samma period hos de som fick 

sedvanlig vård. Motion verkar vara den 

del av behandlingen som mest 

sannolikt kan främja långsiktigt 

underhåll av viktminskning. 

 

Hög 

Ogden et al. 

(2006) 

England 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

22 (7) Tvärsnittsstudie. 

Intervju med 

djupgående frågor. 

Dataanalys med IPA. 

Även om deltagarna hade fått 

information om hur deras hälsa skulle 

påverkas av gastric bypass, blev det 

överraskade av operationens påverkan 

på kroppen och dagliga livet.   

Hög 

Ogden et al. 

(2005) 

England  

 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

 

 

61 Tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär. 

Statistisk analys. 

 

Individerna hade gått ner i vikt och 

skattade sin hälsa betydligt högre efter 

operationen. 

Hög 

Omalu et al.  

(2005)  

USA 

 

Litteraturöversikt - Fallrapport. Deskriptiv 

analys. 

Deltagarna har begått självmord efter 

det att de nått normalvikt genom 

operation. Psykiska besvär som 

depression och oro före operationen 

minskade tiden efter operation för att 

sedan återkomma. 

Medel 

Palmeira et al. 

(2010) 

Portugal 

Kvantitativ 155 (13) RCT. Dataanalys 

genom dataimputering 

(data imputation 

methods). 

Psykiskt välbefinnande förbättrades vid 

bestående viktnedgång där risken för 

depression och humörsvängningar 

minskade särskilt mycket. 

Hög 

Pan et al. 

(2010) 

Taiwan 

 

Kvantitativ 67 (29) 

 

 

Kohortstudie. Lab 

tester och 

frågeformulär som 

besvarades från 4-20 

poäng. Dataanalys med 

WHOQOL-BREF. 

 

 

25 individer lyckades gå ner 5 % av 

kroppsvikten med hjälp av 

livsstilsförändringar. Bland dem sågs 

statistiskt signifikanta förbättringar i 

både medicinska sjukdomstillstånd och 

i fyra domäner (fysiskt, psykiskt, 

socialt och miljöpåverkan) som 

påverkade känslan av livskvalitet.  

Medel 

Poon & Tarrant 

(2009) 

Kina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

 

932 (381) Tvärsnittsstudie med 

egenkomponerade 

frågor. Deskriptiv 

statistisk analys med 

bland annat student t-

test. 

Sjuksköterskorna hade signifikant 

högre nivåer av överviktsfobi och mer 

negativa attityder än 

sköterskestudenterna. Majoriteten av 

deltagarna tog för givet att överviktiga 

gillade mat och var kurvlösa, 

långsamma och oattraktiva. Över 

hälften av deltagarna ansåg att 

överviktiga borde sättas på diet vid 

inläggning på sjukhus. 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Typ av studie Deltagare (bortfall) Metod 

datainsamling/ 

dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet  

Typ 

Ross & Janssen 

(2001) 

Kanada 

 

Litteraturöversikt 

 

- Metaanalys med 9 

stycken RCT- och 22 

stycken icke 

randomiserade studier. 

Fysisk aktivitet är en avgörande faktor 

för att minskning av bukfett ska ske.  

Hög 

Sarac et al. 

(2007) 

Turkiet 

 

Kvantitativ 

 

 

 

1752 överviktiga och 

400 normalviktiga 

(kontrollgrupp) 

Kohortstudie med 

egenkomponerade SF-

36 frågor som 

besvarades från 0-100 

poäng. Dataanalys med 

bland annat two-tailed 

t-test. 

Överviktiga kvinnor och män upplevde 

minskad livskvalitet jämfört med 

normalviktiga kvinnor och män. Fetma 

förknippas med låga nivåer på hälsan, 

särskilt fysiskt och socialt 

välbefinnande.  Fetma förknippas med 

förlust av livskvalitet.  

Hög 

Saris et al.  

(2003)  

USA 

 
 

 

Litteraturöversikt - Systematisk 

litteraturöversikt med 

tematisk analys. 

Ett minskat energiintag är viktigt för en 

lyckad viktnedgång. Underhåll av 

vikten betraktas som svårare än 

pågående viktnedgång. 

Hög 

Sarwer 

(2004)  

USA 

 

Kvalitativ 

 

90 Intervjustudie där 

deltagarna fick träffa 

en psykolog. 

Systematisk analys. 

Depression är den vanligaste 

psykiatriska diagnosen som drabbar 

överviktiga. De som led av depression 

angav mer än andra att de hade låg 

självkänsla och att de inte var nöjda 

med sig själva.  

Medel 

Ziegler et al. 

(2009)  

Frankrike 

 

Litteraturöversikt - Systematisk 

litteraturöversikt med 

tematisk analys. 

Problem som uppstår efter operation är 

vanliga och påverkar individen i 

vardagen. Stopp i tarmen, kräkning och 

illamående är vanligt. Många individer 

har svårt att ändra sina matvanor. 

Livskvaliteten påverkas.  

Hög 

Zwaan et al.  

(2009) 

USA 

 

Kvalitativ 

 

 

119 (60) Intervjustudie med 

statistisk analys. 

Icke-normalt ätbeteende var vanligt 

efter operation. Kräkning hos fler än 60 

% av deltagarna där 12 % av dessa var 

självframkallade. Stopp i tarmen var 

vanligt (76 % hos kvinnor respektive 

50 % hos männen).  

Medel 

 

 

Analys 

Vid dataanalysen användes en metod för systematisk granskning beskriven av Holopainen, et 

al. (2008). Systematisk granskning bidrar till att förtydliga hur det valda ämnet har granskats 

och vilken typ av kunskap som funnits. En analys genomförs för att ge svar på 

litteraturstudiens frågeställning. Enligt författarna kan en analysmetod vara statistisk eller 

kvalitativ, beroende på litteraturstudiens syfte och material. I denna litteraturöversikt 

användes en kvalitativ analysmetod för att ge en sammanfattning av hur viktnedgång och 



 

 

välbefinnande påverkades av gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur 

sjuksköterskan kan stödja individen i processen. Tre frågeställningar ställdes till materialet; 

