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Sammanfattning    

 

Livsstilsrelaterad ohälsa drabbar allt fler i form av övervikt eller fetma med diabetes, 

högt blodtryck, ledvärk, ökad infertilitet och sömnapné som följd. Operation av fetma 

(obesitasoperation eller bariatrisk kirurgi) har de senaste åren vetenskapligt bevisats 

som en effektiv behandlingsmetod men studier visar samtidigt behov av långsiktig, god 

uppföljning. Vid all livsstilsintervention är det väsentligt att inte bara följa upp och 

utvärdera medicinska mätvärden utan också ta hänsyn till psykosociala, individuella 

upplevelser av hälsa och ohälsa för att förebygga uppkomst av och lindra redan 

uppkommen ohälsa samt stärka patientens förmåga att hantera sin livsstil i samvaro med 

andra. Merparten av obesitasopererade patienter följs långsiktigt via primärvårdens 

vårdcentraler men då registerdata och viss litteratur indikerat svagheter i 

långtidsuppföljningen väcktes ett intresse av hur det fungerar ur ett patientperspektiv, 

särskilt om en följdsjukdom försvinner. Uppsatsen syftade till att belysa hur ett urval av 

patienter upplevt distriktssköterskans uppföljning främst efter sin obesitasoperation. 

Åtta patienter med tidigare diabetes typ 2 som obesitasopererats för minst fem år sedan 

genomgick därför en semistrukturerad inspelad intervju som transkriberades och 

analyserades med en induktiv analysmetod. Analysen visade att besöken vid 

vårdcentralernas och på distriktssköterskans mottagning både före och efter 

obesitasoperationen upplevts medicinskt inriktade. Det fysiska hälsofokuset upplevdes 

som mer naturligt av patienterna före operation. Efteråt upplevdes det däremot som en 

bristande helhetssyn sett till individens välbefinnande och hälsa. Distriktssköterskan 

förefaller övervaka och behandla symtom snarare än ohälsans grundproblem. 

Medicinska värden upplevdes gå före psykosociala riskfaktorer vilket gav minskad 

förståelse för besökens syften samt känslor av att individuella behov och önskemål 

sällan togs hänsyn till. Resultatet blev frånvaro av eller mindre omfattande 

uppföljningar och patienter som har ifrågasatt distriktssköterskans roll. Primärvårdens 



riktlinjer och ekonomiska ersättningsmodeller verkar påverka distriktssköterskans 

arbete mot medicinska mål och förhindra en förbättrad helhetssyn. Ökad kunskap om 

obesitasopererade patienters individuella förutsättningar behövs. 

 

Nyckelord: fetma, livsstilsförändringar, stöd, uppföljning, obesitasoperation, diabetes 
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INLEDNING 

Övervikt och fetma bidrar till lidande i följdsjukdomar som bland annat diabetes typ 2, 

högt blodtryck, ofrivillig barnlöshet, ledproblem och socialt utanförskap. Dessa 

livsstilsrelaterade problem innebär ett allt större hälsoproblem och en utmaning för 

hälso- och sjukvården, inte minst den hälsoförebyggande primärvården. Ett effektivt 

och vetenskapligt beprövat sätt att reducera och bibehålla kroppsvikt samt förbättra 

följdsjukdomar är obesitasoperation, exempelvis Gastric bypass eller Sleeve. Övervikt 

och fetma orsakas till stor del av livsstilen men påverkas även av genetiska faktorer. 

Efter diet eller operation finns alltid en risk för viktuppgång och återkomst av 

hälsoproblem. Studier visar att regelbunden långtidsuppföljning av medicinska 

parametrar som vikt men även individuella livsstilsvanor ger bäst förutsättningar att 

behålla uppnådda goda livsstilsvanor samt långsiktiga vikt- och hälsoresultat. Som vid 

all annan förebyggande hälso- och sjukvård är det väsentligt att både personal och 

patienter förstår och finner mening i de hälsokontroller vårdcentralen erbjuder, särskilt 

dess innehåll och syften. Annars tenderar patienterna att utebli, vilket förhindrar 

förutsättningarna att förebygga ohälsa. Författarna såg ett intresse i att försöka förstå 

varför uppföljningar trots diverse riktlinjer inte verkar fungera efter obesitasoperation. 

Med stöd av intervjuanalys skulle ett patientperspektiv fås fram på hur vårdcentralerna 

omhändertagit dem efter obesitasoperation. Primärvården består av många olika delar 

och i denna uppsats avses med vårdpersonal de distriktssköterskor samt 

diabetessköterskor som patienterna träffat på sin vårdcentral.  

  

En av författarna har i sin roll som forskningssjuksköterska samordnat CONTROL-

studien och haft hand om kvalitetsregistret SORegs skriftliga uppföljningar fem år efter 

operation. På så sätt kom författarna i kontakt med de för intervjustudien utvalda 

informanterna. SORegs årsredovisning som visat på låg svarsfrekvens samt att en stor 

andel av CONTROL-patienterna och registerrespondenter angivit bristande eller 

utebliven uppföljning åren efter sin operation ledde till intresset och urvalet av 

informanter. Analysen skulle tillsammans med relevant vetenskaplig litteratur, relevanta 

lagar, riktlinjer och andra styrande dokument förhoppningsvis ge en ökad förståelse för 

studiedeltagarnas upplevelser av primärvården och distriktssköterskans roll.  

 

 

BAKGRUND 

Att leva med hälsa och ohälsa 

Hälsa innebär ett tillstånd där människan upplever en känsla av inre balans och jämvikt 

i relation till sina medmänniskor enligt Dahlberg & Segesten (2010). Hälsa är 

mångdimensionellt vilket innebär att det har olika innebörder för olika människor då 

upplevelsen av jämvikt växlar mellan individer och situationer. Vidare så beskrivs hälsa 

som en integrerad del av människans liv som återspeglas i den enskildes aktuella och 

totala livssituation. En kronisk, obotlig sjukdom kan exempelvis påverka människors 

upplevelse av hälsa negativt men det förekommer också fall där frånvaro av sjukdom 

gör att individen upplever att livet ändå saknar mening. Därför ska hälsa inte anses som 

något konstant vars värde kan slås fast, utan innebär något mer än enbart frånvaro av 

sjukdom (Dahlberg & Segesten  2010, s.49). Även Förenta nationernas 
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världshälsoorganisation, WHO, har sedan år 1946 definierat hälsa som ”ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, frånvaro/närvaro av sjukdom 

eller funktionshinder” (WHO  2017). Hälsa ses därför som flerdimensionell, där varje 

del är lika viktig, inte bara den medicinska kroppsligt fysiska delen utan också den 

psykosociala dimensionen ska tas tillvara hos varje individ. Detta bör särskilt beaktas 

vid livsstilsrelaterad ohälsa då personer kan ha kämpat stora delar av sitt liv mot 

övervikt och den stigmatisering som förekommer kring den. Ett stigma kan föda rädsla 

att misslyckas även om individen (på något sätt) lyckats få ned sin vikt. Ett fortsatt inre 

och yttre stöd behövs för att behålla uppnådda, förbättrade livsstilsvanor. Likt före detta 

rökare, eller alkoholister måste en person efter viktnedgång klara av ett socialt liv i 

miljöer där ohälsosamma valmöjligheter finns, utan att för den skull “falla dit igen” och 

drabbas av ohälsa (Engström & Forsberg  2011).  

 

Att leva med övervikt och fetma  

Under-, övervikt och fetma ses som en fysiologiskt uppkommen obalans mellan intag 

och förbrukning av kalorier. För att på ett förenklat sätt se balansen används måttet 

Body Mass Index, BMI. Det räknas ut genom att ta kroppsvikten i kilogram delat med 

kroppslängden i kvadrat (kg / m²). Övervikt definieras av WHO som ett BMI ≥25 och 

fetma, även kallat obesitas, som ett BMI ≥30. Även subklassifikation vid svår obesitas 

förekommer. Vid uträkning av så kallat ISO-BMI på barn tas även ålder och kön med i 

ekvationen (WHO  2016). Flera sjukdomar anses starkt förknippade med ohälsosam 

livsstil, övervikt och fetma. Psoriasis, ledproblem, ofrivillig barnlöshet, vissa 

cancerformer och inte minst hjärt-kärlsjukdomar som diabetes typ 2, högt blodtryck och 

ohälsosamma blodfetter är några. De sistnämnda sammanfattas ofta som det “metabola 

syndromet” (Larsson & Rössner  2016, s.16). 

 

Följderna av övervikt och fetma är en stor utmaning för världssamfundet samt hälso- 

och sjukvården då antalet vuxna individer som bedöms vara överviktiga eller feta ökat 

kraftigt under de senaste decennierna, så pass att de numera långt överstiger de som 

lider av undernäring (WHO  2016). Även barn- och ungdomar (4-19 år) har en oroande 

trend där övervikt och fetma tiodubblats de senaste fyra decennierna, vilket är starkt 

oroande då det i förlängningen ökar förekomsten av viktrelaterad ohälsa och för tidig 

död i vuxen ålder (Abarca-Gómez & et al  2017). Ett barn med övervikt och fetma blir 

ofta en vuxen med samma problem och därför bör flera insatser sättas in redan i tidig 

ålder om det ska finnas en chans till hållbar effekt (Larsson & Rössner  2016, s.19).  

Larsson och Rössner (2016, s.40) beskriver fetma som en kronisk sjukdom, vilket ännu 

inte är allmänt vedertaget i Sverige. Att likt USA klassificera fetma som en kronisk 

sjukdom skulle möjligen ge problemet högre prioritet inom hälso- och sjukvården där 

behandling av fetmarelaterade följdsjukdomar idag åtgärdar symtom, snarare än 

grundorsaken (Obesity medicine  association  2013). Övervikt och fetma innebär ett 

lidande på många olika sätt för den som drabbas, både i kropp och själ. 

Samhällsgrupper med låg utbildning och svagt socioekonomisk status ser statistiskt sett 

ut att drabbas i hög utsträckning av viktrelaterad och psykosocial ohälsa vilket ger ett 

lidande för individen (Folkhälsomyndigheten  2017, s.48). 
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Vårdvetenskapligt perspektiv 

Enligt Dahlberg (2014, s.53) utgör livsvärlden en god utgångspunkt för omvårdnad och 

omvårdnadsforskningen då den fokuserar på människans upplevelse av sig själv och sin 

omvärld. Livsvärlden innefattar bland annat hur vi som människor upplever och förstår 

våra liv i relation till omgivningen vi lever i, andra människor, omvärlden samt tingen 

omkring oss. På så vis förklaras den som en “hållning” vi har som människor. 

Livsvärlden är unik hos varje enskild individ då det handlar om hur varje person förstår 

och upplever den konkreta världen som delas med alla. Att ha livsvärlden som grund 

innebär att vi fokuserar på den helt vanliga och välkända världen, andra människor, vår 

omgivning, naturen, vårt dagliga liv och dess påverkan på vår hälsa. Att varje 

människas unika och individuella livsperspektiv bejakas är något som lätt kan glömmas 

bort i en tradition där stor uppmärksamhet riktas mot gruppen och det “normala” utifrån 

ett statiskt perspektiv. Vårdpersonal som har livsvärlden som grund i varje vårdrelation 

anses ha en större öppenhet till att förstå varje patients sätt att hantera sin sjukdom samt 

hur denne påverkas i sitt liv (Dahlberg  2014, s.53-61). 

 

Centrum för livsvärlden är den levda kroppen som är fylld av erfarenheter, minnen och 

känslor. Kroppen är både skapande och bärande av dessa minnen och genom kroppen 

får människan tillgång till sitt inre, till andra människor och världen. När kroppen 

förändras, kanske p.g.a. sjukdom skada eller något annat så förändras även människans 

upplevelse av sig själv, sitt liv och dennes tillgång till världen (Dahlberg & Segesten  

2010, s.131-133). Den sociala dimensionen i livsvärlden innebär att människan alltid 

befinner sig i ett sammanhang, i en omgivning som delas med andra människor. I ett 

sammanhang så skapar vi en kommunikation till en gemensam språkväv där våra 

livsvärldar möts med hjälp av våra kroppar. Kommunikation innehåller således både det 

verbala och icke verbala språket (Dahlberg & Segesten  2010, s.131-133). För varje 

människa innebär livsvärlden en egen verklighet och vi ser världen utifrån vårt eget 

perspektiv. Då en människa drabbas av en stor förändring eller sjukdom så förändras 

dennes upplevelse av sin livsvärld. Om man som sjukvårdspersonal utgår utifrån denna 

filosofi så bör störst fokus sättas på människans sjukdomsupplevelse istället för 

sjukdomen, detta på grund av att patienten och personalen ser sjukdomen utifrån olika 

perspektiv och olika kunskap. För att förstå patientens livssituation och livsvärld så 

krävs det att vårdpersonalen sätter sig in i den och på så sätt ger en mer individanpassad 

vård och därmed minskar patientens vårdlidande (Birkler  2007, s.59-61). Eriksson 

(1994, s.45-46) skriver att lidande kan upplevas som olika tillstånd, exempelvis 

situationer och känslor men att en kränkning av människans värdighet är den djupaste 

orsaken till upplevelse av lidande. Människan behöver verktyg för att hantera sin 

livsstilssituation och de utmaningar den ställs inför. Empowerment är ett verktyg vid till 

exempel livsstilsförändringar. Patienten behöver ha egen kraft att vidmakthålla kontroll 

och stärka sig själv (Knutsen, Terragni & Foss  2011). 

