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SAMMANFATTNING 

Bakgrund  
Övervikt och fetma är ett hälsoproblem, både globalt och i Sverige. Genetik, livsstilsfaktorer 
och beroendeproblematik är bakomliggande orsaker till övervikt och fetma. Olika 
behandlingsmetoder används vid övervikt och fetma, varav gastric bypass är en metod. En 
gastric bypass kräver livsstils- och beteendeförändringar i samband med operationen. Hälso- 
och sjukvården har ett ansvar att ge informativt och rådgivande stöd i samband med 
livsstilsförändringar. 
 
Syfte 
Syftet var att beskriva personers upplevda behov av stöd från hälso- och sjukvården i 
samband med en gastric bypassoperation. 
 
Metod  
En kvalitativ intervjustudie användes med utgångspunkt i gastric bypassopererade personers 
erfarenheter. En halvstrukturerad intervjuguide med följdfrågor utformades och sammanlagt 
genomfördes sex intervjuer. Inklusionskriterier för deltagande var att operationen skulle ha 
ägt rum minst två år före intervjutillfället samt att personen var svensktalande och myndig. 
Insamlat datamaterial analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat  
Medicinskt stöd samt skriftlig information upplevdes tillräckligt. Informanterna önskade 
insatser i form av utökat stöd vid livsstils- och beteendeförändringar, främst preoperativt, 
samt att få ta del av andras erfarenheter i liknande situationer. Telefonkontakt med hälso- och 
sjukvård och ett gott socialt stöd medförde trygghet. Tidigare kunskaper och ett 
personcentrerat bemötande från hälso- och sjukvården föredrogs. Slutligen upplevdes 
uppföljningen bristfällig från primärvården och informanterna poängterade sitt eget ansvar att 
följa upp och själv kontakta sjukvården vid behov.  
 
Slutsats  
Det finns ett behov av ytterligare stöd från hälso- och sjukvården i samband med gastric 
bypass, främst vad gäller det stöd som krävs vid livsstils- och beteendeförändringar. 
Informationsbehov föreligger både pre- och postoperativt.  
 
Nyckelord  
Övervikt, fetma, gastric bypass, livsstilsförändringar, stöd, uppföljning



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

SAMMANFATTNING 2	  
INLEDNING 1	  
BAKGRUND 1	  

Hälsa 1	  
Övervikt och fetma 2	  
Behandlingsmetoder 3	  
Gastric bypass 5	  
Komplikationer efter gastric bypassoperation 5	  
Uppföljning efter gastric bypassoperation 6	  
Stöd vid behandling av övervikt och fetma 7	  
Hälso- och sjukvårdens ansvar 8	  
Problemformulering 9	  

SYFTE 9	  
METOD 9	  

Val av metod 9	  
Undersökningsgrupp och urvalskriterier 10	  
Genomförande och datainsamling 10	  
Bearbetning av data 11	  
Trovärdighet 13	  
Forskningsetiska överväganden 13	  

RESULTAT 14	  
Upplevelser av tillräckligt stöd 14	  
Önskat stöd 15	  
Stöd som medför trygghet 17	  
Individanpassat stöd 18	  
Ansvar vid uppföljning 19	  

RESULTATDISKUSSION 21	  
METODDISKUSSION 22	  
SLUTSATS 24	  
KLINISK TILLÄMPBARHET 24	  
REFERENSER 25	  

 
BILAGOR A-D 
 



 
 

1 

INLEDNING  

Övervikt är ett globalt hälsoproblem vilket enligt World Health Organisation (WHO) 
(2013) har ökat i världen de senaste 30 åren. Fetma och övervikt kan ha olika ursprung. 
Det kan bero på en obalanserad livsstil, genetik eller beroendeproblematik. Förutom en 
konservativ behandlingsmetod, vilken innebär livsstilsförändringar, kan en gastric 
bypassoperation användas för behandling av övervikt och fetma (Statens Beredning för 
medicinsk Utvärdering [SBU], 2002). Det är en kirurgisk behandlingsmetod som medför 
minskad absorption av näringsämnen samt en minskad magsäcksvolym (Ericson & 
Ericson, 2012).  
 
Orsaker till övervikt och fetma är arv, livsstil och miljö (SBU, 2002). Andra 
bakomliggande orsaker kan vara beroendeproblematik (Stahre, 2007; Spencer, 2006; 
Sóuter, Shapiro, Sheff-Cahan, Lopez & York, 2007). 
 