Hur ser viktnedgången ut efter gastric bypass alternativt livsstilsförändring? Hur påverkas 

välbefinnandet vid viktnedgång? Vilken roll har sjuksköterskan i processen? Valet av dessa 

frågor motiveras av följande faktorer. Hur viktnedgången tar sig i form efter en gastric bypass 

samt efter en livsstilsförändring sågs som en viktig faktor att lyfta fram då dessa skiljer sig åt 

avsevärt vad gäller tillvägagångssätt samt tid för viktnedgång. Hur välbefinnandet förändras 

efter viktnedgång svarar direkt mot studiens syfte och då sågs även frågan vad det är som 

förändras viktig. Sjuksköterskans roll i processen bedömdes viktig att beskriva då 

sjuksköterskan i sitt arbete arbetar med att främja välbefinnande hos denna patientgrupp och 

både bemötande och det stöd som ges kan ha betydelse för hur individen hanterar 

viktnedgången. Resultatet i de 31 artiklarna som ingick i analysen lästes noggrant igenom av 

båda författarna för att få en bättre helhetsbild av innehållet. Holopainen, et al. (2008) 

rekommenderar att analysen genomförs separat och självständigt för att inte påverka 

litteraturstudiens trovärdighet. Textenheter i primärstudiernas resultat, som svarade mot syftet, 

markerades och plockades ut. Textenheterna kondenserades och kategoriserades tills dess att 

inga kategorier gick att föra samman och översattes sedan till svenska. De fyra kategorier som 

kvarstod namngavs efter innehåll. En översikt av kategorierna redovisas i tabell 3 för att ge 

läsaren en överblick av resultatets innehåll. 

 

Resultat 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=3). 

Kategorier 

Viktnedgång genom gastric bypass respektive livsstilsförändring 

Påverkan på välbefinnandet vid viktnedgång 

Sjuksköterskans roll och attityder 

 

Viktnedgång genom gastric bypass respektive livsstilsförändring 

Gastric bypass  

Gastric bypass är den vanligaste typen av viktminskningsoperation (Burke & Wang, 2011). 

Enligt Davin och Taylor (2009) har individer som är kvalificerade för gastric bypass ett lägre 

hälsorelaterad välbefinnande än de med normalvikt och det är denna faktor som får individen 

att söka hjälp för att gå ner i vikt.  
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Ziegler, Sirveaux, Brunaud, Reibel och Quilliot (2009) beskriver tre faser som individer som 

behandlats med gastric bypass går igenom; Viktminskningsfasen, som pågår de första 18 

månaderna efter operationen och där den största viktnedgången sker; Viktuppgångsfasen, som 

pågår 2-6 år efter operation och där omkring en tredjedel av individerna går upp i vikt. Till 

sist kommer viktstabiliseringsfasen, som pågår i 6-15 år, där kroppen har anpassat sig och 

håller en stabil vikt. Enligt Hrabosky, Masheb, White, Rothschild och Burke-Martindale 

(2006) upplevde individerna att största viktnedgången skedde de sex första månaderna efter 

gastric bypass. Efter sex månader gick individerna fortfarande ner i vikt fram till 

viktuppgångsfasen, men inte lika mycket. Enligt Murray (2003) förlorade individerna i 

genomsnitt 60 % av deras övervikt under viktminskningsfasen. I en studie av Kruseman, 

Leimgruber, Zumback och Golay (2010) hade 135 individer under det första året efter 

operation förlorat 38,5 kg i genomsnitt, vilket motsvarade en viktnedgång på 31,4% av deras 

ursprungsvikt.  

 

Livsstilsförändring 

Enligt Nanchahal, et al. (2008) är viktnedgång med hjälp av livsstilsförändringar förknippat 

med förbättrad självkänsla, hälsostatus och välbefinnande. Livsstilsförändringar kan bestå av 

tre komponenter; upplägg av ny diet för att minska energiintag, regelbunden fysisk aktivitet 

för att öka energiuttag och beteendeterapi för att bryta ohälsosamma mönster (Burk & Wang, 

2011). För att den nya livsstilen inte ska vara för påfrestande för individen ska fokus 

inledningsvis ligga på förändringar i ätbeteendet, samtidigt som individen behöver 

uppmuntras att försiktigt börja med någon form av fysisk aktivitet.  

 

För att individen ska uppnå och behålla en hälsosam kroppsvikt, krävs en beteendeförändring. 

Vid livsstilsförändring för viktnedgång är det viktigt att sätta upp realistiska mål, där det 

primära målet är en viktnedgång på 10 % genom en viktnedgång mellan 0,25-1 kg i veckan 

beroende på ursprungligt BMI (Lazarou & Kouta, 2010; Brown & Wimpenny, 2011). Efter 

lyckad viktnedgång kan en ny viktminskningsperiod införas där målet är en förbättrad fysisk 

förmåga, hälsa och välbefinnande (Burke & Wang, 2011). Misslyckanden i viktnedgång 

genom livsstilsförändring beror ofta på att individerna har orealistiska förväntningar då de på 

kort tid förväntat sig förlora 20-35 % av ursprungsvikten (Brown & Wimpenny, 2011). Ett 

annat problem är svårigheter att hantera suget efter energirik mat och tendensen att äta när de 

är ledsna eller stressade. En del individer tappar motivationen då vågen står still vilket leder 

till misstro till viktminskningsprocessen och de överväger om viktnedgången är värd 



 

 

ansträngningarna (Davin & Taylor, 2009; Murray, 2003). Saris, et al. (2003) menar att 

underhåll av vikten efter viktnedgång är svårare än en påbörjad viktnedgång.  

 

Sammanfattningsvis framkom att viktnedgång efter en gastric bypass sker i olika steg och att 

individen till en början tappar en stor del av sin övervikt för att sedan gå upp något i vikt igen 

innan vikten slutligen stabiliseras. Viktnedgång efter livsstilsförändring sker genom att 

individen sätter upp realistiska mål för sin viktnedgång där 0,25-1 kg i veckan är en realistisk 

viktnedgång. Vid viktnedgång med hjälp av livsstilsförändring kan individen själv bestämma 

hur länge viktnedgången ska pågå. När individens målvikt är uppnådd, handlar det om att 

bibehålla den. Misslyckanden i viktminskningsprocessen vad gäller livsstilsförändringar 

berodde ofta på att individen hade förväntningar om att förlora 20-35 % av ursprungsvikten 

på kort tid, vilket kan jämföras med den första tiden efter gastric bypass där individen förlorar 

som minst 31,4% av ursprungsvikten under den första perioden.  

 

Påverkan på välbefinnandet vid viktnedgång 

Fysiska förändringars påverkan på välbefinnande 

Enligt Kolotkin, et al. (2009) ger en viktnedgång på 5 % av ursprungsvikten små fysiska 

förändringar medan en viktnedgång på mer än 10 % visar betydande fysiska förändringar. 