 

Eriksson (1994) beskriver lidandet som någonting oundvikligt i människans liv men att 

detta kan leda till förnyelse samt integration av en helhet och hälsa för den enskilde. 

Upplever människan en känsla av sammanhang och helhet utifrån sina erfarenheter så 

kan den se en mening med lidandet. Upplevelsen av lidandets mening kan underlätta 

bördan. I vårdandet så är denna mening en central vårdhandling där vårdarens roll är att 

lyssna, visa medkänsla och närvaro. Förståelsen för lidandet kan vara av vikt då det har 

ett samband med människors kroppsuppfattning, hur den enskilde patienten tänker om 
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sig själv och gör med sin kropp. En upplevelse av misslyckande eller rädsla att inte 

kunna behålla positiva livsstilsförändringar kan skapa ett lidande hos individen med 

självfördömelse samt ge oförmåga att leva sitt liv och negativ syn på sociala kontakter. 

Detta lidande byggt på känslor av missförstånd och skuld kan i vårdrelationen hjälpas 

till något positivt då lidandet är en konsekvens av att ha förlorat kontrollen och därmed 

en helhet kring sig själv (Eriksson  1994, s.36-39). 

 

Hur vi förhåller oss till vår kropp bidrar till vår kroppsuppfattning. Edlund och Hänni 

(2014) ser kroppsuppfattningen som en del av vår identitet då allt det vi upplever görs 

tillsammans med kroppen. En förbättrad kroppsuppfattning efter viktnedgång kan ändå 

medföra missnöje om exempelvis hudöverskott försvårar intimitet eller försämrar 

estetisk självkänsla (Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén  2011). Även viss bestående 

övervikt kan upplevas som ett misslyckande trots totalt sett mycket god viktnedgång. 

Många gånger har då inte patientens förväntningar på operation uppfyllts. En viktig 

aspekt i ett eventuellt missnöje är av psykosocial natur då den associeras både med den 

fysiska- och psykiska hälsan. En förändrad kropp betyder att patienten upplever sig 

själv på ett nytt sätt. Detta kan också leda till att personen blir behandlad annorlunda av 

den sociala omgivningen. Då det är genom kroppen som vi förhåller oss till världen och 

främst skapar vår identitet så är också detta avgörande för vår sociala identitet (Edlund 

& Hänni  2014; Wiklund Gustin  2003, s.50). 

 

Stigmatisering, känslor av skam- och skuld är vanligt förekommande när övervikt och 

fetma diskuteras (Larsson & Rössner  2016, s.11). En tysk intervjustudie av överviktiga 

och feta ungdomar (Barlösius & Philipps  2015) såg likt tidigare studier, att synsätt och 

fördomar kring övervikt och fetma inte bara påverkar hur samhälle och individ rent 

generellt ser på viktproblem. De intervjuade skuldbelade sig själva i större utsträckning 

än samhället eller andra individer gjorde. Den överviktiga eller feta individen 

accepterade och anpassade sig till detta och normaliserade därmed den stigmatiserande, 

fördomsfulla omgivningen. I mötet med patienter som har eller tidigare haft 

överviktsproblem påverkar patienternas skuld- och skamkänslor likaväl som hälso- och 

sjukvårdspersonalens personliga åsikter och egna preferenser. Eriksson (1994) beskriver 

hur olika former av vårdlidande påverkar patienten och dess relation med den vårdande. 

Direkt eller indirekt kränkning, nedvärderande behandling, maktutövning vid 

beroendeställning eller helt enkelt utebliven vård när vården inte ser till individens 

behov eller vilja kan ge näring åt stigmat (Eriksson  1994, s.86-92). Detta kan leda till 

att patienten undviker hälsosam mat och fysisk aktivitet, trots välkända positiva 

effekter, och då hjälper det inte att hälsopersonal anser sig uppmärksamma och 

uppmuntra till livsstilsförändringar (Latner & Wilson  2011). För att hantera patienter 

med både bra och dåligt vidmakthållande av sunda livsstilsförändringar behövs 

förståelse och verktyg. 

 

Att åtgärda viktrelaterad ohälsa 

Det är ytterst osannolikt att någon självmant väljer att vara överviktig, fet eller att få 

övervikten åter efter obesitasoperation. Trots en allt bättre kunskap kring människans 

kraftfulla genetiska anlag och de ohälsosamma förutsättningar vårt moderna samhälle 

erbjuder (mat, stillasittande etc.) är det inte sällan att även hälso- och sjukvårdspersonal 

uttrycker livsstilsrelaterad sjukdom som en fråga om främst dåliga val och att individen 
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är en del av en grupp som framställs som lat och slö. En sådan människosyn ska arbetas 

bort då individuell behandling på lika villkor för alla som söker hjälp och stöd vid 

viktrelaterad ohälsa bör vara en självklarhet (Larsson & Rössner  2016, s.43). Livsstils- 

och beteendeförändring aktualiseras i samma stund som vårdaren och patienten tänker 

att något annorlunda måste göras. Då en patient verkar var omotiverad och ovillig att 

lyssna till sunda råd är det lätt att vårdaren gör antagandet att denne inte kan göra så 

mycket mer för att hjälpa den enskilde, men i motiverande samtal (MI) har man som 

utgångspunkt att ”ingen människa är helt omotiverad”. Det handlar om sättet vårdaren 

talar med patienten om deras hälsa och som utifrån det på ett mycket påtagligt sätt kan 

påverka den enskildes känsla av att bli motiverad, för att förändra sitt beteende 

(Rollnick  2009, s.28-29). 

 

I första hand ska överviktsproblem försöka förebyggas med individuella, realistiska 

målsättningar samt kort- och långsiktiga tidsplaner kring hälsosam kosthållning, fysisk 

aktivitet för att uppnå förbättring av kroppsvikten (mellan fem och tio procents 

viktnedgång) samt minskat midjemått. Hälsovinsterna verkar vid framgång bli 

betydande även om viss övervikt skulle kvarstå enligt Larsson och Rössner (2016, s.40). 

Vid både viktproblem och diabetes bidrar individens livsstil starkt till hur sjukdomen 

utvecklas och därför bör sunda livsstilsval behållas för att uppnå långsiktiga 

hälsovinster (Thomas, Bond, Phelan, Hill & Wing  2014). Ohälsa verkar förebyggas 

bäst genom att erbjuda stöd och uppföljning av individens psykosociala välbefinnande 

samt livsstilsfaktorer vid förekomst av övervikt, fetma och diabetes. Det vill säga mer 

än bara rent medicinska värden. I Västra Götalandsregionens gällande medicinska 

riktlinje (2017a), belyses detta vid behandling av övervikt och fetma inom 

primärvården. I riktlinjerna sägs att hälsosamtal ska beröra sunda matvanor och 

livsmedelsval, individanpassad aktivitet, beteendeförändringar inklusive egenkontroll, 

syn på emotionella hinder för viktreduktion och vid behov erbjuda specialisthjälp för 

behandling av både fysisk och psykisk ohälsa. Även vissa läkemedel som psykofarmaka 

eller insulin, kan bidra till övervikt men vara svåra att justera eller sätta ut, vilket bör tas 

hänsyn till. Inte minst ska långsiktig uppföljning p.g.a. kronicitet, återfallsrisk och 

samsjuklighet främjas. För att patienter med livsstilssjukdomar, exempelvis 

viktrelaterad, ska orka hantera sin kropp och själ även i utmanande miljöer och 

sammanhang behöver patienten få hjälp att finna inre styrka och uthållighet.  

 

Empowerment är ett verktyg för livsstilsförändring, ett sätt att hjälpa patienten att 

förändra sitt liv. Knutsen, Terragni och Foss (2011) beskriver empowerment som ett 

verktyg där patienten själv kan ta ställning för att få kraft att stärka sig själv och ta 

makten över sitt liv. En obesitasopererad måste lita till sig själv och sin förmåga att 

hantera en ny livsstil i en omvärld som fortsatt innehåller ohälsosamma valmöjligheter. 

Även MI kan vara en arbetsmetod för distriktssköterskan att uppmärksamma individen 

på dess egen syn på hälsa och ohälsa. Genom samtal med denne om just det, med syfte 

att öka individens motivation till att bestående vilja förändra sitt beteende, främst för sin 

egen hälsas skull. MI handlar om vägledning mycket mer än att styra någon dit man vill 

ha den, det vill säga att lyssna till någon minst lika mycket som att säga åt någon vad 

som ska eller bör göras. MI beskrivs som en metod där “andan” är att sjuksköterskan 

arbetar för att vara samarbetsinriktad, framkallande och respektfull inför patienternas 

autonomi (Rollnick  2009, s.29).   
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En obesitasoperation innebär kortfattat att magtarmkanalen opereras på ett sådant sätt 

att patienten får svårare att inta föda i större volymer (restriktiv metod) som vid t.ex. 

Sleeve eller att en omkoppling (bypass) gör att födan utan att brytas ned snabbt passerar 

till tunntarmen vilket ger ett förändrat näringsupptag samt hormonella hunger- och 

mättnadssignaler (s.k. malabsorptiv metod) vilket är fallet vid en Gastric Bypass. Det 

primära målet med operationen är att nå ca ⅓ viktreduktion och förbättra viktrelaterade 

följdsjukdomar, exempelvis typ 2 diabetes. Obesitasoperation (även kallat bariatrisk 

kirurgi) vid fetma har visat på flera fördelaktiga effekter jämfört med övriga 

behandlingsformer inte minst på lång sikt (Schauer, Bhatt, Kirwan, Wolski, Aminian, 

Brethauer, Navaneethan, Singh, Pothier, Nissen & Kashyap  2017; Sjöström  2013) men 

syftet med denna uppsats var att belysa patientens upplevelser av kontakten med 

primärvårdens vårdcentraler och dess distriktssköterskor samt eventuell annan personal 

efter obesitasoperation.  

 

Patienterna opereras vid fetma, inte övervikt, vilket framgår av remisskriterierna för 

obesitaskirurgi och bör tas hänsyn till vid diskussioner kring viktrelaterad ohälsa: 

 

 BMI ≥40 kg/m2 (utan fetmarelaterad sjukdom) 

 BMI ≥35 kg/m2 med samtidig fetmarelaterad sjukdom (ex typ 2-diabetes, svår 

sömnapné, fetmaorsakad lungemboli, venösa bensår, pseudotumor cerebri, 

fetmarelaterad kardiomyopati)  

 Tidigare seriösa försök att gå ner i vikt.  

 Ålder ≥18 år. (Vid ålder <18 år finns särskilda barnriktlinjer i beslutsstödet). 

 

(Västra Götalandsregionen  2017a) 

 

Idag remitteras de flesta obesitasopererade ett till två år efter operationen från 

specialistvården till vårdcentral för fortsatt livslång uppföljning enligt 

hälsoförebyggande riktlinjer (HOBS  2017; Västra Götalandsregionen  2017a). 

Följsamheten är idag svår att värdera då kvalitetsregistret för opererade, Scandinavian 

Obesity Surgery Registry (SOReg), sköts av specialistklinikerna via korrespondens med 

patienterna som opererats. I Västra Götaland är under 50 procent av de förväntade 

uppföljningarna registrerade fem år efter operationen. Av dem visar få på regelbunden 

kontakt med vårdcentral eller motsvarande, förutom viss läkemedelsförskrivning och 

blodprovstagning. Studier visar att råd kring bestående livsstilsförändringar är mer 

mottagliga hos patienter först lång tid efter kirurgin, minst två till fem år (Vuorinen, 

Strahilevitz, Wansink & Safer  2017), med andra ord då vårdcentralen och dess 

distrikts- och diabetessköterskor bör följa, utvärdera samt stödja patientens långsiktigt 

goda hälso- och livsstilsutveckling.  