För ett lyckat resultat efter en gastric bypass krävs behandling ur flera perspektiv, både 
genom fysisk aktivitet, beteendeförändring och kostomläggning (Engström, 2013). 
Uppföljning efter fetmakirurgi bör ske livslångt (Sundbom, 2013). Det krävs återkoppling 
och stöd för att erhålla ett bra resultat efter operationen (Venditti & Kramer, 2012). Hälso- 
och sjukvården har ett ansvar att sätta in hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
insatser. För att kunna göra detta krävs identifiering av riskfaktorer hos individer 
(Socialstyrelsen, 2012). 
 
BAKGRUND 

Hälsa 

Det finns olika definitioner av hälsa. Hälsa är exempelvis enligt WHO (2003) ”a state of 
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 
infirmity”. Hälsobegreppet har också beskrivits av Eriksson (1993) med hjälp av 
”hälsokorset”. I denna modell sätts fysiska och psykiska aspekter i relation till varandra. 
Enligt denna modell kan individen vara sjuk men ändå uppleva välbefinnande. Tvärtom 
kan individen också vara fysiskt frisk och uppleva olust och må psykiskt dåligt (Eriksson, 
1993).  
 
Antonovskij definierar hälsa genom begreppet KASAM, vilket innebär att ”hälsa 
uppkommer då individen har en känsla av sammanhang”. Denna teori bygger på att 
individen upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Rydén & Stenström, 
2008).  
 
Hälsans bestämningsfaktorer 
Faktorer vilka påverkar en individs hälsa kallas hälsans bestämningsfaktorer. Hälsan 
påverkas av kulturella, genetiska, livsstils- och beteendebetingade faktorer. 
Livsstilsbetingade bestämningsfaktorer är exempelvis matvanor, fysisk aktivitet och bruk 
av beroendeframkallande substanser såsom alkohol och tobak. Riskbruk av dessa faktorer 
ligger bakom 20 procent av den samlade sjukdomsbördan i Sverige (Pellmer, Wramner & 
Wramner, 2012). 
 
Levnadsvanor såsom matvanor, fysisk aktivitet och alkohol- och tobaksbruk har stor 
betydelse för hur hälsan utvecklas. Levnadsvanor skiljer sig åt beroende på kön, ålder, 
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utbildning och boendeförhållanden. Det finns ett samband mellan en individs livsvillkor 
och dennes levnadsvanor. Vad en individ äter och hur fysiskt aktiv den är samverkar och 
påverkar vår hälsa. Ohälsosamma matvanor, exempelvis högt fettintag av främst mättade 
fettsyror, ökar risken för övervikt. Näringsriktig mat och mat i rätt mängd är 
förutsättningar för god hälsa. Ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet är i stor 
utsträckning bakomliggande orsaker till övervikt och fetma (Pellmer, Wramner & 
Wramner, 2012). 
 
Övervikt och fetma  

Övervikt är ett hälsoproblem som breder ut sig i stora delar av världen. Enligt WHO (2013) 
har fetman i världen nästan dubblerats de senaste 30 åren, och i Sverige har enligt Ericson 
och Ericson (2012) antalet personer med fetma dubblerats de senaste 20 åren.  
 
Övervikt och fetma kan definieras med hjälp av Body Mass Index (BMI). BMI räknas ut 
genom formeln kroppsvikt i kilogram dividerat med längd i kvadratmeter (kg/längd i m2) 
(Ericson & Ericson, 2012). Övervikt definieras vid ett BMI över 25 och fetma vid ett BMI 
över 30 (WHO, 2013). Dessa mått kan dock inte generaliseras då övervikts- och 
fetmarelaterade problem även kan uppkomma vid ett normalt BMI, det vill säga mellan 
18,5-24,9. Vidare kan även midja-höftkvot mätas, vilket istället visar på kroppsfettets 
placering. Detta ger en bättre bild av eventuellt ökade hälsorisker då fett lokaliserat över 
buken är mer hälsofarligt än exempelvis ökat underhudsfett över höfterna. Kvoten erhålls 
genom att mäta midjans omkrets och dividera det med måttet på höfternas omkrets 
(midjans omkrets/höfternas omkrets). Normalvärdet för män är ett värde under 1,0 och för 
kvinnor ett värde under 0,85. För att mäta befintlighet av bukfetma mäts midjeomfånget, 
där gränsvärdet för fetma är 94 cm hos män och 80 cm hos kvinnor. Vid diagnostisering av 
övervikt och fetma används både BMI och midja-höftkvot (Ericson & Ericson, 2012). 
 
Bakomliggande orsaker till övervikt och fetma  
Övervikt och fetma kan ha olika ursprung. Det kan exempelvis bero på en obalanserad 
livsstil, genetik, miljöfaktorer (Ericson & Ericson, 2012; SBU, 2002) och 
beroendeproblematik (Stahre, 2007; Spencer, 2006; Sóuter et al., 2007). Den obalanserade 
livsstilen innebär att energiintaget över tid har varit för högt i relation till 
energiförbrukningen (Ericson & Ericson, 2012). Genetiska faktorer påverkar om en person 
har lätt att gå upp i vikt eller inte. I studier på enäggstvillingar har det påvisats att de ärvda 
faktorerna påverkar hur kroppen tar hand om energiöverskott och lagrar energi (SBU, 
2002). 
 