Samtliga viktförändringar, även små, har en stor påverkan på individens mentala 

välbefinnande och vitalitet. Enligt Chang, et al. (2010) bidrog ett lägre BMI till en känsla av 

att smärta och obehag minskade samt att det gav individen en ökad möjlighet att utföra 

dagliga aktiviteter. Även individens tillit till behandling av hälsoproblem förbättrades.  

 

En viktnedgång på mer än 5 % resulterar i signifikanta förbättringar i blodsockervärde och 

insulinresistens, samt en minskning av urinsyra i kroppen (Pan, Cole & Geliebter, 2010). En 

väsentlig viktnedgång kan förknippas med förbättringar av olika sjukdomstillstånd. En 

bidragande orsak är de fysiska förbättringar som viktnedgången ger i form av ökad 

andningsförmåga, rörlighet och sömn (Burk & Wang, 2011; Kruseman et al., 2010). Dessa 

förbättringar påverkar individens välbefinnande positivt. Rubbningar i metabolismen 

minskade signifikant för individer som gick ner i vikt oavsett om viktnedgången skett genom 

gastric bypass eller livsstilsförändringar. Systoliskt blodtryck förbättrades både med gastric 

bypass och utan, men individer som genomgått gastric bypass visade en större förbättring 

(Batsis et al., 2008).   
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Gastric bypass påverkan på välbefinnande 

I en studie av Chang, et al. (2010) kom författarna fram till att välbefinnande ur ett fysiskt, 

psykosocialt och socialt perspektiv var signifikant lägre hos individer med fetma än 

normalviktiga. Enligt studien ökade känslan av fysiskt och psykiskt välbefinnande snabbt en 

månad efter gastric bypass och ökade sedan gradvis under det första året. Känslan av 

välbefinnande ur ett socialt perspektiv visade en ökning under den första månaden, hölls 

stadigt under de första sex månaderna för att sedan gradvis öka. Enligt författarna visade detta 

på en signifikant ökning av välbefinnande med ett fallande BMI.  

 

Enligt Ziegler, et al. (2009) och Omalu (2005) sker förändringar i välbefinnandet efter 

operation beroende på vilken av de tre faserna som individen befinner sig i. Enligt Omalu 

(2005) ökade välbefinnandet under första perioden efter gastric bypass, där depression och 

oro minskade samtidigt som välmående och mental hälsa förbättrades. Studien visade dock att 

detta var övergående och cirka 24 månader efter gastric bypass återgick individens mentala 

hälsa och välmående till samma nivåer som före ingreppet. Studien beskrev fall där individer 

som genomgått gastric bypass med lyckad viktnedgång senare begick självmord under 

viktuppgångsfasen. Enligt Omalu (2005) led dessa av depression före ingreppet och därför bör 

individer som lider av depression och genomgår gastric bypass erbjudas långsiktig 

psykologisk behandling trots viktkontroll.  

 

Livsstilsförändringars påverkan på välbefinnande 

Enligt Palmeira, et al. (2010) och Ogden, Clementi och Aylwin (2006) förbättras det fysiska 

och det psykiska välbefinnandet med hjälp av livsstilsförändringar. Särskilt minskade risken 

för depression och humörsvängningar. Mer än hälften av deltagarna i studien visade stora 

positiva förändringar på det egna upplevda välbefinnandet. Detta innebar att viktnedgången 

medförde en skiftning från att känna sig deprimerad, värdelös och känslan av att vilja ta livet 

av sig till att de kände sig mer nöjda med sig själv och att självförtroendet ökade. 

 

Fysiska komplikationer i samband med gastric bypass som påverkar välbefinnandet 

Komplikationer som kan uppstå vid gastric bypass är bland andra lungemboli, 

andningsinsufficiens, ileus eller stenoser, samt blödningar och läckage där tarmen och den nya 

magsäcken går ihop (Burke & Wang, 2011; Murray, 2003). Enligt Kruseman, et al. (2010) 

kunde individerna även drabbas av magsmärta, diarré, uppsvälldhet, kräkning och dumping. 

Dumping innebär att magsäcken tömmer sig så hastigt att tunntarmen överbelastas. Två 



 

 

tredjedelar av individerna drabbades av dumpning ungefär 30-60 minuter efter avslutad måltid 

vilket var vanligast under det första året efter gastric bypass och orsakade enorma obehags- 

och trötthetskänslor. Intolerans mot kyla och håravfall var även vanligt under 

viktminskningsfasen (Ziegler et al., 2009). Hur mycket individen drabbades av dessa 

komplikationer berodde på individens ålder, BMI, kirurgisk metod och påverkan av andra 

sjukdomar (Burke & Wang, 2011). Två tredjedelar av de som genomgått gastric bypass angav 

att stopp i tarmen, med ofrivillig kräkning som följd, var mycket vanligt de första sex 

månaderna efter gastric bypass (Zwaan et al., 2009; Ziegler et al., 2009).  

 

 

Förändrade kost- och motionsvanors påverkan på välbefinnande   

Efter genomgången gastric bypass krävs det att individerna förändrar sina matvanor markant 

(Ogden et al., 2006; Ziegler et al., 2009; Bocchieri, Meana & Fisher, 2002). Gastric bypass 

medförde obehagliga konsekvenser när individen åt för mycket vilket innebar att de måste 

minska mängden och förändra det de åt (Ogden et al., 2006). Individer som genomgått en 

gastric bypass ska enligt Ziegler, et al. (2009) vara medvetna om hur små portionerna ska vara 

och de ska också få råd angående hur de ska äta.  Individerna ska helst vänta 30 minuter 

mellan intag av mat och dryck. I en studie av Ogden, et al. (2006) framkom att individer som 

genomgått en gastric bypass hade förändrade preferenser vad gäller mat. De åt mindre, de 

blev mätta fortare och upplevde en minskad hunger. Det framgick dock att inte alla upplevde 

magsäcksminskningen som positiv, då en del upplevde en påtvingad känsla av kontroll till 

följd av gastric bypass. 