 

Vårdcentralernas uppdrag vid livsstilsrelaterad ohälsa 

Under 2012 reviderades Socialstyrelsens föreskrifter kring bedömning av egenvård 

(SOSFS 2009:6). De ställer krav på att hälso- och sjukvården gör individuella 

bedömningar, analyserar risker, planerar och samråder med dem det berör, gör nya 

bedömningar om förutsättningar ändras, fastställer rutiner för samarbete med andra 

aktörer samt säkerställer att ledningssystem innehåller rutiner för egenvård. Det handlar 

om hälso- och sjukvårdsåtgärder som en legitimerad yrkesutövare bedömt en person 
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kapabel att utföra själv eller med hjälp av någon annan. För den enskilde handlar 

egenvård om att själv kunna känna igen, behandla och göra bedömningar samt känna till 

begränsningar i vad som kan göras själv alternativt veta var och när det kan vara aktuellt 

att söka professionell hjälp. För att kunna göra ovanstående är det mycket viktigt att 

patienten känner sig delaktig, att vårdaren har gett utrymme för information, frågor och 

har lyssnat för att bedöma vad den enskilde har för möjligheter att själv klara av saker. 

Hänsyn måste tas till människors olika syn på vad hälsa och vara frisk innebär. Som 

vårdpersonal bör jag ha tagit reda på hur patienten upplever hälsa i ett tidigt skede. 

Scriven (2013, s.19-45) beskriver att allmänhetens uppfattning av hälsa och 

välbefinnande hänger samman med frågor kring risk, ansvar och känslan av att ha 

kontroll. För att kunna förbättra en människas hälsa så bör man se till ekonomiska, 

sociala och andra faktorer i miljön som påverkar dennes hälsa likväl som den enskildes 

hälsobeteende och livsstil. 

 

Omhändertagandet av obesitasopererade patienter har diskuterats i multidisciplinära 

forum (Ballen  2010) vilka påvisat stora variationer i uppföljningen. I Sverige sker 

långsiktig kontroll främst via primärvårdens vårdcentraler, inte specialistvården. För att 

finna fler möjligheter till bättre kontroll, bemötande och tillgänglighet ses inte någon 

riktig konsensus men en klar utmaning och utvecklingspotential i hur vägen framåt bör 

se ut. Kontaktsjuksköterskor som exempelvis stödjer och svarar på frågor samt vid 

behov tar specifika frågor vidare, sms-stöd för att underlätta vid enklare frågor var bara 

några av flera diskuterade, möjliga alternativ för att möta patienternas behov och 

tillgängligheten (Ballen  2010). Enligt Larsson och Rössner är primärvården den 

viktigaste aktören när det gäller att behandla och förebygga fetma då en stor andel som 

söker dit har viktrelaterad ohälsa och sjuklighet (Larsson & Rössner  2016, s.20). 

 

Primärvården i Västra Götaland och dess vårdpersonal ska i första hand följa hälso- och 

sjukvårdsövergripande lagar och regelverk, såsom hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) samt patientlagen (SFS 2014:821). Vidare ska vården bedrivas enligt de 

nationella indikatorerna för god vård som satts upp av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen  

2015). I Västra Götalandsregionens “Krav- kvalitetsbok” beskrivs hur primärvårdens 

grundläggande uppgifter ska utformas för att få verksamhetsavtal, vad och hur de ska 

bedrivas samt hur de utvärderas och ersätts ekonomiskt. Enligt primärvårdens 

värdegrund ska man ha en helhetssyn utifrån den enskildes behov och genom att erbjuda 

kontinuitet samt god tillgänglighet i en välkomnande miljö och anda (Västra 

Götalandsregionen  2017b, s.1). På detta sätt ska alla, oavsett varför och var de vänder 

sig, få samma möjlighet till bemötande och kvalitet i primärvård som har regionalt 

avtal. 

 

Enligt Krav- och kvalitetsboken innebär ett hälsofrämjande förhållningssätt att man 

genom ett informativt och stödjande sätt motiverar individer att ta ett eget ansvar för sin 

hälsa samt förbättra den. Sjukdomsförebyggande råd ska vara integrerade i arbetet kring 

levnadsvanor som berör den enskilde för att förebygga och behandla sjukdom. På 

grupp- och individnivå ska vårdpersonal, exempelvis distriktssköterskor och 

diabetessköterskor, arbeta med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder genom att ge 

råd kring egenvård, arbeta för tidig upptäckt av hälsorisker och särskilt rikta insatser 

mot övervikt och fetma samt tobak, alkohol och droger (Västra Götalandsregionen  

2017b, s.8). Således finns en uttalad ambitions- och kravnivå där livsstilsrelaterad 
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sjukdom ska förebyggas och behandlas på ett inkluderande sätt på grupp- och 

individnivå. Det framstår dock mindre klart hur detta fångas upp i den ekonomiska 

ersättningsmodell som råder för verksamheterna. 

 

Ekonomiska ersättningsmodellen för primärvården utgår i stort från patientens ålder och 

kön samt uppskattad vårdtyngd utifrån sjukdomsdiagnoser och hur väl 

omhändertagandet sköts inom verksamhetens ansvarsområde. Utöver detta räknas 

målrelaterad ersättning utifrån fastställda kvalitetsindikatorer. Dessa används också för 

att spegla hur väl olika primärvårdsenheter lyckas med att behandla och förebygga viss 

ohälsa via mätbara, registrerade parametrar. Indikatorerna grupperas i diabetes, 

hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, KOL, astma, äldre, “övrigt” (kvalitetsregister utöver 

nationella diabetesregistret, NDR) och läkemedelsgenomgång (för äldre och specifika 

behandlingar) (Västra Götalandsregionen  2017b, s.41).  

 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige har arbetat fram en kompetensbeskrivning 

baserad på fyra olika vetenskapsfält; omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, 

medicinsk vetenskap, pedagogik och ledarskap. Sammantaget ska dessa bidra till ett 

vetenskapligt, holistiskt och etiskt förhållningssätt vid arbete inom förebyggande och 

hälsofrämjande sjukvård. En patients situation ska av distriktssköterskan förstås utifrån 

individens och dess omgivnings fysiska och psykosociala kontext. Tecken till 

förändringar i hälsans olika dimensioner ska uppmärksammas och vetskap ska finnas 

hur kroppens fysiologi påverkas av den uppkomna ohälsan. Genom sin fördjupade 

specialistkunskap ska distriktssköterskan vara förstående och kunna förmedla stöd och 

kunskap som bidrar till en förbättrad hälsa och styrka hos individen att hantera sin 

situation (Svensk sjuksköterskeförening  2008, s.9). Med andra ord ses 

distriktssköterskans profession som bland de mest lämpade i att omhänderta patienter 

med livsstilssjukdomar. Oavsett dess ursprung, innehåll och utveckling.  

 

CONTROL-studien 

Urvalet till intervjustudien togs ur CONTROL, en hittills opublicerad studie där 60 

patienter med fetma och diabetes typ 2 randomiserades till att genomgå antingen Gastric 

bypass eller Sleeve-operation med start år 2012. Syftet var primärt att se 

operationsmetodernas effekt på vikt och metabola följdsjukdomar (diabetes, blodtryck 

och blodfetter). Som bifynd uppgav en hel del patienter att de upplevt svagheter i 

primärvården före och efter sin operation. Patienterna har i CONTROL följts upp med 

besök främst enligt klinisk rutin med genomgång av allmänt hälsostatus och enstaka 

rådgivning utifrån vad som bör förväntas efter obesitasoperation. Utöver fysiska 

kontroller fick patienten redogöra för aktuell livsstil, fysisk aktivitetsnivå, eventuella 

obehag och i vilken utsträckning de tog läkemedel och kosttillskott som ordinerats. 

Besöken gjordes via kirurgmottagningar före och sex veckor, sex månader samt ett år 

efter operationen. För att besvara studiens syften gjordes utöver rutin även besök vid två 

och fem år efter operation. Kontrollerna bestod av blodprovstagning, vikt och midjemått 

samt enkäter kring livskvalitet (SF-36, OP-scale, EQ5D) och eventuella upplevda 

fysiska obehag från mage-tarm (GSRS, Carlson Dent) samt punktvis kostregistrering. 

Enstaka patienter genomgick understudier kring blodglukoshantering. Förskrivning och 

allmän uppföljning hänvisades efter första årets besök från sjukhusen till den 

primärvård som patienterna var listade hos vid tillfället. Hur dessa sedan har genomfört 

uppföljningen har inte påverkats av studieteamet. Däremot har deltagarna erbjudits 
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möjlighet att kontakta studieteamet om frågor uppkommit. Något som dock förekommit 

i ytterst få fall.  

 

Befintlig forskning 

Mycket forskning finns som fokuserar kring hälsoeffekter efter obesitaskirurgi, både 

negativa och positiva, de finns även de som berör primärvårdens olika 

personalkategoriers insats och synsätt (Brown & Thompson  2007; Engström, Skytt, 

Ernesäter, Fläckman & Mamhidir  2013). Studierna har ofta en kvantitativ ansats med 

konklusioner att vidare forskning krävs inom området. Även kvalitativ forskning 

förekommer som berör patientupplevelser av operationens effekter, t.ex. ändrad 

kroppsuppfattning, obehag av hudöverskott eller egen upplevd kontroll och förändrat 

beteende i social situationer (Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén  2011; Engström & 

Forsberg  2011). Flertalet studier utgår från uppföljning inom specialistsjukvård, inte 

primärvård, efter obesitasoperation. Det tycks finnas luckor i befintlig litteratur kring 

hur de obesitasopererade patienterna upplever distriktssköterskors och 

diabetessköterskors omhändertagande och bemötande vid uppföljning på lång sikt. 

Författarna har funnit litteratur som berör intervention och patientuppföljning inom 

öppenvården av viktrelaterad ohälsa men då främst utan tidigare obesitasoperation. 

Registerstatistik (SOReg) visar på mycket låg förekomst av långsiktig uppföljning efter 

obesitasoperation. Sammantaget verkar analys och patientperspektiv saknas kring 

bemötande och varför uppföljningen brister ute på vårdcentralerna.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Obesitasoperation är effektivt för att förbättra viktrelaterade livsstilssjukdomar, bland 

annat diabetes typ 2. Utfallet och hållbarheten är dock individuellt och därför bör även 

uppföljningen, som sker främst hos vårdcentralernas distrikts- och diabetessköterskor, 

individanpassas med riktlinjer som grund. I primärvården träffar patienterna i stor 

utsträckning distriktssköterskor, med eller utan specialkunskaper. Forskning visar på att 

långsiktig, individuellt anpassad uppföljning med god helhetssyn på hälsa/ohälsa är en 

nyckel till hållbar utveckling men mycket av litteraturen är medicinskt inriktad eller 

generellt inriktad på viktrelaterade livsstilsproblem. Indikationer finns att ett medicinskt 

fokus snarare än helhetssyn föreligger i mötet mellan distrikts- och diabetessköterskorna 

och de obesitasopererade. Det finns brist inom befintlig forskning hur patienter som 

obesitasopererats upplever en bra helhetssyn i sitt omhändertagande.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av distriktssjuksköterskans uppföljning efter 

obesitasoperation 
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METOD 

Författarna valde en kvalitativ ansats till sin uppsatsstudie i form av samtal med 

förarbetade frågor. Intervjuer ansågs vara en erkänd metod för att på ett bra sätt få 

beskrivet hur patienter själva upplever mötet med vårdcentralens distrikts- alternativt 

diabetessköterskor. Författarna såg flera fördelar med denna metod då de ville få 

kännedom om upplevelser och då särskilt upplevelser speglade i livsvärlden. Kvale och 

Brinkmann (2014, s.44) beskriver att kvalitativa intervjuer är en lämplig metod då man 

vill ta del av människors upplevelser och livsvärld. Intervjumaterialet har bearbetats 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs 

modell (2008). Induktiv ansats innebär att vi förutsättningslöst analyserar texterna som 

är baserade på människors upplevelser och berättelser, detta används främst där tidigare 

studiers resultat är fragmenterade eller när det inte finns några tidigare studier i ämnet 

eller kring fenomenet (Elo & Kyngäs  2008). För att ge vetenskapligt stöd till bakgrund, 

metod- och resultatdiskussion utfördes en grundläggande artikelsökning av 

referenslitteratur vid två tillfällen och därefter fortlöpande vid behov utifrån 

nyckelorden Övervikt, fetma, livsstilsförändringar, stöd, uppföljning, obesitasoperation, 

diabetes. Främst via Högskolan i Borås biblioteks sökmotor Primo samt vid behov i 

PubMed och Cinahl. Samtliga artiklar skulle anses vara relevanta sett till uppsatsens 

syfte, vara vetenskapligt publicerade samt om möjligt maximalt tio år gamla.  