Mitchell et al. (2012) har kommit fram till att en stor del av patienterna vilka genomgår 
fetmakirurgi har psykiska åkommor. Tio procent har problem med hetsätning, men 
depression och alkoholproblem är också vanligt förekommande.  
 
Beroendeproblematik kan vara en bakomliggande orsak till att övervikt och fetma 
uppkommer. Det händer att individer vilka genomgår kirurgisk behandling av fetma 
påbörjar riskkonsumtion av något annat än mat (Spencer, 2006; Sóuter et al., 2007). Detta 
då operationen gör det fysiskt omöjligt att äta stora mängder mat (Ericson & Ericson, 
2012). Spencer (2006) beskriver hur en kvinna började konsumera stora mängder alkohol 
istället för mat efter kirurgisk behandling. Vidare redogör Sóuter et al. (2007) för hur tre 
personer började shoppa och konsumera alkohol respektive tobak efter att de inte kunde äta 
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i samma mängd som innan operationen. I dessa fall var grundorsaken till övervikten en 
beroendeproblematik som kvarstod efter operationen (Spencer, 2006; Sóuter et al., 2007).  
 
Samma mekanismer i hjärnan vilka styr belöning aktiveras av söt och fet mat. Vid högt 
intag av söt och fet mat kan belöningssystemet komma i obalans, vilket gör att individen 
behöver äta mer för att uppleva tillfredställelse via belöningssystemet i hjärnan. Att 
individen behöver öka födointaget för att uppleva tillfredsställelse kan leda till övervikt 
och fetma (Berthoud, Zheng & Shin, 2012).  
 
Vårdpersonal och patienter har liknande attityder och inställningar till orsak, konsekvens 
och behandling av övervikt (McConnon, Gribble, Raats, Stubbs & Shepherd, 2013). De 
flesta människor med fetmaproblematik har egentligen goda kunskaper om vad som är 
hälsosamt att äta och vad som påverkar vikten. Problemet ligger på det känslomässiga 
planet då impulsen att vilja äta är svårkontrollerad. Dessa impulser kan grunda sig i ångest. 
Denna ångest kan kortsiktigt lättas med hetsätning, men på lång sikt leda till 
beroendeproblematik (Stahre, 2007).  
 
Konsekvenser av övervikt och fetma  
Övervikt och fetma medför stigande blodtryck, högre blodfetter och en rubbad 
glukosbalans vilket på sikt kan resultera i åderförkalkning (Wramner, Pellmer & Pellmer, 
2012). Högre kroppsvikt ses ha direkt påverkan på blodtrycket (Schoenenberger, 
Schoenenberger-Berzins, Suter & Erne, 2013). Övervikt och fetma medför därför en ökad 
risk att drabbas av olika sjukdomar exempelvis typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, högt 
blodtryck och stroke. Andra problem vilka kan uppstå till följd av övervikt är rygg- och 
muskelvärk, ångest och depression (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). En upplevelse 
av lägre livskvalitet vad gäller sexuell funktion, yrkesliv och självkänsla har rapporterats 
bland personer med fetma (Wee, Davis, Huskey, Jones & Hamel, 2013).  
 
Behandlingsmetoder 

Syftet med behandling av övervikt och fetma är att gå ner i vikt och därmed sänka risken 
för olika överviktsrelaterade sjukdomar. Två förekommande behandlingsmetoder för 
viktminskning vid fetma är en konservativ metod vilket innebär livsstilsförändringar samt 
en kirurgisk metod som exempelvis innebär en gastric bypassoperation (Dyson, 2010; 
Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 
 
Viktiga faktorer vid val av behandlingsmetod 
Vid flera olika behandlingsalternativ är det viktigt att patienten får vara delaktig i 
beslutstagandet. Ett aktivt beslutstagande kan påverka effekten av behandlingen positivt. 
Information vilken ska ges i syfte att vägleda individen i beslutsprocessen ska därför vara 
av vetenskaplig grund. Vidare ska informationen framföras på sådant vis att det är 
acceptabelt och användbart för patienten. Information kan ses som upplysningar eller fakta 
vilket påverkar individen till exempelvis ökad kunskap (Coulter, 1999). God information 
till en patient medför troligtvis förstärkt autonomi och en vilja att följa behandling (Leino-
Kilpi, Iire, Suominen, Vuorenheimo & Valimaki, 2007).  
 