 

Många individer upplevde olika svårigheter gällande den nya kosthållningen (Kruseman et al., 

2010; Ogden et al., 2006). Enligt författarna kunde svårigheterna uppkomma när individen 

upplevde att han/hon inte kunde äta något och de kände en frustration till de kostrestriktioner 

som fanns. Ogden, et al. (2006) menar att en del upplevde det svårt att hitta något att äta som 

inte fick dem att må dåligt och de kände att de var tvungna att lära sig att hantera sitt 

illamående. Detta kunde enligt Ziegler, et al. (2009) undvikas genom att undvika socker och 

öka intaget fibrer och långsamma kolhydrater samt undvika vätska under måltid. Oförmågan 

att äta mycket beskrevs av många resultera i ett ökat behov av genomtänkta val gällande vad 

de åt i stället för att bara äta det som fanns tillgängligt. Flera beskrev också att de åt mer 

hälsosamt för att undvika de negativa effekterna samtidigt som en del upplevde att de åt 

mindre hälsosamt då de inte längre klarade av att äta frukt och vissa grönsaker. Individerna 
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njöt inte längre av att äta utan mat blev något nödvändigt för att överleva (Ogden et al., 2005; 

Ogden et al., 2006). Kruseman, et al. (2010) menar att vissa individer sökte substitut i form av 

alkohol eller cannabis för att ersätta den mat de inte längre kunde äta.  

 

När det handlar om att förändra sin livsstil och därmed sin kosthållning är hörnstenarna en 

reducering i det totala energiintaget (Saris et al., 2003; Burke & Wang, 2011). Vid viktkontroll 

är valet av mat viktigt och tyngdpunkten ska ligga på kosthållningen snarare än på specifika 

näringsämnen (Lazarou & Kouta, 2010). Kaloriintaget är viktigt när det gäller att kontrollera 

vikten. Enligt Burke och Wang (2011) kan ett underskott på 500 kcal per dag leda till en 

viktnedgång på 0.5 kg i veckan och detta kan leda till en åtta procentig viktnedgång över sex 

månader. Hur det dagliga energiintaget ska se ut beror enligt författarna på individens 

startvikt. Lazarou och Kouta (2010) menar att en negativ energibalans leder till viktnedgång. 

Bocchieri, et al. (2002) menar att en del individer använder ätandet som ett skydd mot vissa 

känslor och detta är en copingstrategi som de måste sluta med för ett förbättrat välbefinnande 

på lång sikt. Det blir en kamp för denna patientgrupp att finna sätt att hantera negativa känslor 

på ett nytt sätt och detta är en utmanande inlärningsprocess för dessa individer.   

 

Fysisk aktivitet och välbefinnande  

För att öka chanserna för lyckad viktnedgång, vid både gastric bypass och livsstilsförändring, 

är det viktigt att ge förslag på fysisk aktivitet för att underlätta bestående viktnedgång. 

Individerna får rådet att öka deras vanliga fysiska aktivitet i form av konditions- och 

styrketräning till minst 30 minuter per dag, samt öka den dagliga aktiveringen så mycket de 

orkar (Hemmingsson, Page, Fox och Rössner, 2001; Mcinnis, Franklin och Rippe, 2003; 

Ziegler et al., 2009). 

 

Cooper, Page och Misson (2000) visade att överviktiga utövade en signifikant lägre grad av 

fysisk aktivitet än normalviktiga. Enligt Ziegler, et al. (2009) har de som gått ner i vikt efter 

gastric bypass en lägre grad av fysiskt aktivitet än de som gått ner i vikt med 

livsstilsförändringar. Regelbunden fysisk aktivitet hjälper individer att uppnå och hålla fast 

vid viktnedgången, speciellt då träningen är kombinerad med ett minskat energiintag, vilket 

bidrar till förbättrat välbefinnande även om individerna inte går ner i vikt (Mcinnis et al., 

2003). Enligt författarna resulterar fysisk aktivitet i sänkt blodtryck, minskad risk för diabetes 

och en sänkning av lipidnivåerna. För att individens motivation inte ska försämras bör 

aktivitetsmålen uppnås gradvis (Burke & Wang, 2011). I takt med att individen gick ner i vikt, 



 

 

ökade den fysiska förmågan och individen kände ökad energi (Bocchieri et al., 2002; Ogden 

et al., 2005). Mcinnis, et al. (2003) menar att träningsprogram som utformas måste uppfylla 

kriterier för säkerhet, effektivitet, utbildning samt motivation. Styrketräning som ett 

komplement till konditionsträning rekommenderas eftersom det främjar den basala 

metabolismen, vilket leder till ökat fettförbränning även i vila. Kombinationen förbättrar 

dessutom individens styrka och möjlighet att utföra en varierad träning. Vidare menar 

författaren att ökad kondition och muskelstyrka troligtvis förbättrar individens 

funktionsmöjligheter, sömn och välbefinnande, samt minskar risken för tidig död. Dessutom 

minskar känslan av stress, oro, depression. 

 

Enligt Kruseman, et al. (2010) hade individer som promenerade mer än 7166 steg per dag, 

fyra gånger så stor chans att klara en viktnedgång än de som inte gjorde det. Att dela upp 

motionen i kortare pass, till exempel minst tio minuter två till fyra gånger om dagen, visade 

sig vara lika effektivt som längre pass 20-40 min om dagen (Burke & Wang, 2011). Ett annat 

sätt att gå ner i vikt var att förbruka mer energi genom daglig aktivitet, till exempel genom att 

använda trapporna istället för hissen. Enligt Ross och Janssen (2001) är fysisk aktivitet 

effektivt för fettförbränning och förbättrat välbefinnande. Enbart fysisk aktivitet kan leda till 

en mindre viktnedgång men i kombination med diet kan livsstilsförändringen leda till en 

större viktnedgång (Burke & Wang, 2011; Mcinnis et al., 2003).  

 

Förändringar i självbild vid viktnedgång som påverkar välbefinnande 

Den snabba viktnedgången orsakade många förändringar som skapade spänning i flera 

områden av individens liv. Dessa spänningar behövde inte nödvändigtvis vara negativa men 

de skapade dilemman som individen måste kämpa med, så som till exempel den existentiella 

frågan, vem är jag? (Bocchieri et al., 2002; Ogden et al., 2006). Direkt efter operationen 

beskrev många att de kände sig chockade av förändringen i sig själva och de kände sig 

oförberedda (Ogden et al., 2006). En del beskrev hur sjuka de kände sig och hur de funderade 