 

Etiska överväganden 

Författarna har använt sig av vetenskapsrådets fyra huvudkrav för individskydd. Det 

består av informationskravet som innebär att deltagarna måste informeras om studiens 

syfte, upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta sin 

medverkan utan att det medför något negativt för dem (Vetenskapsrådet  2017, s.40). 

Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

och kan avsluta den utan några som helst följder (Vetenskapsrådet  2017, s.40). Då 

författarna gjorde en kvalitativ intervjustudie har det inneburit att deltagarna haft 

möjlighet att avsluta sin medverkan även under pågående intervju. Därefter kommer 

konfidentialitetskravet vilket betyder att alla deltagarnas uppgifter i studien ska vara 

konfidentiella och personuppgifter skyddas från utomstående. Som forskare ska vi vara 

medvetna om att vissa läsare kan identifiera någon individ, även om enstaka 

personuppgifter publicerats utan namn. För att göra det svårare att identifiera enskilda 

individer så måste åtgärder vidtas, exempelvis skapa en kod som motsvarar varje 

deltagare (Vetenskapsrådet  2017, s.40). Till sist så innebär nyttjandekravet att 

insamlade personuppgifter endast får användas i specifik studie. De får således inte 

användas för andra, icke vetenskapliga studier (Vetenskapsrådet  2017, s.40). I 

intervjustudien raderades allt inspelat material efter att transkriberingen genomförts. 

Samtycken och arbetsmaterial förvarades inlåst av forskarna.  

 

Enligt Högskolan i Borås riktlinjer (2017, s.2) behöver studier på avancerad nivå 

normalt sett inte prövas av den regionala etikprövningsnämnden. Ett krav finns dock på 

att studien ska föregås av inhämtat samtycke från berörda verksamhetschefer. Ett brev 

skall också bifogas där det tydligt framgår vem som söker tillstånd, dennes utbildning, 

akademi samt vem som är handledare. 
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Beroendeställning mellan forskare och informant ska undvikas för att inte påverka 

relation och resultat. Möjligen hade studiedeltagarna i CONTROL-studien upplevt en 

känsla av extra trygghet i att kunna vända sig till studieteamet vid frågor eller problem, 

men detta har som regel inte uppkommit i mer än enstaka fall och inte hos de som nu 

intervjuades. Den skriftliga informationen med samtycke ses i bilaga 1. Då 

huvudstudien CONTROL som urvalet togs från redan hade etiskt godkännande av 

regional etikprövningsnämnd (diarienummer 684-11) samt intervjustudiens resultat inte 

skulle publiceras i vetenskaplig tidskrift ansågs inte att ytterligare prövningstillstånd 

behövdes. Ingen av de utvalda och tillfrågade informanterna som gav samtycke till 

intervju behövde ange särskilda skäl vid ett eventuellt avståndstagande till fortsatt 

deltagande.  

 

Datainsamling 

Efter en förfrågan och därefter skriftligt tillstånd av för CONTROL-studien ansvarig 

verksamhetschef, tillfrågades de patienter som uppfyllde kriterier att de haft längst 

förfluten tid sedan sin obesitasoperation (minst fem år) och blodprovsmässigt var 

normaliserade från sin diabetes (långtidssockret HbA1c och fasteblodsocker). Samtliga 

tillfrågade hade haft någon form av kontakt med vårdcentral före och åren efter sin 

operation. Av totalt 23 stycken som uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades tre 

stycken som inte svarade på studieförfrågan. En möjlig informant exkluderades före 

förfrågan p.g.a. dennes specialistvårdskontakt för diabetes som ansågs betydligt mer 

avancerad än övriga deltagares. Av de därefter 19 återstående på vår lista tillfrågades de 

en efter en i fallande ordning för att inte behöva fråga fler än nödvändigt. En av dessa 

tillfrågade avböjde deltagande av personliga skäl och en tillfrågad som först samtyckt 

valde att avstå och återta sitt samtycke. Av de som därefter återstod samtyckte till slut 

åtta stycken både muntligt och skriftligt till att bli intervjuade. Information och 

samtycke till att delta återfinns i bilaga 1. Av de åtta informanterna var sex stycken män 

och två kvinnor. Åldern var mellan 46 och 57 år. Två informanter var av utländsk 

härkomst men hade levt merparten av sina vuxna liv i Sverige. Övriga informanter hade 

helsvenskt ursprung. Deras erfarenheter bestod av både privat och offentligt drivna 

vårdcentraler belägna i Västra Götaland och visade sig jämt fördelat mellan landsbygd 

och stadsmiljö. Främst hade distriktssköterskor och diabetessjuksköterskor haft hand 

om deras besök, med enstaka besök hos läkare eller laboratoriepersonal. Ingen 

informant hade listat om sig till annan vårdcentral under de för studien aktuella åren.  

 

Ramfrågor utformades för att båda författarna i intervjuerna skulle ställa samma frågor, 

oavsett förförståelsens möjligen färgande effekt. Öppen dialog samt gemensam 

analysprocess upplevdes sammantaget hålla uppsatsen så nära frågeställningen och 

syftet som möjligt.  Dahlgren och Segesten (2010, s.154, 185) skriver att 

forskningsprocessen förutsätter ett följsamt och öppet förhållningssätt för att inte riskera 

att gå miste om ny förståelse, fånga in det unika, överraskande och kanske det 

oförutsägbara som framkommer under processen. Intervjuerna utfördes via 

mobiltelefonsamtal med högtalarfunktion påslagen och inspelning på diktafon med 

USB-minne. Informanterna fick själva välja lämplig tidpunkt för intervjun och det 

framgick tydligt att intervjun var helt konfidentiell och ingen ekonomisk ersättning eller 

andra personliga fördelar erbjöds vid ett deltagande. Frågorna för intervjun utformades i 

samråd med handledaren för att besvara studiens syfte samt fånga upplevelserna 
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relaterat till tid, från före till åren efter obesitasoperation. Samtliga intervjuer började 

med en ingångsfråga som önskade upplevelser före, under och efter operation, vi 

använde oss således inte utav en intervjuguide som kan ses som ett manus enligt Kvale 

& Brinkman (2014, s.172) och annars är vanligt förekommande vid kvalitativa 

intervjuer. Efter genomgång av icke inspelad formalia gällande frågornas utformning 

och syfte, informanten garanterade konfidentialitet samt att frivillighet fanns att avbryta 

om önskemål skulle uppkomma sattes så inspelningen igång. Intervjufrågornas semi-

strukturerade utformning ansågs vara relativt öppen för att undvika påverkan av svaren 

och undvika ja- och nej-svar. Vid behov användes stödfraser som “Berätta mer” eller 

“Detta var intressant men skulle jag få be dig att…” för att leda samtalet tillbaka mot att 

besvara intervjuns syfte. Avslutande fråga i intervjuerna var “Har du, utifrån dina 

erfarenheter, förslag eller önskemål hur framtida patienter bör stödjas av 

primärvården?” vilket ansågs kunna ge utrymme för informantens egna önskemål och 

krav och därmed få svar på hur relationen med distrikts- eller diabetessköterskan 

hypotetiskt borde vara, ur ett individ- och patientperspektiv. Intervjufrågorna återfinns i 

bilaga 2. Intervjuerna blev allt från 12 upp till 17 minuter långa och patienternas svar 

handlade främst om tiden efter operationen. Båda författarna genomförde intervjuerna 

fördelat på fyra intervjuer per person. Efter intervjuerna var genomförda lyssnades de 

första igenom av båda författarna för att försäkra sig om att frågor och tillvägagångssätt 

varit snarlikt, oavsett vem som intervjuade. Därefter delades intervjuerna upp och 

transkriberades ordagrant till ett dokument per intervju inför nästa fas, analysen. 

 

Analys 

Analysmetoden var en kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs modell.  Denna 

metod analyserar data på ett replikerbart och systematiskt sätt, för att ny kunskap ska 

skapas (Elo & Kyngäs  2008). Analysen har skett i tre faser; förberedelsefas, 

organisationsfas och rapporteringsfasen. Innehållsanalys används ofta inom 

vårdvetenskapliga studier och är en metod som fokuserar på analys av verbala, skriftliga 

eller visuella kommunikationsmedel, t ex. utskrifter av inspelade intervjuer. Här handlar 

det om att hitta variationer i texten genom likheter och olikheter. Induktiv ansats 

innebär att vi förutsättningslöst analyserar texterna som är baserade på människors 

upplevelser och berättelser, detta används främst där tidigare studiers resultat är 

fragmenterade eller när det inte finns några tidigare studier i ämnet eller kring 

fenomenet. Analysprocessen inleddes med en förberedelsefas där en granskning av det 

analyserade datamaterialet gjordes. Våra förberedelser innebar val av analysenhet, 

vilket i det här fallet representerades av den från intervjuerna ordagrant transkriberade 

texten. Inledningsvis granskades det transkriberade materialet av båda författarna för att 

få en övergripande känsla genom att läsa igenom det upprepade gånger och på så sätt få 

en djupare förståelse samt förbättrad helhetskänsla av det. Enligt Hällgren Granheim 

och Lundman (Hällgren Graneheim & Lundman  2008, s.170) ökar tillförlitligheten till 

resultatet när analysen utförs gemensamt. Enligt Elo et al. (2014) rekommenderas att 

innehållsanalysen görs av mer än en person för att säkerställa att alla delar av materialet 

bearbetas på ett likvärdigt sätt. I denna studie har innehållsanalysen därför utförts 

samtidigt av båda författarna genom ett nära samarbete och regelbunden kontakt för att 

säkerställa att analysen skett på ett likvärdigt sätt. Även den efterföljande processen 

med kategorisering av datamaterialet har genomförts av författarna gemensamt. 
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Meningsbärande enheter som motsvarade uppsatsens syfte uppmärksammades. Dessa 

enheter plockar upp delar av text, meningar och ord under läsning som upplevs relatera 

till studiens syfte. Därefter gick vi in i organisationsfasen där en kondensering av texten 

gjordes vilket innebar att antal ord minskades ner för att få texten mer hanterbar. Utifrån 

den kondenserade texten framkom likheter och skillnader mellan de meningsbärande 

enheterna vilka därefter kunde inordnas i olika subkategorier. Dessa kunde under 

rapporteringsfasen sedan sammanföras i huvudkategorier genom diskussion oss 

emellan och abstraktion av innehållet (Elo & Kyngäs  2008), vilket beskriver vårt 

arbetes resultat i sin helhet.  Ett exempel av vår analys ses i tabell 1. Avslutningsvis 

redovisades analysprocessen genom en skriftlig sammanfattning av resultatet. 

 

Tabell 1. Analystabell 

 

KOD SUBKATEGORI HUVUDKATEGORI 

Hälsokontroll, vikt, längd 

och provtagning 

  

 

Välkontrollerad fysisk hälsa Träffar lab.personal och får 

provsvar 

Inriktning på prover och 

provsvar hos diabetes.ssk 

Inte mycket på vårdcentral 

efter operation 

 

 

 

Känsla av otydlig 

uppföljning 

 

 

 

Bristande delaktighet och 

behovsanpassat stöd 

Kontaktades efter ett 

halvår 

Kontakt med primärvården 

en gång per år 

Var i kontakt med 

primärvården vid behov 

 

Genom analys av intervjuerna framkom tre huvudkategorier: Välkontrollerad fysisk 

hälsa, Behov av stöd kring psykosocial hälsa och Bristande delaktighet och 

behovsanpassat stöd i varierande grad över tid. Från före till efter kirurgi. Se figur 1. 

 

Figur 1. Resultat av kategorisering 
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RESULTAT 

Huvudkategorierna beskriver en av patienterna upplevd brist på individanpassad 

helhetssyn i mötet med vårdcentralernas distriktssköterskor och/eller 

diabetessjuksköterskor. 

 

Välkontrollerad fysisk hälsa 

Den fysiska kontrollen av hälsan stod i fokus utifrån informanternas berättelser om sina 

kontakter och dess innehåll. 

 

Analysen visar att vårdcentralernas hälsokontroller före operation främst bestod av 

kontroller via distrikts- eller diabetessköterskor med innehåll av vikt, midjemått, 

blodglukos, blodtryck och medicinjusteringar. Fokus föreföll främst ha varit att få 

kontroll över diabetessjukdomen och när detta inte hade haft avsedd effekt hade 

alternativet med operation för att påverka vikten och indirekt diabetessjukdomen 

hamnat på agendan vid besök. Upplevelsen av vad det inneburit före operation 

genomförts kunde i intervjupersonernas svar framkomma som: 

 

“Hälsokontroller av vikt, längd och med provtagning”, “Jag gick hos 

diabetessköterska...de fick inte ner värdena” …“distriktssköterskan fokuserade på 

diabetes”. 