När en individ upplever en inre känsla av kontroll över sin egen hälsa kallas detta för 
empowerment. Empowerment är av vikt både pre- och postoperativt då det handlar om att 
ge patienten möjlighet att vara med och bestämma om sin egen vård (Johansson, Nuutila, 
Virtanen, Katajisto & Salanterä, 2005). 
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Konservativ behandlingsmetod 
En konservativ behandlingsmetod innebär livsstilsförändringar. För att behandla övervikt 
och fetma krävs bland annat en övergång till mer energisnål kost (SBU, 2002). Personer 
vilka vill gå ner i vikt bör följa Livsmedelsverkets (2013) generella rekommendationer för 
en hälsosam kostföring, vilket bland annat innefattar ett ökat intag av frukt och grönt, att 
undvika läsk, snacks och godis, välja fettmagra alternativ samt att äta regelbundet. SBU 
(2004) har funnit att ökad konsumtion av frukt och grönt kan ha en effekt på viktreduktion. 
Dessutom beskriver de hur intaget av sötade drycker ger ett ökat energiintag per dygn 
vilket medför ökad risk att gå upp i vikt. SBU (2013) har dessutom funnit belägg för att 
kostintervention samt reduktion av energität kost är av större betydelse för viktnedgång än 
ökad fysisk aktivitet hos personer med fetma.  
 
Kirurgiska behandlingsmetoder vid fetma  
Det finns enligt Needleman och Happel (2008) olika former av fetmakirurgi. Tre 
förekommande former av fetmakirurgi är; gastric banding vilket innebär att ett silikonband 
placeras runt magsäcken så att individen vid födointag tidigare upplever mättnadskänsla; 
sleeve gastrectomy innebär att magsäcken kapas och blir en smalare rörformad struktur 
vilket leder till minskat kaloriintag; samt gastric bypassoperation. Det är inte klart vilken 
metod som är att föredra ur ett patientperspektiv (Needleman & Happel, 2008). I Sverige är 
gastric bypassoperation det ingrepp som har högst evidens och som ses ge bäst resultat på 
fetma (SBUs Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, 2002). 
 
Förutom viktnedgång är syftet med kirurgisk behandlingsmetod att förbättra patientens 
hälsorelaterade livskvalitet. Kirurgisk behandling av fetma har god effekt på livskvaliteten. 
Kirurgi har visat sig resultera i en större viktförlust än konservativ behandlingsmetod.  
Följdsjukdomar såsom diabetes och hypertoni ses också minska till följd av operation 
(Colquitt, Picot, Loveman & Clegg, 2009). I en litteraturöversikt av Gloy et al. (2013) 
framkommer det att fetmakirurgi har visats leda till större viktförlust och en tillbakagång 
av typ 2 diabetes samt metabolt syndrom i jämförelse med konservativ behandling. Dock 
är resultatet begränsat till två års uppföljning och bygger på ett litet antal studier och 
privatpersoner. Vidare skrivs att långtidsdata saknas vad gäller komplikationer, 
kardiovaskulär påverkan och mortalitet vid fetmakirurgi. Wykowski och Krouse (2013) 
skriver att fetmakirurgi resulterar i en snabbare viktreduktion till skillnad från konservativ 
behandling. Dock rapporterar personer vilka har genomgått fetmakirurgi en känsla av att 
vara oförberedda inför de extrema psykosociala förändringarna samt 
livsstilsförändringarna som krävs efter fetmakirurgi. Vidare poängteras även behovet av 
framtida forskning kring det psykosociala stödet postoperativt för att behålla en långsiktig 
viktreduktion (Wykowski & Krouse, 2013).    
 
Personer som väntar på att få genomgå fetmakirurgi kan uppleva hopplöshet inför 
framtiden. Detta då en känsla av att inte ha kontroll över sin situation uppkommer. I och 
med att de bokar in en operation inser de hur allvarligt deras tillstånd är, samt hur beroende 
de är av att genomgå operationen för sin framtida hälsa. Om individen genomgår operation 
släpper känslan av hopplöshet och en känsla av att återfå kontrollen infinner sig. Samtidigt 
inges hopp om att undkomma den begränsande situation de befinner sig i (Engström, 
Wiklund, Olsén, Lönroth & Forsberg, 2011). 
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Indikationer för fetmakirurgi 
En arbetsgrupp har på uppdrag av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting 
samt Svenska Läkaresällskapet utarbetat riktlinjer för svensk fetmakirurgi, så kallade 
Nationella Indikationer för Obesitaskirurgi (NIOK) (2009). Dessa riktlinjer indicerar 
fetmakirurgi vid BMI över 35, när en individuell prövning inför beslut om eventuell 
fetmakirurgi har genomförts samt att individen ska ha gjort seriösa konservativa 
viktnedgångsförsök. Individen bör dessutom vara mellan 18-60 år, men den indikatorn är 
anpassbar då effekt på befintliga symtom, sjukdomar och livskvalitet vägs mot risker 
(NIOK, 2009).   
 