över om de tagit rätt beslut eller inte. Vidare menar författarna att det visat sig ta tid att 

acceptera förändringen. Alla var dock inte nöjda med sitt nya jag. De var nöjda med den nya 

kroppen men kände att de svikit sig själva genom operationen. Enligt Ogden, et al. (2006) 

beskrev många en uppdelning mellan vad deras huvud och deras kropp sa vilket orsakade 

spänning när det gällde att kontrollera intaget av mat.  
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Individens BMI påverkar hur de ser på sin egen kropp och hur de oroar sig för sin form och 

vikt. I takt med minskat BMI förbättras dessa faktorer. Positiva känslor, självförtroende, 

kroppsuppfattning och utseende var något som förändrades av operationen genom en 

sänkning av BMI. I takt med viktnedgången förbättras synen på den egna kroppen och oron 

minskar. Individer som gått ner i vikt beskrev hur deras självförtroende hade växt och hur de 

kände sig mycket mer positiva till sig själva (Hrabosky et al., 2006; Chang et al., 2010; 

Bocchieri et al., 2002; Ogden et al., 2006; Ogden et al., 2005). En del ansåg att den nyvunna 

kontrollen fått dem att känna sig befriade och nöjda med sig själva. Självförtroendet gick hand 

i hand med den förändrade kroppsuppfattningen och de var nöjda med det nya utseendet 

(Ogden et al., 2006; Palmeira et al., 2010). Munoz, et al. (2010) beskriver hur individer som 

genomgått en gastric bypass förändrade sin bild av den ideala kroppen i takt med att de själva 

förlorat vikt. Ett år efter operationen visade individerna en minskning i skillnad mellan sin 

uppnådda kroppsform och idealbild. Kruseman, et al. (2010) menar att viktnedgången medför 

en förbättring i kampen för att bli smal och minskar den negativa kroppsuppfattningen även 

självförtroende och självkänsla förbättras. Att inte längre ha en dålig självkänsla och inte 

längre känna missnöje över sin kroppsstorlek kan enligt Palmeira, et al. (2010) kopplas 

samman med bestående långsiktig viktnedgång. Enligt Ogden, et al. (2006) och Chang, et al. 

(2010) gjorde positiva förändringar i det sociala livet till följd av viktnedgången att individen 

kände sig respekterad och accepterad. Även sexuella relationer förändrades och den sexuella 

aktiviteten förbättrades.  

 

De svårigheter som kan upplevas efter en stor viktnedgång är en känsla av skuld när 

viktnedgången upphör eller vikten ökar. Det kan också uppstå motsättningar mellan 

kroppsuppfattning och verklighet. Hängande överskottsskinn efter operationen är vanligt 

liksom ärrbildning vilket också kan upplevas som ett problem. Det är inte heller säkert att 

individerna känner sig nöjd med sin nya kropp (Kruseman et al., 2010). Enligt Davin och 

Taylor (2009) är det en vanlig stereotyp att fetma är ett handikapp, orsakat av saknad 

självdisciplin eller viljestyrka. Närmare hälften av deltagarna i en studie av Brown (2007) 

ansåg att deras fetma berodde på brister i deras egen självkontroll. I en studie av Bocchieri, et 

al. (2002) upplevde deltagarna att valet av gastric bypass medförde att de uppfattades av 

omgivningen som om de hade en svag vilja. 

 

Efter gastric bypass beskrev många att de förändrat sin syn på sig själva och att de nu 

värdesatte sitt eget liv då de insåg vad som var viktigt i livet. De upplevde att de fick en andra 



 

 

chans i livet, att de plötsligt blev synliga i en värld där de tidigare känt sig utan betydelse och 

de utvecklade en nyfunnen känsla av frihet i sin egen kropp (Bocchieri et al., 2002). Ogden, et 

al. (2006) och Kruseman, et al. (2010) beskriver individers känsla av att födas på nytt som en 

följd av viktnedgången. Efter viktnedgången kände individerna att de var sig själva igen. 

 

Betydelsen av socialt stöd för välbefinnande vid viktnedgång 

Socialt stöd är en känd faktor för lyckad fysisk aktivitet och viktnedgång på lång sikt 

(Hemmingsson et al., 2001; Davin och Taylor (2009). Instrumentalt stöd innebär mer direkt 

hjälp något som familjemedlemmar och vänner kan ge genom praktiskt hjälp som till exempel 

att sitta barnvakt eller ge skjuts för att individen ska kunna delta i aktiviteter (Brown & 

Wimpenny, 2011). Socialt stöd kan innebära en framgångsrik viktnedgång och viktkontroll, 

detta även för dem som tidigare misslyckats med att gå ner i vikt (Hemmingsson et al., 2001). 

En del individer undvek social kontakt av rädsla för andras fördomar. Detta innebär att inte 

bara det faktiska stödet är det som är viktigt utan även det stöd som individer upplever att de 

får spelar stor roll. Även om individen får mycket hjälp av andra, är det stöd som individen 

själv upplever som stöd som har betydelse. Medvetenhet om detta kan hjälpa individer att 

skapa copingstrategier för att hantera problemen istället för att isolera sig och därmed riskera 

att minska chanserna att få stöd (Brown & Wimpenny 2011). 

 

Sammanfattnings framkom att viktnedgång medför en rad positiva förändringar i det fysiska 

välbefinnandet. Individer som genomgått gastric by pass visade en större förbättring av det 

systoliska blodtrycket än de som gick ner med hjälp av livsstilsförändringar, vilket kan bero 

på en snabbare viktnedgång. Däremot visade viktnedgång genom livsstilsförändring en större 

förbättring av det psykiska välbefinnande på lång sikt än de som genomgått en gastric by 

pass. Livsstilsförändringar resulterade i en klar förbättring av symtomen för de som led av 

depression före viktnedgången samt minskade risken för att symtomen skulle komma tillbaka. 

Det kan jämföras med individer som led av depression innan gastric by pass, där tillståndet 

förbättrades efter operationen för att sedan försämras några månader senare. Anledningen kan 

vara de komplikationer som individen kan drabbas av efter gastric by pass. Dumping, 

magsmärtor, kräkningar, blödningar och stopp i tarmen är vanligt och påverkar välbefinnandet 

negativt. Förändrade matvanor är ett måste vid både gastric bypass och livsstilsförändring, 

något som ansågs vara svårt. Skillnaden mellan de två grupperna är att vid gastric bypass kan 

den upplevda kontrollen av vad individen åt kännas påtvingad medan de som genomgick 

livsstilsförändring hade en större möjlighet att äta vad de själva ville. Chanserna för en lyckad 
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viktnedgång var större då individen ägnade sig åt minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag, 

vilket även hade en positiv inverkan på välbefinnandet. 