 

Det framkom att primärvårdens fokus på att kontrollera, medicinera och justera 

uteslutande diabetessjukdomen inte sågs inte som något negativt före operationen av 

informanterna, då den huvudsakliga ohälsan och sjukdomen ansågs vara diabetes, vid 

den tidpunkten.  

 

Även efter att operationen genomförts och vårdcentralen skulle överta ansvaret för 

uppföljningen med besök och hälsokontroller var det vanligt, med vissa undantag, att 

diabetessköterskan behöll ansvaret. Informanterna redogjorde för en bild av fortsatt 

fokus på medicinska kontroller:“Gick på vikt- och diabeteskontroller, men inget om 

operation”. Vårdpersonalens fortsatta fokus främst på diabetes och det medicinska 

kunde resultera i att vissa informanter saknade ett för dem relevant, klart syfte och 

därmed logisk anledning till fler upprepade besök och kontroller hos distrikts- eller 

diabetessköterska. 

 

“Jag blev kallad till diabetessköterskan som diabetespatient men jag ifrågasätter det, 

för diabetesen och blodtrycksproblemet är ju borta”… “jag ville inte komma till 

primärvården för diabeteskontroller, jag har ju inte det längre”. 

 

Diabetes hade upplevts som en reell hälsorisk och daglig belastning i form av mycket 

provtagning både hemma och på vårdcentralen, mediciner som hade gett biverkningar 

och oro att inte bli bättre. När operationen bidragit till tillfrisknande från diabetes och 

därmed minskat eller avslutat behovet av ständig provtagning och medicinering 

upplevde informanterna att de helst ville slippa påminnelse av eller känsla av sjukdom, 

vilket upplevdes när kontrollerna fortsatt verkade handla om diabetes. 
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Behov av stöd kring psykosocial hälsa 

Informanterna uttryckte ett behov av olika former av psykosocialt stöd och trygghet i 

samband med sina kontakter med vårdcentralens distrikts- eller diabetessköterskor. 

 

Beredskap att åtgärda ohälsa 

Det finns individuella skillnader hur informanterna upplevt vem eller på vilket sätt 

livsstilsinterventioner, i detta fall obesitasoperation, förankrats hos dem. Olika lång tid 

hade behövts för att uppleva mognad inför att ta avgörande beslut i samråd med 

vårdcentralens personal. Som regel hade informanterna behövt samtal både med sin 

distrikts- eller diabetessköterska och läkare på vårdcentralen. Beredskapen beskrevs 

ibland som mycket hög, i form av att informanten uttryckte att den “krävt” operation 

och kände sig mycket självsäker på att det var det enda rätta att göra vid dess vikt- 

och/eller hälsoproblem som inte ville bli bra trots en längre tids försök till behandling. I 

allafall hade de känt sig självsäkra utifrån de kunskaper de själva inhämtat från 

exempelvis nätet eller bekanta. Analysen visade också att informanter upplevt känslor 

av svag beredskap inför vårdpersonalens förslag till intervention. Om de exempelvis 

trott att besöken gällde viktproblem och diabetesutveckling eller de av annan anledning 

besökt vårdcentralen kunde obesitasoperation plötsligt ha kommit på tal och då kände 

de sig överrumplade av sköterskans eller läkarens förslag: “Jag sökte för annat än 

övervikten hos primärvården och då kom operationen på tal”. 

 

I analysen framkom vidare att diabetessjukdomen kunde ha varit så starkt oönskad att 

informanter helst ville bortse från dess existens trots vetskapen att den hörde samman 

med fetman, så när besök varit primärt inriktade på just diabeteskontroll uttryckte de:  

 

“Alltså hon var bra, och hon tog ju kontakt med mig å då ville ju inte jag ha så mycket 

kontakt med henne…för jag ville ju egentligen nonchalera den sjukdomen.” 

 

Ett tydligt önskemål som framkom i analysen var att få känna sig delaktig och trygg på 

vägen mot operationsbeslutet samt förstå alla eventuella konsekvenser av det: “Tycker 

man ska ha bättre stöd från början och uppföljning då operation inte är en quick fix”.  

 

Patienterna söker stöd utanför primärvården 

Informanterna uttryckte att de hade blivit bemötta med viss okunskap eller saknat svar 

på frågor gällande symtom eller ändrade upplevelser av t.ex. livsmedel, läkemedel, 

avföringsvanor. De hade då vänt sig till andra källor än distrikts- eller diabetessköterska 

för att få råd, svar eller stöd i sina funderingar:“Det fick jag komma på själv … lite 

senare då….så nu äter jag ju sånt här laktosfritt”. Analysen visade att informanternas 

psykosociala nätverk utgör ett alternativ till att söka hjälp från vårdcentralen vid 

problem eller frågor. Detta kunde uttryckas som: “Känner att jag inte har haft behov av 

primärvården eftersom jag haft bra annat socialt stöd”. 

 

Informanter uttryckte också att om de hade mer specifika problem så kunde kontakt 

med andra professioner än distriktssköterska eller läkare hos primärvården ersätta deras 

behov.  Informanter konstaterade också att de utifrån eget huvud kunde välja vad som 

kändes som rätt livsstilsval: “...valt att sköta kosten och så själv”.  
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Behövde informanterna något som de inte ansåg primärvården kunde ge dem men inte 

ansetts prioriterat för tillfället uttrycktes det i analysen som: “...kunde jag nog fått fram 

informationen själv”. Ett bra “alternativt stöd” upplevs kunna ersätta primärvårdens 

innehåll. Att få ringa till CONTROL-studiens forskningssköterska, vända sig till vänner 

och bekanta eller ha stor tillit till sin egen förmåga vid frågor eller känslor av osäkerhet. 

Detta ledde till ett utbrett svagt upplevt behov av primärvårdens insats. Informanterna 

uttryckte att de upplevt svagt behov utifrån vad de faktiskt erbjudits eller antog att de 

kunde ha erbjudits. Informanter uttryckte dock vidare farhågor om att ett avslut i 

samband med femårsbesöket i CONTROL-studien skulle kunna leda till framtida 

otrygghet eller osäkerhet när de upplevt att deltagandet och kontaktmöjligheten uppvägt 

distrikts- eller diabetessköterskans roll till viss del: “Vad händer efter CONTROL-

studien”?  

 

Bristande delaktighet och behovsanpassat stöd 

Ett otillfredsställt behov av individanpassat stöd i olika former har upplevts av 

informanterna.  

 

Individuella förväntningar och krav 

Råden informanterna fick hos distriktssköterskor upplevdes inte individuellt anpassade 

efter deras aktuella önskemål, krav, livssituation och ålder. Informanterna uttryckte 

känslor av att bli nedvärderade då de fått delta i vissa hälsoförebyggande kurser och 

besök hos vårdcentralens distrikts- eller diabetessköterska. 

 

“Jag kallades till diabetessköterskan som diabetespatient men ifrågasatte det då 

diabetes- och blodtrycksproblemen är borta…”…“Vi fick läsa innantill på 

innehållsförteckningar” … ”Informationen var fjantig”.  

 

Analysen visade att ovanstående beskrivna brister gjort att informanterna uteblev från 

informations- och hälsoförebyggande aktiviteter som vårdcentralen erbjudit då de inte 

sett dem som anpassade efter deras behov. Analysen visade att kraven skilde sig från 

individ till individ. Från låga krav då det uttrycktes att det var upp till individen själv att 

bestämma när, var och hur uppföljningen borde ske: “Man mådde ju bra och behövde 

inte ta tag i nåt”, till mer uttalade krav på bättre initiativ från primärvårdens sida: 

“Tyckte det var konstigt att inte de följde upp mer”. Informanterna uttryckte bland annat 

önskemål om bättre psykologiskt stöd när de upplevt sig må dåligt och att 

distriktssköterskan på vårdcentralen borde haft bättre kunskaper kring hur kroppen och 

diabetes fungerar efter att de obesitasopererats. 

 

Kontinuitet eftersträvas 

Informanterna värdesatte förekomst av kontinuitet i sina kontakter, sett till person och 

hur man upplevt den i relation till andra tidigare kontakter. Informanterna värdesatte 

upplevelsen av att bli sedda och möta samma personal vid sina besök och känna 

förtroende. Behovet av kontinuitet kunde ta sig olika uttryck:  
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”Men jag har ju kvar min vårdcentral i Uddevalla... jag har behållit den bara för att 

den är mycket bättre än dom här ute”...“Ja för mig är det jätteviktig... att jag får en bra 

personkemi… ett sånt där väldigt bra förtroende för den personen alltså”.  

 

Informanter uttryckte ett värde i att behålla en väl förtrogen och inarbetad 

distriktssköterske- och läkarkontakt på en vårdcentral, oavsett resväg. Analysen visade 

tydligt hur viktigt det förefallit att känna ett personligt förtroende för de man mött 

regelbundet inom primärvården. 

 

Känsla av otydlig uppföljning 

Analysen visade att informanterna upplevt själva planeringen och hur den skulle ske 

som otydlig och svår att förstå sig på. Hur ofta hälsokontroller och samtal med 

primärvården skulle ske upplevdes som tydligare och mer regelbundet för informanterna 

före och strax efter operationen än när tiden efter förlöpt en längre tid: “Ingen särskild 

kontakt med primärvården efter operation”. Analysen visade vidare att uppföljningarna 

förändrats sett till sina intervall, jämfört med före operationen, men även till viss del 

innehållsmässigt. Intervallerna för kontroller skilde sig mellan informanterna. Från 

regelbundet en till två gånger per år upp till mer oregelbundet, exempelvis vartannat år. 

En del baserades ännu mer diffust, utifrån patientens upplevda behov. Vissa av 

informanterna hade inte haft någon kontakt med primärvården alls under det första årets 

operationsuppföljning, som enligt rutin skett främst via sjukhus. Analysen visade 

variation från förekomst av enbart telefonkontakt eller motsvarande för att uppdatera 

förskrivningar av rekommenderade kosttillskott: 

 

“Minns inte några PV-besök” ... “Ingen har kontaktat mig från primärvården”… 

“...årlig kontakt med primärvårdens distriktssköterska och läkare vid behov”. 

 

Informanterna gav uttryck för sina känslor kring den förändrade uppföljningen på olika 

sätt. Det som hos vissa framställdes som en tydlig frågande inställning eller oro 

uttrycktes av andra som en känsla av att det inte hade haft någon betydelse för dem, då 

något behov inte upplevts ännu.  

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av primärvården i samband med 

obesitasoperation. Insamlad data baserades därför på vad informanterna uttryckte med 

egna ord. Vi anser att just detta tillvägagångssätt stärkt resultatet och sannolikt inte hade 

framkommit lika klart om en enkät med förvalda svarsalternativ använts. Samtidigt 

måste vi vara medvetna om att informanterna kan ha besvarat frågorna utifrån vad de 

trott att intervjuaren ”ville” höra, snarare än vad de faktiskt upplevt. Detta måste ses 

som en möjlig svaghet för studiens trovärdighet (Denscombe  2016, s.78).   

 

Urvalet av informanter var inte slumpmässigt utan gjordes medvetet från en tidigare 

större studiegrupp (CONTROL) som följts från Sahlgrenska sjukhuset och ännu inte har 
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publicerats. Således finns en potentiell risk att resultatet hade kunnat bli annorlunda, om 

ett annat urval av informanter gjorts. Fördelningen av studiedeltagare var likvärdig vad 

gäller utfört operationssätt (Gastric bypass eller Sleeve). En ojämn fördelning skulle 

kunnat påverka hur de rent fysiologiskt mått eller lyckats behålla viktnedgången åren 

efter operationen, och på så sätt påverkat individuella behov eller önskemål till 

primärvården. Genusmässigt var informanterna olikt fördelade, sex män och två 

kvinnor.  Med tanke på att skillnader verkar finnas i hur könet påverkar 

omhändertagande i vården (Hammarström  2005, s.19) kan detta möjligen ha haft en 

potentiell inverkan på hur informanterna upplevt bemötandet från primärvården. 

Könsfördelningen speglar heller inte riktigt den obesitasopererade gruppens 

könsfördelning, där ca 80 procent av de opererade är kvinnor (SOReg  2017a) men 

urvalet av deltagare styrdes främst utifrån tidigare beskrivna inklusionskriterier, inte 

könsindelning.  