Gastric bypass 

Gastric bypass innebär en kraftig minskning av magsäckens storlek. Magsäckens övre del 
delas så att endast en liten rest av magsäcken återstår och mot denna rest sys en 
tunntarmsslynga. Den nedre delen av magsäcken och tolvfingertarmen ansluts längre ner 
på tunntarmen (jejunum) och blir en så kallad blind ficka. Magsäckens minskade volym 
medför ett minskat födointag. Dessutom fungerar inte mag- och tarmkanalens resorption av 
näringsämnen som tidigare eftersom den del av tunntarmen som står för den största delen 
av näringsupptaget nu är förbikopplad (Ericson & Ericson, 2012).  
 
För ett lyckat resultat krävs insatser ur flera perspektiv med fysisk aktivitet, 
beteendeförändring och omläggning av kost. Dessa insatser bör ske både före och efter 
operation (Engström, 2013). Rusch och Andris (2007) menar dock att fetmakirurgi inte är 
förmånligt för alla då direkta och långsiktiga vinster med kirurgin beror på individens 
möjlighet att integrera livsstils- och beteendeförändringar.  
 
Evidens för effektivitet av behandlingsmetoder  
Det råder delade meningar kring vilken behandlingsmetod som är mest effektiv. Vid både 
gastric bypassoperation och konservativ behandling mot övervikt och fetma ses en 
minskning av både typ 2 diabetes och överviktsrelaterad hjärt- och kärlproblematik, vilka 
båda är riskfaktorer för ohälsa. Enligt Hofsø et al. (2010) ses de största förbättringarna hos 
patienter vilka har genomgått en gastric bypassoperation. Däremot anser Dyson (2010) att 
livsstilsförändringar i form av kostomläggning och träning samt psykologiska insatser har 
måttlig men signifikant effekt på viktminskning och att det finns lite evidens för att någon 
annan behandlingsmetod skulle vara mer effektiv (Dyson, 2010). Personer vilka genomgår 
livsstilsförändringar för att gå ner i vikt förbättrar sina matvanor i större utsträckning än 
personer som genomgår överviktskirurgi. Denna förbättring ses främst vid intag av 
grönsaker, fullkorn och fibrer (Johnson et al., 2013). Slutligen menar Wright et al. (2013) 
att oavsett behandlingsmetod rapporteras en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet hos 
individer med fetma i samband med viktreduktion. 
 
Komplikationer efter gastric bypassoperation  

Kirurgiska komplikationer efter operationen kan vara tarmobstruktion, blödningar, fistlar, 
sårinfektion, abscesser och lungemboli, men ses vara lågt förekommande. Tidig upptäckt 
och tidig behandling av dessa ger vanligtvis goda resultat (Santo et al., 2013). De 
påföljande riskerna med komplikationer efter gastric bypassoperation ses vara små i 
förhållande till vinsterna med själva operationen vilket på sikt förebygger många 
fetmarelaterade sjukdomar (Sima, Sima, Dan, Breaza & Cretu, 2013).  
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Val av kirurgisk teknik, explorativ eller laparoskopisk, har visat sig vara avgörande för att 
minska postoperativa komplikationer. Laparoskopisk kirurgi innebär titthålskirurgi medan 
explorativ innebär öppenkirurgi. Majoriteten av de komplikationer som kan uppstå efter en 
gastric bypass kan undvikas, och de som uppkommer är lätt åtgärdade (Sima et al., 2013). 
 
Gastric bypassopererade personer får brist på vitamin B12. Orsaken kan vara ett lågt intag 
av vitamin B12 i kombination med blockering av intrinsic factor, det protein som binder 
till vitamin B12 så att det kan tas upp av kroppen. Livslångt tillskott av vitamin B12 ska 
därför ordineras till alla vilka genomgår en gastric bypass. Då tunntarmens översta del 
kopplas bort vid gastric bypass kan även järnbrist uppkomma. Tunntarmen är viktig vid 
upptaget av järn i mag- och tarmkanalen (Donadelli et al., 2011). 
 