 

Viktnedgången som sker kan orsaka spänningar i flera områden av individens liv. Individen 

kunde känna sig chockad av förändringen, att de kände sig oförberedda och att de ställde sig 

frågan, vem är jag? Individens självförtroende, självkänsla och kroppsuppfattning förbättrades 

med ett fallande BMI och detta kunde kopplas samman med en bestående viktnedgång. 

Viktnedgången medförde en känsla av att födas på nytt. De positiva förändringarna till följd 

av viktnedgången medförde att individen kände sig respekterad och accepterad av 

omgivningen. Socialt stöd visade sig vara viktigt för en lyckad viktnedgång och ett ökat 

välbefinnande. Det sociala stödet handlade om både den hjälp individerna kände att de fick 

och den hjälp de upplevde att de faktiskt hade.  

 

Sjuksköterskans roll och attityder 

Brown (2006) visar att sjuksköterskor har en ambivalens vad gäller att lyfta frågan gällande 

övervikt och fetma med patienter. Murray (2003) menar att läkare och annan hälsopersonal 

ofta har negativa föreställningar till individer som lider av fetma. Enligt Brown (2006) 

tenderade sjuksköterskan att tro att fetma uppstår av faktorer som kan förebyggas och att liten 

viktnedgång berodde på att patienten hade låg motivation och dåliga levnadsvanor. 

Sjuksköterskans eget BMI var starkt relaterat till synen på fetma och övervikt och påverkade 

föreställningarna om att det gick att förebygga. Sjuksköterskor som själva hade högt BMI 

hade en mindre negativ syn på övervikt (Brown, 2006; Brown, Stride, Psarou, Brewins & 

Thompson, 2007; Poon & Tarrant, 2009).  

 

Burke och Wang (2011) beskriver att det första steget i behandling av patienter med övervikt 

är att diskutera ämnet och få en bild av hur patienten själv upplever det, om han/hon önskar 

göra något åt det och om så är fallet vad målen är och vilka personliga resurser som finns 

tillgängliga. För att delta i ett viktminskningsprogram krävs en livsstilsförändring och att 

individen har realistiska mål och förväntningar. Sjukvårdspersonal som arbetar med 

överviktiga individer fastställer ett mål som är överensstämmande med det individen känner 

sig kapabel till att göra. Att hjälpa individer att identifiera hur mycket kontroll de anser sig ha 

över sin vikt är värdefullt då det verkar som att de med mer kontroll lyckas bättre än andra. 

Specifika mål leder till bättre prestation än användning av vaga och avlägsna mål (Brown & 

Wimpenny 2011; Burke & Wang, 2011). 



 

 

 

Bedömningsstöd kan vara effektivt och något en sjuksköterska kan erbjuda, då det kan hjälpa 

individen att definiera, förstå och hitta lösningar på problemet (Brown & Wimpenny 2011). 

Enligt Nanchahal, et al. (2008) föredrar patienter att ha möjlighet till regelbundna 

uppföljningar på vårdcentral eller liknande, då de upplever att vetskapen om att de ska bli 

vägda ger dem motivation. Deltagarna beskrev att det gjorde att de promenerade oftare och att 

det gav dem en tidsbegränsning för viktnedgången. Individerna uppskattade det stöd de fick 

av sjuksköterskorna vilket hjälpte dem att fokusera på saker som de kunde förbättra. Även 

Lazarou & Kouta (2010) lyfter fram sjuksköterskans roll i arbetet med patienter drabbade av 

övervikt och fetma. Sjuksköterskans arbete inkluderar ett enskilt stöd och interventioner 

gällande nutrition och livsstil för denna patientgrupp. Brown och Wimpenny (2011) anser att 

utbildning i viktkontroll är en viktig del av varje konsultation men att endast ge information 

leder inte alltid till ett förändrat beteende och det är viktigt att individanpassa den.  

 

Socialt stöd påverkar hälsan och det är speciellt relevant för dem som försöker att få bukt med 

sin vikt. Det är därför viktigt att sjuksköterskor, tillsammans med patienten, utforskar 

tillgången till sociala kontakter och hur mycket stöd patienten känner att de har från andra. 

Positivt socialt stöd förbättrar chanserna att uppnå viktnedgång och bibehålla den (Brown & 

Wimpenny 2011). Författarna menar att känslomässigt stöd är förmedlande och innebär att en 

individ känner sig värderad och accepterad för den de är och detta ger tröst och trygghet. 

Detta är särskilt relevant för de som kämpar med vikten och de som har låg självkänsla på 

grund av att det internaliserat samhällets syn på hur kroppen ska se ut och saknat stöd från 

andra. Känslomässigt stöd genom att få möjlighet att få prata om sina känslor är viktigt för 

dem som har svårt att kontrollera sin vikt.  

 

 Att införliva fördelar för välbefinnandet i patientens behandlingsplan innebär att lyfta fram 

det som för patienten är viktigt att uppnå och detta kan höja motivationen. Att lyfta fram de 

psykiska, känslomässiga och sociala fördelarna av en liten uppnåelig viktnedgång är ett sätt 

för hälsopersonal att hjälpa patienten att känna sig mer lyckade och slutligen känna sig nöjd 

med behandlingens utfall (Murray, 2003). Sjuksköterskan måste ha en förståelse för 

patientens multipla behov och arbeta i ett hälsoteam (Lazarou & Kouta, 2010). 

 

Sammanfattningsvis visade det sig att sjuksköterskors attityder gentemot patienter som lider 

av övervikt eller fetma ofta är negativ. Sjuksköterskans roll i arbetet med individer som lider 
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av övervikt och fetma inkluderar ett särskilt stöd och interventioner. Sjuksköterskan kan 

hjälpa individen att sätta upp mål för viktnedgången som är överensstämmande med det 

individen känner sig kapabel till att uppnå.  Det handlar också om att erbjuda utbildning och 

individanpassa varje konsultation och den information som ges. Då det sociala stödet är 

viktigt för hälsan är det viktigt att sjuksköterskan, tillsammans med patienten, utforskar 

tillgången till sociala kontakter och det stöd individen känner sig ha från andra. 