 

Även ålder kan möjligen haft en betydelse för resultatet. Köns- eller ålderstillhörighet 

skulle kunna påverka individuella krav eller förväntningar på operationsresultat och 

därmed ge olika benägenhet att vända sig till hälso- och sjukvården “om det inte riktigt 

blev som det var tänkt”. I vårt resultat har vi dock inte funnit att så sådan skillnader 

förelegat. Snarare har de informanter som haft lägst ålder och oavsett kön inte sökt 

primärvården mer än de andra utan snarare haft lättare för att antingen acceptera läget 

som det är eller sökt sitt stöd på annat håll än primärvården. Möjligen speglar detta även 

det som Barlösius och Philips (2015) kom fram till, att stigmatisering lätt accepteras 

som normalitet även av de som drabbas. 

 

Med viss risk för att informanterna känt men inte uttryckt beroendeställning gentemot 

en av författarna och CONTROL-studien så har vi aktivt arbetat utifrån 

vetenskapsrådets huvudkrav för individskydd. Genom en tydlig samtyckesinformation 

och möjlighet att avstå från studien. (Vetenskapsrådet  2017, s.40). Deltagarnas 

uppgifter och bandinspelningarna raderas och transkriberat material hålls skyddat från 

obehöriga och materialet får enbart användas för författarnas syften, om inte 

informanterna tillfrågas om ytterligare tillstånd (Vetenskapsrådet  2017, s.40).  

 

Det kan anses som en fördel att samtliga informanter har haft kontakt med vårdcentral 

före sin operation, främst pga. diabetessjukdom. Detta borde stärka deras upplevelser 

kring vad en regelbunden primärvårdskontakt, särskilt via distriktssköterskor, verkligen 

innebär. Att ha intervjuat patienter utan någon preoperativ diabetes skulle möjligen 

enbart tillföra ännu större skillnader i patienternas krav eller förväntningar på 

primärvårdens innehåll. Vi såg ett värde i att se huruvida en förändring i informanternas 

följdsjukdomar kunde ha påverkat vårdcentralens sköterskeledda uppföljning och 

därmed patienternas upplevelse. Detta skulle senare visa sig i resultatet.  Vi har inte gått 

närmare in på hur distriktssköterskans personliga egenskaper eller åsikter framstått för 

patienterna, om inte det framkom i deras svar på intervjufrågorna. 

 

Vi generaliserar inte ett studieresultat som detta, då det baserat på ett relativt litet antal 

intervjuer (åtta) kan ses som en svagt. Det beskrivs dock av Elo et al. (2014) att det inte 

finns någon optimal mängd av deltagare utan detta bör bestämmas utifrån frågornas 

utformning, syftet med studien och mättnaden i det insamlade materialet. I resultatet har 

beskrivande citat tagits med för att visa på ett samband mellan det insamlade materialet 



 

 

19 

och resultatet. Att fördela citaten jämt mellan deltagarna har också eftersträvats vilket 

enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.44) ska anses stärka studiens giltighet.  

 

Förförståelsens betydelse 

Någon form av förförståelse inför det man vill undersöka existerar i all forskning 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström  2008, s.174). Intervjuer och analysprocessen är utfört 

av båda författarna i nära samarbete. Det sågs som väsentligt då de gått in i arbetet med 

helt olika nivåer av förförståelse. En av författarna har sedan flera år arbetat till stor del 

med forskningsfrågeställningar rörande obesitasopererade patienter (bland annat via 

CONTROL-studien) medan den andra haft ett mer lekmannamässigt perspektiv till 

ämnet fram tills samarbetet startade. Detta kan ses som en obalans och risk för påverkan 

i strukturering och analysprocess av arbetet. Det kan även ses som en fördel att känna 

till sitt forskningsområde, samtidigt så finns det en risk att veta för mycket, vilket kan 

hindra intervjuaren att se och upptäcka något nytt (Dahlberg, Dahlberg & Nyström  

2008, s.174; Dahlberg & Segesten  2010, s.154). Vidare skulle det möjligen kunna leda 

till ett förutfattat resultat om personen med förförståelse tar med redan befintliga åsikter 

in i diskussionen för att snarare bekräfta en hypotes framför att hålla sig till god neutral 

innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs modell (Elo & Kyngäs  2008). Med detta ser 

författarna ännu en stark fördel, snarare än nackdel, att ha en person utan förförståelse. 

Under forskningsprocessen så är förförståelsen ständigt närvarande enligt Dahlberg och 

Segesten (2010, s.154). 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att det finns en övergripande brist i hur väl distrikts eller 

diabetessköterskor, av patienterna, anses ha kunskap och intresse i deras resa från 

överviktig och fet med följdsjukdom till att via verktyget (operation) befinna sig i en ny 

livssituation. En situation som för flera innebär nya utmaningar i form av kosthållning 

som måste anpassas, oönskade bieffekter vid olika former av livsmedel, ofrivillig 

viktuppgång, känslighet att hantera alkohol med mera. Övergripande finns en differens 

mellan riktlinjer och hur de implementeras i vårdcentralers verksamhet vilket verkar 

bekräftas av informanternas uttryckta upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening  2008; 

Västra Götalandsregionen  2017a; Västra Götalandsregionen  2017b). Trots en del 

svagheter är vår uppfattning att denna studie bidrar med kunskap och reflektion för 

blivande och redan praktiserande vårdpersonal som möter obesitasopererade individer. 

För att klargöra informanternas uttryck i en kvalitativ forskningsintervju så krävs det en 

fokusering vad gäller innebörden i deras livsvärld (Kvale & Brinkman, 2014 s.44). 

Vårdare bör enligt Dahlberg och Segesten (2010, s.127-128) ha en stabil teorigrund 

inom vårdvetenskapen där vi kan förstå hur hälsoprocesser främjas. För att ge en individ 

en optimal vård, krävs att vårdaren har förmågan att förstå vad hälsa och välbefinnande 

innebär för den enskilde patienten. De bör också ha kompetens att erbjuda patienten 

delaktighet i sin vård och hälsoprocess. Syftet är att hjälpa människor att fullfölja sitt 

livsprojekt. Efter att ha genomgått en obesitasoperation och bibehålla dess positiva 

effekter kan vårdaren bidra med att påverka upplevelsen av en mening och sammanhang 

i vardagen. Genom livsvärlden utspelar sig patientens lidande, sjukdom, välbefinnande 

och hälsa. Därför måste livsvärlden förstås av vårdaren för att ett vårdvetenskapligt 

möte ska kunna ske. MI som arbetssätt av sköterskan kan väcka patientens motivation 
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och därmed ge en egen inre styrka, empowerment, att behålla eller förbättra sina 

hälsoförutsättningar efter en obesitasoperation (Rollnick  2009, s.27).  

 

Upplevelser av primärvården 

Resultaten visar att informanterna upplevt en uteslutande endimensionellt medicinsk 

inriktning hos primärvården, oavsett vem de träffat, och när. Individen vill känna sig 

sedd och tagen på allvar för att inte uppleva sig som mindre värd eller fråntagen sin 

identitet. Eriksson (1994, s.44-45) beskriver detta som ett av många tillstånd av lidande 

vilket dessutom kan leda till en känsla av att inte vara välkommen. Vårdpersonalen bör i 

någon form bekräfta att patienten är där av främst sina personliga skäl, inte vårdens. Få 

informanter upplevde att de fått en helhetsbild av sin situation och samt utrymme att 

diskutera mer än fysiska variabler, såsom blodprover eller vikt. Flera har själva 

redogjort för vad obesitasoperationen har inneburit vid kontakt med primärvården. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ansvarar för att tillse att samhällets resurser 

används för att skapa en så god hälsa samt patient- och brukarupplevd kvalitet som 

möjligt. Detta utvärderas årligen i olika former av internationella jämförelser. I 2016 års 

jämförelse av vården ur ett befolkningsperspektiv framstår Sverige sämst sett till hur 

patienterna upplevt personalens kunskap om deras medicinska historia och att 

tillräckligt med tid ges vid konsultation. Landet ligger även i bottenskiktet när det gäller 

patientupplevd information och delaktighet vid råd, resultatutvärdering och beslut. 

Särskilt om patienten hade någon kronisk sjukdom (Vårdanalys  2016, s.41-43).   

 

Hälso- och sjukvården har stor erfarenhet av att ge information och rådgivning kring 

vaneförändring av varierande slag, exempelvis kost- och motion. Detta upplevde 

informanterna mer av när diabetessjukdomen dominerade före operation. När inte så var 

fallet längre visade resultatet att de hade haft svårt att se syftet med återbesök. Dahlberg 

och Segesten (2010, s.51) belyser att det är av vikt för människan att de har så intakta 

biologiska funktioner som möjligt men att de samtidigt upplever en samverkan i att få 

stöd och känna sig stärkt i sin livssituation för att uppnå hälsa. Hos en del informanter 

uttrycktes flera hypotetiska förklaringar till varför andra kanske inte går på sina 

uppföljningar. Förklaringar som delvis även återfinns inom viss forskningslitteraturs 

slutsatser vilka sammanfattas av Scriven i dennes förklaring av den transteoretiska 

modellen (TTM) som innebär olika stadier av beredskap att åtgärda eller inte åtgärda 

sitt hälsobeteende (Scriven  2013, s.353). Hypoteser lades fram av informanter att deras 

och andras resultat kan ha varit så pass lyckosamt med ökat välbefinnande och därför 

bidragit till ett minskat behov av primärvård. Även eventuella skuld- och skamkänslor 

tros bidragit till undanhållande från kontroll, då känslor inför att bli stämplad som 

misslyckad upplevts. Återigen är det av yttersta vikt att vårdaren tillsammans med 

patienten formulerar gemensamma syften och mål med livsstilsintervention och 

uppföljning av den samma. Dahlberg och Segesten (2010, s.183) skriver om att 

tydliggöra relationen mellan vårdpraxis och vetenskap vilket är särskilt viktigt då det 

handlar om kunskap som kan behöva anpassas till mötet med varje individ. De belyser 

också vikten av att vårdandet måste anpassas och rikta sig till varje patients livsvärld för 

att på så sätt bistå individens välbefinnande och hälsa. 

  

Vid beteendeförändringar visar studier att det egna psykosociala stöd som återfinns i 

omgivningen, såsom privat- och arbetsliv, har en stor betydelse då detta ofta innefattar 

ytterligare dimensioner; emotionellt och uppskattande stöd (Koster, Verheijden & 
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Baartmans  2005; Venditti & Kramer  2013). Ett socialt stöd och återkoppling är 

avgörande för om en person ska kunna upprätthålla en bestående viktminskning och 

vårt resultat visar att informanterna i flera fall funnit detta hos andra än primärvården. 

 

Vårdcentralernas uppdrag påverkar vården? 

Krav och kvalitetsboken som styr primärvårdens uppdrag och innehåll i Västra 

Götalandsregionen ser indirekt ut att påverka hur uppföljningen av de obesitasopererade 

bedrivs. Då ersättningsmodeller och målrelaterad ersättning främst är kopplad till vissa 

specifika hälsotillstånd, t.ex. diabetes blir det mer begripligt att just diabetes eller 

hypertoni fokuseras på, samtidigt som det blir mer diffust hur en “enbart” före detta fet 

individ med uppföljningsbehov ska passa in och generera kostnadsersättning vid 

patientbesök i form av hälsosamtal och kontroller (Västra Götalandsregionen  2017b, 

s.35-38). Det finns samtidigt ett övergripande krav på hälsofrämjande förhållningssätt 

och sjukdomsförebyggande insatser som i kravboken uttrycks i att vårdcentralen och 

dess vårdpersonal på individ- och gruppnivå systematiskt ska arbeta med 

hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, ge råd om egenvård samt arbeta för tidig 

upptäckt av hälsorisker. Dessa insatser ska särskilt riktas mot tobak, alkohol/droger och 

övervikt/fetma” (Västra Götalandsregionen  2017b, s.8). Resultatet visar att 

obesitasopererade patienter upplever varierande brister i sin kontakt med primärvården 

enligt författarna. Det finns motsägelser och svagheter i hur uppdraget förvaltas av 

bland annat distriktssköterskor gällande en allt större grupp och individer som har 

övervikt eller fetma. Dessa riskerar efter operation att få allt för svagt endimensionellt 

stöd och uppföljning. Detta kan i sin tur bidra till att hälsoläget försämras om ingen 

lämplig åtgärd sätts in i rätt tid. 