Dumpningssyndrom är en postoperativ komplikation vid gastric bypass. Cirka 75 procent 
av gastric bypassopererade individer upplever dumpningssymtom i den tidiga 
postoperativa fasen (Ukleja, 2005). Dumpning kan ses som en komplikation och/eller ett 
hjälpmedel vid viktreduktion. Dumpning uppkommer vid intag av sötsaker (Colquitt et al., 
2009). Dumpningsyndrom delas upp i tidig och sen dumpning beroende på när efter 
födointag dumpningssymtomen uppkommer. Majoriteten av opererade individer upplever 
tidig dumpning medan cirka 25 procent får sen dumpning. Exempel på tidiga 
dumpningssymtom är hjärtklappning, trötthet, matthet, svettningar, huvudvärk, rodnad 
eller blekhet. Dessa uppkommer vanligtvis mellan tio till 30 minuter efter födointag. Sena 
dumpningssymtom uppkommer en till tre timmar efter födointag och yttrar sig i form av 
exempelvis svettningar, skakningar, koncentrationssvårigheter, medvetandesänkning och 
hunger. Mekanismerna vid dumpningssyndrom är ännu inte helt kända men mekanismerna 
tros vara multifaktoriella. Att anpassa måltidsvanor och diet kan motverka uppkomst av 
dumpningssyndrom (Ukleja, 2005).   
 
Förändring av livskvalitet i samband med en gastric bypassoperation 
En viss nedgång av hälsorelaterad livskvalitet har observerats mellan ett och sex år efter 
operationen. En övergripande förbättring kan ses i slutet av en tioårsperiod med avseende 
på viktnedgång och hälsorelaterad livskvalitet. I begreppet hälsorelaterad livskvalitet ingår 
bland annat: ångest, upplevt stämningsläge, förekomst av depression samt upplevd hälsa 
(Karlsson, Taft, Rydén, Sjöström & Sullivan, 2007). 
 
Det framkommer också att patienter före operation upplever låg livskvalitet, försämrat 
hälsotillstånd och har ett ohälsosamt ätbeteende. Ett år efter operation har dessa faktorer 
drastiskt förbättrats till följd av den fysiologiska begränsningen. Två år efter operationen 
rapporteras dock något lägre livskvalitet och lite sämre ätbeteende relaterat till en upplevd 
minskad begränsning av födointaget. Två år efter operation rapporterades också 
medvetenhet om att den egna viljestyrkan krävs för att upprätthålla fortsatt viktminskning 
(Engström, 2013).  
 
Uppföljning efter gastric bypassoperation 

Medicinsk uppföljning 
Uppföljning efter fetmakirurgi ska enligt internationella rekommendationer ske livslångt. 
Postoperativt rekommenderas substitution av multivitaminpreparat, vitamin B12 samt järn 
och vitamin D (Sundbom, 2013). Vid Bariatric Center Stockholm på Sophiahemmet sker 
uppföljning efter en vecka, sex veckor och ett år. Avsikten med uppföljningen är att följa 
upp och stödja den nya livsstilen under det första året. Ett år efter operationen tas nya 



 7     

blodprover och ett besök tillsammans med kirurg, dietist och sjuksköterska bokas in. Efter 
ettårsbesöket slussas individen ut i primärvården för vidare uppföljning (Bariatric Center 
Stockholm, 2013).  
 
Uppföljning av den nya livsstilen 
Måltidsvanor, såsom mängd föda och vilken typ av födoinnehåll måste justeras efter 
genomförd operation. Endast små mängder föda kan intas vid varje måltidstillfälle. Den 
nya livsstilen kan påverka det sociala umgänget efter genomförd gastric bypassoperation. 
Psykiska åkommor, framför allt depression, kan därför vara ett problem (Ericson & 
Ericson, 2012). 
 
Den största viktminskningen postoperativt sker en snar tid efter genomförd operation. En 
studie av Kruseman, Leimgruber, Zumbach och Golay (2010) visar att vid ett 
uppföljningstillfälle åtta år senare hade hälften av deltagarna i studien ökat minst fem kilo 
sedan första året efter operation. Detta upplevdes som en skamkänsla. Vidare beskrivs att 
återfall i dåliga matvanor är en risk som bör behandlas i uppföljningen. Trots korrigering 
av födointagets volym postoperativt krävs stöd med att välja den sorts mat som 
rekommenderas samt när den ska intas. Slutligen poängteras att behovet av stöd till en 
gastric bypassopererad är viktigt både före och efter operation (Kruseman et al., 2010).  
 
Emotionellt ätande, det vill säga ätande som svar på känslomässig stress, har visats vara en 
riskfaktor för personer vilka har genomgått överviktskirurgi. Emotionellt ätande kan vara 
ett medvetet och reflexmässigt beteende som triggas av negativa känslor kring upplevelsen 
av minskad känsla av kontroll i matsituationer. Emotionellt ätande resulterade 
postoperativt i en mindre procentuell viktnedgång i jämförelse med individer utan 
emotionellt ätande (Chesler, 2012). 
 