 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att sammanställa befintlig kunskap om hur viktnedgång och välbefinnande 

påverkas vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring, samt hur sjuksköterskan kan stödja 

individen i processen. Resultatet visade att förändringar i kost- och motionsvanor var något 

som måste ske oavsett om individen går ner i vikt genom gastric bypass eller 

livsstilsförändring. Enligt Hansen, Ganley, & Carlucchi (2008) är kunskapen om behovet av 

förändring bara ett första steg att verkligen genomföra förändringen. Den mest framgångsrika 

förändringen föregås av en genomtänkt men kort period av förberedelser. Utan förberedelser 

är åtgärder och förändringen sannolikt inte varaktig. Individen måste acceptera att en 

förändring är nödvändig och ha en vilja att genomföra den. Segerström och O'Connor (2012) 

menar att individer som anstränger sig för att ta itu med problemet, istället för att undvika det, 

kan uppleva förbättringar i sitt välbefinnande. Det innebär att individer som tar itu med sin 

övervikt, genom gastric bypass eller livsstilsförändringar, kan förbättra sitt välbefinnande. 

Innan förändringen påbörjas bör individen genomgå en bedömning där individens behov och 

möjligheter utvärderas (Folkman, 2010). Vidare menar författaren att vilket tillvägagångssätt 

för viktnedgång som är mest lämpligt bestäms av situationen och vilka möjligheter individen 

har. Individens fysiska, psykiska, materiella och andliga resurser för att hantera situationen 

bör också utredas för att förändringen ska vara möjlig. Resultatet i den här litteraturöversikten 

visade att individer som lider av övervikt eller fetma hade en begränsad fysisk förmåga och en 

ökad risk för isolering, vilket minskade chanserna att kunna kontrollera vikten med hjälp av 

motion. Resultatet visade dock att motion alltid ska kombineras med diet för att uppnå bästa 

resultat.  

 

I denna litteraturöversikt framkom att de som genomgår en gastric bypass operation kan 

känna skuld och skam för att de inte klarat av att förlora vikt på egen hand. De har också 



 

 

föreställningar om att andra ser dem som misslyckade då de valt gastric bypass för att gå ner i 

vikt. Känslan av skam och misslyckande kan bidra till stress, vilket ökar risken för hjärt- och 

kärlsjukdom (Segerström & O'Connor, 2012). Känslan av misslyckande ger dessutom en 

känsla av uppgivenhet som är skadligt för välbefinnandet och den upplevda hälsan. Hansen, 

Ganley, & Carlucchi (2008) menar att det är ett viktigt steg i förändringsprocessen att kunna 

vända sig bort från skammen och sorgen i det förflutna och kunna börja blicka framåt. 

Förändringen innebär att problembeteendet ersätts med nya friskare beteenden som 

upprätthålls genom en fokuserad satsning som innebär att underhålla det friska. Denna 

förändring kräver tålamod, engagemang och uthållighet. Individer som lyckats med 

förändringen lever sina liv med en medvetenhet om att även om de är fria nu, finns förtvivlan 

och nedbrytning bara ett val bort.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna har en möjlighet att peka ut faktorer som kan förbättras 

och motivera individen att sträva mot ett bättre välbefinnande. Interventioner som skulle 

kunna genomföras för patienter inom denna grupp är bland annat bedömningsstöd, 

rådgivning, motiverande samtal samt undervisning av betydelsen av goda kost- och 

motionsvanor. Resultatet visade att individer som lider av övervikt och fetma behöver stöd 

från omgivningen för att klara av att förlora vikt och bibehålla viktnedgången. Wang (2000) 

menar att stödet kan komma från sjukvårdspersonal, vänner och familj men även en andlig 

övertygelse. Den stödjande relationen kan enligt författaren ge individen hopp om framtiden 

och detta leder till att hon fortsätter kämpa mot uppsatta mål även när det är som svårast. 

Enligt Folkman (2010) är det viktigt att individen känner att det finns en rad mål och att dessa 

mål är konkreta och uppnåeliga. Dessa mål ska under processens gång ses över och ibland 

måste individen släppa taget om mål som inte är hållbara och identifiera meningsfulla och 

realistiska mål som är anpassade till rådande omständigheter. Den individ som har realistiskt 

uppsatta mål har lättare att hålla fokus och klara av problemet och detta hjälper också för att 

upprätthålla en känsla av kontroll. Resultatet visade att risken att misslyckas med 

viktnedgången genom en livsstilsförändring ökade om individen hade för höga mål uppsatta 

och för att ta fram mål som är realistiska kan sjuksköterskan föra en dialog med individen 

angående hur en viktnedgång kan komma att se ut.  

 

Denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskors attityder gentemot individer med fetma 

kunde vara negativa. Brown och Thompson (2007) menar att övervikt och fetma kan vara ett 

känsligt ämne att ta upp till diskussion då även samhället dömer dessa individer negativt och 
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det finns en medvetenhet om negativa psykologiska och fysiska hälsoeffekter. Resultatet 

visade att sjuksköterskorna kunde se omhändertagandet av patienter med fetma som 

obekvämt, fysiskt utmattande, stressande och motbjudande. Dessa individer tillskrevs också 

ofta attribut som omotiverade och lata, vilket påverkade sjuksköterskans syn på individen. 

Brown och Thompson (2007) menar att det är lättare att inleda samtal om vikt där patienten 

själv anser att det är ett huvudproblem. Det svåraste var att ta upp problemet med de patienter 

som såg fetma som en underordnad fråga.  

 

Enligt Larsson, Sahlsten, Segersten och Kaety (2010) kan en sjuksköterska som inte visar 

empati utgöra ett hinder för patienten. Patienter som upplever att sjuksköterskan inte lyssnar 

på dem, kan tappa motivationen och viljan att utföra en förändring. Patienten önskar en 

känslomässig reaktion för att vara säker på att sjuksköterskan har förstått vad de säger. 

Sjuksköterskor som verkar veta vad som är bäst för patienten och sätter upp egna mål för 

patientens viktnedgång, utan att uppmärksamma patientens åsikter och önskemål, orsakar 

osäkerhet och en känsla av maktlöshet hos patienten.   

 

 

Resultatet visade att socialt stöd var viktigt för en lyckad viktnedgång. Är det då bara fördelar 

att ha ett stort socialt stöd för att lyckas gå ner i vikt? Ahlin och Billhult (2011) beskriver en 

kamp vid förändringar i matvanor då den överviktiga individens familj föredrog ohälsosamma 

matvanor. En del individer angav dessutom att de nya matvanorna upplevdes som besvärande 

då de var bjudna på middag hos någon annan. Individerna använde dessa argument för att 

försvara sina gamla vanor då det blev för jobbigt att genomgå förändringen. Istället för att 

göra medvetna val, behöll de sin gamla livsstil, vilket påverkade välbefinnandet negativt. De 

upplevde kraven som ställdes som extrema och deprimerande. De kände att de blev så 

överväldigad av alla krav att de tappade motivationen.   