 

Resultatet visar att patienter med både fetma och diabetes typ 2 före obesitasoperation, 

men därefter tillfrisknat från diabetes ofta skiftade sitt sätt att se på hälsa. Ett fokus på 

diabetes blev till något annat, som föreföll diffust både för distrikts- och 

diabetessköterskorna samt patienterna. Den före obesitasoperation tillfredsställande 

fysisk kontrollen av hälsan uttrycktes som en otillfredsställande upplevelse efter 

operationen. Diabetes som distrikts- eller diabetessköterskan haft flera verktyg för var 

nu borta vilket resulterat i otydlig uppföljning och bristfällig ömsesidig förståelse för 

distrikts- eller diabetessköterskans besök och syfte. Uppföljning har avslutats både på 

initiativ från intervjupersonen och primärvården. Något som också bekräftas vid 

uppföljning av obesitasopererade i register som visar låg följsamhet åren efter operation 

(SOReg  2017b). Varför ska patienten kontrollera något som av hen upplevs bra, eller 

om det är dåligt inte förstås, tas upp eller hanteras dit man går för sina kontroller, d.v.s. 

primärvården? Vad informanterna definierade som ”vid behov” gällande 

uppföljningsintervall varierade enligt resultatet vilket uppenbart öppnar för subjektiv 

tolkning. Det märks även i resultatredovisningen av subkategorierna söker stöd utanför 

primärvården och individuella förväntningar och krav då innebörden av individuellt 

bemötande i detta sammanhang får en negativ innebörd för uppföljningen och 

primärvårdens insats verkar tappa lite av sin betydelse. Hälsoarbetaren kan hjälpa till att 

väcka ett behov eller efterfrågan hos individen genom att öka medvetenheten och 

därmed förtydliga syftet att komma på besök och förebygga sin ohälsa (Scriven  2013, 

s.160). 
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Informanterna hade erbjudits och vid enstaka tillfällen även vänt sig till CONTROL-

studiens team istället för att vända sig till sin vårdcentral. Det upplevdes av flera 

informanter som en extra trygghet, vilket inte är ovanligt och måste tas hänsyn till som 

en påverkansfaktor vid resultatet i forskningsstudier (McCambridge, Kypri & Elbourne  

2014). Vanligare var dock att de sökt behövd information på annat sätt än studieteamet 

eller vårdcentralen. Funderingar, som vid kliniska besök är ganska vanligt 

förekommande är exempelvis förändrade avföringsvanor, uppblåst känsla i magen efter 

viss kost samt förändrat upptag av mediciner och alkohol. Orsakerna var skilda men det 

är tydligt att det har betydelse hur de upplevt relationen till vårdcentralens personal. Har 

de haft lågt förtroende eller upplevt att distrikts- eller diabetessköterskan saknat 

kunskaper eller ett individuellt bemötande vid en fråga så har det angivits som en orsak 

att finna svaren på annat håll. Kanske det faller sig naturligt i dagens samhälle där 

mycket av den kunskap vi tar till oss söks via Google och diverse andra medier, med 

risk för bristande källkritik. Vissa intervjufrågor rör upplevelser som utspelat sig för 

flera år sedan. Detta skulle möjligen kunna försvaga eller förvränga minnesbilderna som 

framkom i intervjuerna. En fördel kan dock vara att tiden som förflutit sedan operation 

var likvärdig hos alla deltagarna (fem år). Dessutom hade informanterna geografiskt god 

spridning och erfarenhet av både privat och offentliga vårdcentraler men uttryckte ändå 

liknande erfarenheter och därmed mönster. 

 

Delaktighet önskas 

Ett tydligt önskemål som framkom i resultatet var önskan av delaktighet och trygghet i 

operationsbeslutet samt eventuella konsekvenser av det. Här är det förstås viktigt att den 

personal som ska ha samtal kring en intervention har tillräckliga kunskaper om dess 

syfte och effekter. Med empowerment ska patienten som är i behov av vård och stöd 

kunna hantera detta utan att se sig själv som ett offer. Foss, Knutsen & Terragni (2011, 

s.364) beskriver att de patienter som deltog i hälso- och livsstilskurser med inriktning på 

empowerment kände sig som en del i sin egen hälsoprocess till skillnad mot andra 

viktminskningskurser de tidigare deltagit i. Om en operation är aktuell bör patienten 

samtala med en läkare, i första hand en specialist, men även distriktssköterskor bör ha 

vissa basala kunskaper och kunna resonera kring interventionen med patienten som vid 

exempelvis diabetesbehandling. Inte bara efter utan även innan en intervention 

beslutats. Inför en obesitasoperation är det viktigt att patienterna känner sig delaktiga i 

beslutet och känner trygghet samt beredskap inför eventuella konsekvenser. Även vid 

insättning av läkemedel behöver personalen tillsammans med patienten gå igenom och 

väga för- och nackdelar samt hur de bör hanteras om de uppkommer. Vilka mål som är 

realistiska bör också formuleras i samråd, gärna skriftligt och med patientens egna 

formuleringar för att kunna återkomma till dem vid ett senare tillfälle (Larsson & 

Rössner  2016, s.124).  
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Kontinuitet i vården 

Kontinuitet innebär ytterligare en påverkansfaktor som kan inverka negativt eller 

positivt på hur objektivt och evidensbaserat hälso- och sjukvårdspersonalen egentligen 

arbetar med livsstilsrelaterad ohälsa eller vid risk för ohälsa. Det framkommer både i 

tidigare publicerad litteratur och i vårt resultat vikten av kontinuerlig kontakt, både sett 

till tid och person. Det innebär att både uppföljningsintervall och hur länge den pågår 

efter en livsstilsintervention har betydelse. Patienter värdesätter en upplevelse av att bli 

sedda av och möta samma personal vid sina besök eller kontakter (Häger Glenngård & 

Anell  2012). Vårt resultat visar att informanterna tycker att det är mycket viktigt att 

känna förtroende, uppleva kontinuitet och vara sedd vid sitt besök.  Bekräftelse är 

väsentligt för patienter i en vårdrelation då det kan bidra till bevarad eller ökad positiv 

självbedömning samt försvaga negativ självbedömning genom inre förstärkt upplevelse 

eller tillskott av yttre kunskap. En förstärkt självbedömning bidrar med en ökad 

motivation och hållbar förändring (Gustafsson  2004, s.109). Innehållet vid besök ska ha 

ett sammanhang till hela hälsan med ett tydligt syfte och mål. Möjligen saknas 

förståelse kring syfte och incitament med hälsoarbetet från både vårdgivare och patient. 

Litteratur visar att kontinuitet, kontakt med fåtal personal och ha god tillgänglighet är 

viktigare än att få träffa t.ex. läkare (Bahadin, Shum, Ng, Tan, Sellayah & Tan  2017). 

Rollnick, Miller & Butler (2009, s.27) skriver att MI (Motiverande samtal) kan hjälpa 

patienter att aktivera sin egen motivation till förändring samt öka följsamheten till 

aktuell behandling. 

 

Brister i distriktssköterskans och primärvårdens kunskaper 

Resultaten visar att informanter ser brister i distrikts- och diabetessköterskans förståelse 

och kunskap kring den obesitasopererade patientens behov. Både före och tiden efter 

interventionen. För att distriktssköterskor, men även annan personal i primärvården, ska 

ha en rimlig möjlighet att omhänderta, stödja och reflektera i samband med uppföljning 

av patienter som dessa är tillräcklig kunskap vital. Författarna har under sin 

vidareutbildning till distriktssköterskor inte upplevt att föreläsningar kring 

livsstilsrelaterad ohälsa berört ämnet kirurgisk obesitasintervention trots att 

uppskattningsvis minst 100 000 individer i Sverige och minst 5000 i Västra Götaland är 

opererade och de som möter dessa långsiktigt uteslutande är primärvården. Dessa 

individer kommer att åldras med sina speciella förutsättningar och risker för 

näringsupptag och sannolikt hanteras av distriktssköterskor i hemsjukvård, på äldre-

mottagningar, särskilda boenden mm. I flera faser är det därför viktigt att patienten och 

primärvården känner sig trygga i vad som är normalt och inte efter en obesitasoperation 

och vilka särskilda hänsynstaganden som bör tas vid exempelvis blodsockerfall, allmän 

medicinering, kostråd, smärtlindring och alkoholöverkonsumtion. Larsson och Rössner 

betonar hur svårt det kan vara att förutspå viktbehandling verkliga hållbarhet, både efter 

kost- och motionsråd samt kirurgi. Det bör finnas acceptans och handlingsplan om 

viktbehandlingen ”misslyckats”. Detta är en viktig dialog mellan primärvården och 

patienten. Återigen är det lätt att fokusera på enskilda symtom istället för den 

grundläggande orsaken (Larsson & Rössner  2016, s.36). Eriksson beskriver hur en 

individ kan känna olycka och skam över det. Det leder till känslor av skuld, exempelvis 

om vikt- eller annan livsstilsrelaterad ohälsa försämrats trots insatser från sjukvården. 

Individens upplevelse kan vara att den svikit de som hjälpt. Det är av den anledningen 

viktigt att fånga upplevelsen i tid och kunna ge stöd och försoning genom besked att 

inte enbart personliga val styr vår kropp och hälsa (Eriksson  1994, s.42-43). Larsson 
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och Rössner noterar också hur självklart en diabetespatient, även vid normal vikt, 

effektivt omhändertas med regelbundna kontroller och i multidisciplinära team. 

Samtidigt som en patient med viktproblem och svaga psykosociala styrkor lämnas utan 

bra omhändertagande (Larsson & Rössner  2016, s.11). 

 

Utvärdera och anpassa omhändertagandet efter individuella behov 

Resultaten visar att förståelse, kontinuitet och förtroende söks och upplevs brist på vid 

besök hos vårdcentralens distrikts- och diabetessköterskor. Det bidrar vidare till 

frånvaro eller att behoven tillgodoses på annat håll. För att bättre tillgodose 

patientupplevd kontinuitet, delaktigheten mm samt belysa även psykosociala 

dimensioner av ohälsa skulle så kallade PROM:s, (Patient Related Outcome Measures) 

och PREM:s (Patient Related Experienced Measures), på svenska ofta sammanfattat 

som patientrelaterade livskvalitetsenkäter, fylla ett syfte. Flera studier belyser hur 

sådana enkäter kan bidra till ökad förståelse, kvalitet och utveckling mot ett mer 

individualiserat, personcentrerat omhändertagande (Murphy, Salisbury & Hollinghurst  

2014; Weenink, Braspenning & Wensing  2014). Det finns en övergripande differens 

mellan riktlinjer och hur de implementeras i vårdcentralens verksamhet samt hur detta 

bekräftas utifrån informanternas personliga erfarenheter (Svensk sjuksköterskeförening  

2008; Västra Götalandsregionen  2017a; Västra Götalandsregionen  2017b).  

 

Distriktssköterskor har i studier visat på hur den egna kroppsuppfattningen kan påverka 

möten och hälsosamtal kring problem gällande övervikt och fetma. I flera fall undveks 

där frågor eller diskussioner om viktrelaterad ohälsa för att sköterskor upplevde egna 

tillkortakommande i vikt och kroppsform. Ämnet kunde anses för laddat att ta upp med 

patienten. Dessa sköterskors medvetna eller omedvetna avståndstagande ledde till 

bristfälliga hälsosamtal trots att de borde bemött alla patienter lika oavsett deras 

kroppsform (Brown & Thompson  2007). Viktproblem är i första hand inte en fråga om 

att ”vilja” vara överviktig eller fet, utan styrs främst utifrån genetiska förutsättningar 

och miljöfaktorer till utveckling av sjukdomar och symtom (Larsson & Rössner  2016, 

s.43). Eriksson (1994, s.67) beskriver människans hälsobeteende som något styrt av inre 

begär, vilja och mod vilket leder till ändrat beteende och handlingar. Detta är en viktig 

drivkraft i samband med förändring men då människan även påverkas av genetiska 

drivkrafter finns vid viktproblem risk att viljan motarbetas och istället leder till lidande 

och känslor av misslyckande. Randomiserade studier har visat att patienter ser 

distriktssköterskor som ett bra alternativ vid konsultation då de upplevs ha en bredare 

syn på ohälsa, hur den uppkommer samt kan angripas i samråd med patienten 

(Kinnersley, Anderson, Parry & Clement  2000). En stor svensk rapport gällande 

patientupplevd kvalitet av primärvården fann däremot att ju fler besök som kunde 

relateras till läkare, desto nöjdare ansåg sig patienterna vara. Särskilt patienter med en 

socioekonomiskt sämre bakgrund, vilket många med viktrelaterad ohälsa har (Anell & 

Häger Glenngård  2012, s.44-46). Frågan är om det speglar en svag profilering av 

distriktssköterskan som helhetsexpert inom livsstilsfrågor och att fokus på 

primärvårdens brister allt för ofta landar i diskussioner kring läkarbrist. Trots att just 

livsstilsmottagningar bör kunna skötas till stor del av andra professioner. Inte minst 

distriktssköterskor bör ses som lämpade utifrån deras breda kompetensbeskrivning 

(Svensk sjuksköterskeförening  2008).   