Leahey, Bond, Irwin, Crowther och Wing (2008) undersökte i sin studie när 
beteendemässiga interventionsprogram var mest effektivt att genomföra: före eller efter 
operation. Studien resulterade i att individer efter operation var mer benägna att följa upp 
interventionsprogrammet i jämförelse med dem vilka startade programmet före 
operationen. Fjorton procent av individerna fullföljde interventionsprogrammet före 
operationen. Detta jämfört med 91 procent hos individerna vilka fullföljde programmet 
efter operationen. Leahey et al. (2008) poängterar därav vikten av att identifiera individers 
ätbeteenden samt deras sannolikhet att genomföra ett interventionsprogram före operation.  
 
Stöd vid behandling av övervikt och fetma 

Hälso- och sjukvården kan ge stöd vid förändring av olika vanor, exempelvis kost- och 
motionsvanor. Detta stöd ges i form av information och rådgivning. Störst betydelse har 
dock det sociala stödet vid beteendeförändringar. Socialt stöd kommer från omgivning, 
privatliv och arbetsliv. Sjukvården ger stöd i form av information och rådgivning medan 
det sociala stödet ytterligare kan bidra med emotionellt stöd, uppskattning och informativt 
stöd (Verheijden, Bakx, Weel, Koelen & Staveren, 2005). Det är avgörande att 
återkoppling och socialt stöd finns för att en person ska bibehålla en varaktig 
viktminskning (Venditti & Kramer, 2012). 
 
Vid livsstilsförändringar krävs en accepterande attityd från individens sociala stöd. Detta är 
av vikt vid utformandet och bevarandet av den nya livsstilen. En tillåtande miljö med rätt 
villkor ökar förutsättningen till att den nya livsstilen bibehålls. För en gastric 
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bypassopererad individ sker en drastisk förändring av levnadsvanor, främst gällande kost, 
oavsett vad den sociala omgivningen tillåter. Den minskade magsäcksvolymen reglerar 
födointaget istället för att individens vilja bestämmer däröver. Detta kan leda till en ökad 
kontrollkänsla hos individen som i sin tur kan få förutsättningar och motivation att vilja 
skapa nya levnadsvanor (Ogden, 2009).  
 
Hälso- och sjukvårdens ansvar   

Sjukdomsförebyggande åtgärder sätts in i syfte att främja och bibehålla goda levnadsvanor. 
Exempel på sjukdomsförebyggande åtgärder är råd och stöd för motion, råd om att sluta 
röka, kostrådgivning och alkoholrådgivning. Socialstyrelsen har tagit fram nationella 
riktlinjer för att förebygga sjukdomar, där det bland annat skrivs att hälso- och sjukvården 
ska erbjuda stöd och rådgivande samtal för att minimera riskfaktorer vilka kan leda till 
ohälsa (Socialstyrelsen, 2011). Fyra av fem svenskar är positiva till att hälso- och 
sjukvården frågar om deras levnadsvanor, men hur många som faktiskt får frågor om sina 
levnadsvanor varierar mellan landstingen. Syftet med sjukdomsförebyggande insatser är att 
förhindra uppkomst eller påverka förlopp av sjukdom genom identifiering av riskfaktorer 
(Socialstyrelsen, 2012).  
 
De rådgivande samtalen delas upp i tre nivåer: enkla råd, rådgivande samtal och 
kvalificerat rådgivande samtal. Andra åtgärder hälso- och sjukvården kan bidra med är 
exempelvis fysisk aktivitet på recept (FaR). Detta ges i tillägg till någon form av 
rådgivning eller samtal. Individer bör erbjudas hjälp och stöd gällande levnadsvanor. Ett 
hälsofrämjande samtal ska stödja individens möjlighet att få en ökad känsla av kontroll 
kring sin egen hälsa samt förbättra hälsan. Samtalet ska utformas som en stödjande dialog 
och vara personcentrerat, det vill säga utgå från patientens egen upplevelse av 
levnadsvanan. Samtalet ska också ta hänsyn till patientens motivation till förändring. 
Hälso- och sjukvårdens roll är att ge individen kunskap, verktyg samt stöd i sin 
hälsoutveckling. Åtgärderna förutsätter att hälso- och sjukvården identifierar ohälsosamma 
levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011).  
 
Primärvårdens roll 
Långsiktigt postoperativt stöd samt identifiering av individer vilka eventuellt är i behov av 
överviktskirurgi är två av primärvårdens uppgifter. Ett ökat användande av fetmakirurgi 
kräver ökad kunskap om dessa operationer. Hälso- och sjukvården bör också ha kunskap 
om vilket stöd som är att föredra i samband med fetmakirurgi. Primärvårdsläkare bör vara 
insatta i kriterierna för operation, förväntat resultat, operationsalternativ, komplikationer 
och det behov av stöd vilket kommer vara aktuellt postoperativt (Presutti, Gorman & 
Swain, 2004). 
 