 

Denna litteraturöversikt visade att individens syn på kroppsideal påverkades positivt då 

individen gick ner i vikt. Detta innebar att individen kände sig mer bekväm i sin egen kropp. 

Hur ser kroppsidealet ut idag och hur påverkas vi av det? Enligt Derenne och Beresin (2006) 

har kroppsideal genom historien ofta varit orealistiska och svåra att uppnå. I dagens samhälle 

har media en stor roll i synen på människokroppens form (Barker & Barker, 2002). Media 

uppmanar oss att vara smala, samtidigt som vi blir överösta med reklam för läsk, snabbmat 

och stillasittande aktiviteter. Trots att de flesta har överviktiga släktingar och/eller vänner, 



 

 

finns det fördomar mot individer med fetma. Vidare menar Barker och Barker (2002) har vårt 

yttre stor inverkan i hur vi behandlas av andra. Smala och attraktiva individer hör till 

samhällets ideal och upplevs som mer omtyckta och bedöms som mer positiva än individer 

som inte lever upp till normen.  

 

Resultatet visar att viktnedgång, oavsett tillvägagångssätt, är viktigt för upplevelsen av 

välbefinnande. Enligt Fatt Quek (2005) är fysisk funktion starkt förknippat med social status 

och känsla av välbefinnande medan ångest och depression är förknippat med minskat 

välbefinnande. Även Aghamohammadi-Kalkhoran, Valizadeh, Mohammadi, Ebrahimi och 

Karimollahi (2011) beskriver att ett tillfredsställande socialt liv är viktigt för att individen ska 

känna välbefinnande och kunna ta emot hjälp av andra. Välbefinnande värderas av de flesta 

som det mest värdefulla i en individs liv. En sund kropp beskrivs som symtomfri, utan behov 

av läkemedel eller övervakning av läkare. En sund kropp är en viktig del av individens 

upplevda hälsa. Det är dock viktigt att komma ihåg att välbefinnande är en subjektiv 

upplevelse och en sund kropp behöver inte se likadan ut för alla. En individ behöver inte vara 

smal för att uppleva välbefinnande, även de med övervikt kan vara nöjd med sig själv och må 

bra.  

 

Metoddiskussion 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302) stärks studiers kvalitet och trovärdighet genom 

begreppen tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftbarhet. 

 

Tillförlitlighet  

Holloway och Wheeler (2010, s. 303) menar att tillförlitlighet är det samma som reliabilitet. 

Detta innebär att andra författare ska kunna genomföra en studie med samma litteratur och då 

komma fram till liknande resultat som tidigare författare. Detta innebär att läsaren ska kunna 

följa studien och se hur författarna gått till väga i arbetet. Detta uppnåddes genom att 

systematiskt redovisa sökvägar, sökord, inklusions- och exklusionskriterier samt redovisa hur 

dataanalysen genomförts.  

 

Trovärdighet 

Trovärdighet beskrivs på samma sätt som validitet och innebär att studien mäter det som är 

tänkt att mätas (Holloway & Wheeler, 2010, s. 299). Det har författarna tagit hänsyn till 

genom att använda passande textenheter som efter kondensering indelats i kategorier som 



29 

 

 

svarar mot syftet. För att ytterligare stärka trovärdigheten har en manifest ansats använts som 

uteslutit egna tolkningar av författarna.  

 

Överförbarhet 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) innebär överförbarhet att forskare kontrollerar 

om resultatet kan överföras och användas i praktiken. Detta uppnåddes genom att hänsyn togs 

till vilken roll sjuksköterskan har i individens viktminskningsprocess samt att de beskrivna 

kategorierna uppkom i flertalet artiklar vilket kan tyda på att det är ett vanligt förekommande 

problem hos individer med övervikt och fetma.  

 

Bekräftbarhet 

Bekräftbarhet innebär att läsaren ska kunna spåra studiens innehåll till originalkällan 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Detta kräver ärlighet och öppenhet från författarna och 

en medvetenhet om att egna fördomar och värderingar kan påverka tolkningarna av 

originalkällans innehåll. Detta har uppnåtts genom att ta hänsyn till Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivning om att det finns en risk att kärnan i primärrapporten går förlorad då 

textenheter kortas ner. Författarna har med detta i åtanke läst de ursprungliga studierna ett 

flertal gånger för att förhindra att kärnan går förlorad i kondenseringen.  

 

Slutsatser 

Denna kunskapsöversikt visar att viktnedgång med hjälp av gastric bypass alternativt 

livsstilsförändringar innebär stora förändringar för individen. Förändringar måste ske både 

vad gäller kost och motion men även individens syn på sig själv måste förändras. Viktnedgång 

med gastric bypass innebär en snabb viktminskning vilket innebär att även andra förändringar 

kommer hastigt, något som individen måste anpassa sig till. När det gäller 

livsstilsförändringar sker viktnedgången mer långsamt och individen har större möjligheter att 

anpassa sig till förändringarna under en längre tid. Detta kan ses genom att individer som 

genomgått en gastric bypass bland annat kan känna att de nya kostvanorna blivit påtvingade 

medan de som genomgår en livsstilsförändring ofta har valt förändringen själv. Att individer 

som önskar gå ner i vikt har tillräckligt socialt stöd genom processen verkar vara viktigt för 

att viktnedgången ska bli framgångsrik. Studien visar också att både det fysiska och psykiska 

välbefinnandet ökar i samband med viktnedgång. Slutligen kan sjuksköterskans stöd ses som 

en viktig del i individens viktminskningsprocess där hon kan hjälpa till att motivera samt lyfta 

fram problemområden som individen själv har svårt att se. 



 

 

 

Förslag på vidare forskning inom området 

Författarna anser att fortsatt forskning inom området bör fokusera på hur individen påverkas 

psykiskt av den viktnedgång som kommer från livsstilsförändringar. Forskning behövs även 

för att studera hur välbefinnandet ser ut för de två grupperna innan och efter gastric bypass 

alternativt livsstilsförändring samt vilka likheter och skillnader det finns mellan de två 

grupperna. Förslag på vidare forskning bör belysa hur gastric bypass alternativt 

livsstilsförändringar påverkar individen över tid både vad gäller det psykiska och fysiska 

välbefinnandet samt vilka omvårdnadsåtgärder som är bäst tillämpbara och hur dessa ska 

utformas för att erbjuda ett individanpassat stöd till personer med övervikt och fetma.  
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