 



 

 

25 

En hållbar vård 

Enligt WHO är den ökande fetman ett resultat av vår globaliserade livsstil. År 2004 

fastställde WHO en ny global strategi (efter svåra förhandlingar med framförallt 

sockerindustrin) för att motverka övervikt, fetma och följdsjukdomar såsom exempelvis 

diabetes och hjärtsjukdomar. Varje enskilt land, bland annat Sverige arbetar därefter 

med att utveckla nationella strategier som inbegriper både fysisk aktivitet och matvanor 

för en hållbar utveckling (Kjellström  2005, s.152). Viktrelaterad ohälsa kostar 

samhället stora resurser i form av sjukskrivning, uteblivna skatteintäkter och kostnader 

för läkemedel och sjukvårdsinsatser. En obesitasoperation kostar i dagsläget ca 80 000 

SEK (enligt verksamhetsekonom vid Sahlgrenska sjukhuset) men det är svårvärderat 

huruvida det står sig i jämförelse med vad varje enskild individ skulle kostat utan 

intervention som operation innebär (Larsson & Rössner  2016, s.10). Begränsade 

litteraturgenomgångar finns som stödjer att obesitaskirurgi, i alla fall Gastric bypass, är 

kostnadseffektiv i relation till annan behandling mot övervikt och fetma. Eller ingen 

behandling alls. Frågetecken finns dock till hur stora alla kostnaderna är (Clegg, 

Colquitt, Sidhu, Royle, Loveman & Walker  2002; Picot, Jones, Colquitt, Loveman & 

Clegg  2012) så det kan inte ses som ett starkt argument vid patientsamtal kring 

viktrelaterad ohälsa. Fokus måste ligga på vad som kan ses som relevant för patienten, 

annars ser den inte nytta och syfte (Frostholm, Ørnbøl, Hansen, Olesen, Weinman & 

Fink  2010). Distrikts- och diabetessköterskor samt annan personal inom primärvården 

har ett uppdrag, som vid många andra ”dyrbara” medicinska interventioner, att 

kvalitetssäkra insatsen genom en godtagbar bred uppföljning och utvärdering av 

resultatet. Medicinsk vetenskap visar på risker som kan ge oåterkalleliga skador på 

individen, inte nu men på mycket lång sikt (HOBS  2017; Neovius, Kristina, Keating, 

Peltonen, Sjöholm, Sjöström, Ågren & Carlsson  2012; Svensson, Anveden, Romeo, 

Peltonen, Ahlin, Burza, Carlsson, Jacobson, Lindroos, Lonroth, Maglio, Naslund, 

Sjoholm, Wedel, Soderpalm, Sjostrom & Carlsson  2013). Ett övergripande mål för 

vårdandet är att stödja och stärka människors hälsoprocesser och det är 

vårdvetenskapens uppgift att skapa den kunskap som behövs för att möjliggöra ett 

sådant vårdande (Dahlberg & Segesten  2010, s.101).  

 

 

SLUTSATS 

Resultatet synliggör en patientupplevd brist på individuell anpassning, kunskap och 

delaktighet i mötet med vårdcentralens distrikts- eller diabetessköterskor efter 

obesitasoperation. Patienternas skiftande förkunskaper, psykosociala förutsättningar och 

krav resulterar i bristfälliga eller uteblivna uppföljningar samt egna initiativ för att 

besvara frågor och få stöd när det inte återfinns på vårdcentralen. I värsta fall uttrycker 

patienterna tillstånd av tystnad med eget skam- och skuldbeläggande när resultaten inte 

blev som det var tänkt, trots att det bör finnas svar kring förväntat utfall och gemensamt 

framtagna målsättningar. Företrädesvis distriktssköterskor och de med vidareutbildning 

inom diabetesvård bör kunna svara upp till de krav som patienterna efterfrågar i form av 

en bättre helhetssyn på hälsa och ohälsa.  

 

Primärvårdens specialistsköterskor bör rustas bättre för att bemöta den viktrelaterade 

ohälsan, särskilt efter obesitasoperation genom en specialistutbildning med mer innehåll 

kring viktproblem och obesitasoperationens effekter, oavsett följdsjukdom, vad som kan 
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anses vara normalt eller inte samt av vem och hur det bör hanteras. Denna kunskap 

saknas i dagens utbildning enligt författarna. Fokus läggs på handläggande av symtom 

istället för grundorsaker. Ett bra HbA1c är inte det samma som en frisk, välmående 

obesitasopererad patient. Distrikts- och diabetessköterskor ska inte bara se till 

medicinska riktlinjer. Resultatet visar tydligt på behovet av ett patientcentrerat 

vårdvetenskapligt perspektiv med upplevelse av hälsa och ohälsa i fokus för att locka 

fram och stödja en hållbar motivation. Regionens krav- och kvalitetsbok saknar i sin 

nuvarande form fristående övervikts- och fetmaförebyggande hälsovård i 

ersättningsmodellen. Det ger ett svagt incitament att i arbetet mot en god, långsiktig 

helhetssyn vid omhändertagande av patienter efter obesitasoperation. Ett förbättrat 

bemötande med individuellt anpassad helhetssyn och hög patientdelaktighet bör kunna 

bidra med mindre återfall i viktrelaterad ohälsa, lidande samt hälsoekonomiska följder. 

Vi ser att samarbetet mellan specialistsjukvården och primärvården skulle kunna 

förbättras för att ge en ökad följsamhet, kvalitet och trovärdighet i mötet mellan patient 

och sjukvården. 
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BILAGA 1 

 

 
 

Forskningspersonsinformation 
 

Härmed tillfrågas du om att delta i en intervjustudie som genomförs av Niclas Björnfot 

och Maria Högfeldt, legitimerade sjuksköterskor och i vidareutbildningen för 

specialistsjuksköterskor med inriktning mot distriktssköterska på Högskolan i Borås. 

Under hösten 2017 kommer vi som en avslutande del i utbildningen att genomföra ett 

magisterarbete i omvårdnad, baserat på data som samlas in i nu intervjuerna. 

Uppsatsens arbetstitel kommer att var;  

”Patientens upplevelser av primärvårdens stöd i samband med obesitasoperation” 

 

Bakgrund och syfte 
Övervikt, fetma (obesitas) och diabetes typ 2 är idag vanligt förekommande och ofta i 

kombination. Tidigare forskning visar på mycket goda långtidseffekter på båda dessa 

”kroniska” sjukdomstillstånd efter obesitasoperation. Det finns dock, trots vedertagna 

vårdprogram och riktlinjer, svagheter i forskning och kvalitetsregistreringen kring hur 

väl dessa riktlinjer efterföljs i primärvården i samband med obesitasoperationer. 

Som ett led i detta vill vi i vårt magisterarbete studera patienters egna upplevelser av hur 

väl stödet från primärvården fungerat i samband med operationen.  

 

Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas härmed att delta i vår studie eftersom du obesitasopererats vid Sahlgrenska 

sjukhuset och deltar i forskningsstudien ”CONTROL” vilket innebär att du haft både 

övervikt eller fetma och diabetes typ 2 vid operationstillfället. Intervjustudien har 

godkänts av kirurgklinikens verksamhetschef och Högskolan i Borås. Ditt namn har 

erhållits via Gastlab, Sahlgrenska universitetssjukhusets, som sköter studien 

”CONTROL”. 

 

Hur går studien till? 
Data kommer att samlas in genom en intervju vid ett tillfälle som beräknas ta cirka en 

timma, där du kommer att få öppna frågor kring upplevelser du haft av primärvården 

både före operationen, övergångsperioden och åren därefter.  Om du väljer att delta 

kommer intervjun att ske enskilt och ljudet kommer att spelas in för att underlätta 

analysen. Därefter kommer intervjuerna skrivas ut i textdokument och all insamlad data 

kommer vara kodat. Vilket innebär att endast ansvariga för studien (Niclas och Maria) 

kommer ha tillgång till den s.k. kodnyckeln där ditt namn kopplas ihop med din kod. 

Denna lista kommer att förvaras inlåst på Gast.lab SU/Sahlgrenska. Efter att uppsatsen 

är godkänd kommer allt insamlat material destrueras, d.v.s. förstöras. 
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Vilka är riskerna? 
Du kommer inte att utsättas för något fysiskt lidande eller obehag. Däremot kan 

samtalet väcka känslor som eventuellt leder till fortsatt behov av samtalskontakt. Om 

behov finns av fortsatt samtal kan detta erbjudas efter intervjun.  

 

Finns det några fördelar med att delta? 
I och med studien hoppas författarna kunna öka kunskapen kring patientens upplevelser 

av primärvårdens stöd i samband med en obesitasoperation vid samtidig 

diabetessjukdom och på så sätt identifiera om förändringar och förbättringar behöver 

göras för att förbättra upplevelsen hos framtida patienter och primärvårdens personal. 

 

Hantering av data och sekretess 

Vid intervjun kommer inga personnummer eller namn att registreras, detta för att 

enskilda individer inte ska kunna urskiljas. Svar och resultat kommer att behandlas så att 

inte obehöriga kan ta del av dem. Personuppgifter behandlas av personuppgiftslagen 

(SFS 1998: 2004) och forskningshuvudmannen är i detta fall Högskolan i Borås.  

 

Hur får jag information om studiens resultat? 
Intervjuerna kommer resultera i en magisteruppsats vid Högskolan i Borås och resultatet 

kommer att presenteras i uppsatsen. Efter förfrågan kan godkänd uppsats tas del av i 

efterhand. 

 

Försäkring och ersättning: 
Deltagandet är helt frivilligt och ersättning för deltagande kan ej erbjudas. Det finns 

heller ingen specifik försäkring tecknad. 

 

Frivillighet: 
Studien baseras helt på er frivillighet. Intervjun kan när som helst avbrytas eller avslutas 

och utan förklaring. Deltagarens eventuellt pågående vård eller behandling kommer inte 

påverkas av ett nekande till att delta. 

 

Vid frågor vänligen kontakta ansvariga för studien: 
 

Studenter: 
Niclas Björnfot                          Maria Högfeldt 

Leg Sjuksköterska                         Leg. Sjuksköterska 

E-post: niclas.bjornfot@vgregion.se               E-post: maria.hogfeldt@svenljunga.se 

 

 

Handledare: 
Laura Darcy 
 

Universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

E-post: laura.darcy@hb.se 
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Samtyckesformulär / Informerat samtycke 

 

 Jag har fått ta del av forskningspersoninformationen  

 

 Jag har fått tillfälle att ställa frågor om studien och fått mina frågor besvarade. 

 

 Är medveten om att obehöriga inte kan ta del av mina resultat.  

 

 Jag har fått både skriftlig och muntlig information om studien. 

 

 Jag samtycker till att deltaga i studien och är införstådd att deltagandet är 

frivilligt och att jag när som hels kan avbryta mitt deltagande. 

 

 

  

Ort:                                                                        Datum:  

 

---------------------------------------------------------------------------------                      

 

 

Underskrift:                                                      Namnförtydligande: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 
 

Starta intervjuinspelningen när formalia; typ sekretess, inspelning sker anonymt mm, 

avhandlats och frågorna ska börja besvaras. 

Tänk på att de ska prata om sina upplevelser av kontakterna. Använd följdfrågor för att 

styra mot och få besvarat syftet. 

 

Fråga 1. 

Berätta om den kontakt du hade med primärvården före din operation 

- Berätta mer… 

- Detta lät intressant, men kan jag få be dig … 

 

Fråga 2. 

Berätta om kontakten/kontakterna du hade vid övergångsperioden mellan sjukhus till 

primärvård (alltså direkt efter operationen) 

- Berätta mer… 

- Detta lät intressant, men kan jag få be dig … 

 

Fråga 3.  

Berätta om kontakten med primärvården efter att sjukhuset avslutat sin uppföljning 

 

- Berätta mer… 

- Detta lät intressant, men kan jag få be dig … 

 

Fråga 4. 

Har du, utifrån dina erfarenheter, förslag eller önskemål hur framtida patienter bör 

stödjas av primärvården? 

 

- Berätta mer… 

- Detta lät intressant, men kan jag få be dig … 

 