Hälso- och sjukvårdslagen 
I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas det i 2 § att målet för hela 
befolkningen är en god hälsa och att vården ska ges till hela befolkningen på lika villkor. 
Kraven på hälso- och sjukvården stadgas i HSL 2a §, där det står att hälso- och sjukvården 
ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Innebörden av god vård är att vården 
ska vara av god kvalitet med god hygienisk standard samt tillgodose patientens behov av 
trygghet i den vård och behandling som erhålls. Vården ska också vara lättillgänglig, 
bygga på respekt samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet. Vidare tar 
HSL 2c § upp att sjukvården ska förebygga ohälsa. Detta innebär att den som söker hälso- 
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och sjukvård vid lämpligt tillfälle ska ges upplysningar om förebyggande metoder vid 
sjukdom eller skada.  
 
Sjuksköterskans ansvar i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor står det att 
sjuksköterskan ska identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till 
livsstilsförändringar samt undervisa och stödja patienter och närstående, individuellt eller i 
grupp i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). International 
Council of Nurses’s etiska kod för sjuksköterskor tar upp fyra grundläggande 
ansvarsområden, varav två är att främja hälsa och förebygga sjukdom (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2007). Omvårdnad ska ske på individnivå och en av 
sjuksköterskans uppgift är att skapa tilltro till individens egenförmåga och resurser (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2008).  
 
Problemformulering 

Med tanke på de olika anledningar vilka kan ligga till grund för att övervikt uppstår 
(Ericson & Ericson, 2012; SBU, 2002; Stahre, 2007; Spencer, 2006; Sóuter et al., 2007) 
tillkommer funderingar kring om inte dessa bakomliggande orsaker måste tas i beaktande i 
samband med stöd och uppföljning kring en person som genomgår en gastric 
bypassoperation. 
 
Vidare har Wykowski och Krouse (2013) funnit att individer vilka genomför fetmakirurgi 
upplever sig oförberedda inför de förändringar de ställs inför postoperativt. Då det bland 
annat har påvisats att patienter två år efter genomförd obesitaskirurgi upplevde något lägre 
livskvalitet samt minskad känsla av kontroll (Engström, 2013) är det viktigt att 
sjuksköterskan erhåller mer kunskap kring denna grupps erfarenheter vad gäller stöd- och 
uppföljningsbehov. Detta för att sjuksköterskan ska kunna främja hälsa vid behandling av 
övervikt och fetma (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007).  
 
 SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevda behov av stöd från hälso- och 
sjukvården i samband med en gastric bypassoperation. 
 
Frågeställningar  
Vilken typ av uppföljning genomgick respektive informant?  
Upplevde informanten uppföljningen som tillräcklig? 
I vilken utsträckning önskar informanterna ytterligare stöd och råd från hälso- och 
sjukvården? 
 
METOD 

Val av metod  

En kvalitativ forskningsmetod användes, vilket enligt Henricsson och Billhult (2012) är 
lämpligt att använda sig av när personers upplevda erfarenheter av ett specifikt fenomen 
studeras. Det är då deltagarnas beskrivningar som blir underlag för analys och tolkning. 
Metoden är särskilt lämpad då man vill beskriva, förstå och tolka upplevelser. 
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Vid kvalitativ metod blir forskaren en medskapare i forskningsprocessen. Forskaren ställer 
sig inte utanför det som studeras utan skapar texten tillsammans med intervjupersonen 
genom att stimulera intervjupersonens berättande och sedan tolka det som sades. Texten 
som analyseras måste vid kvalitativ metod ses i sin kontext då sanningen vid kvalitativ 
metod är subjektiv och kan tolkas på olika sätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Undersökningsgrupp och urvalskriterier 

Då studien syftade till att intervjua personer vilka har genomgått en gastric bypass, var 
detta vår undersökningsgrupp. Denna grupp har en djup förståelse och individuella 
upplevelser kring stöd och uppföljning efter en gastric bypassoperation.  
 
Urvalskriterierna var att informanterna skulle ha genomfört sin gastric bypassoperation 
minst två år innan intervjutillfället. Informanterna skulle dessutom vara myndiga, det vill 
säga över 18 år. Informanterna skulle vara svensktalande, detta för att undvika 
missuppfattningar och feltolkningar. Språkkriteriet var också av vikt då vi inte skulle missa 
tonfall och nyanser under intervjuerna.  
 
Genomförande och datainsamling 

Kontakt 
Rekrytering av deltagare gjordes huvudsakligen via internet. Skärsäter och Ali (2012) 
skriver att ett stort geografiskt område kan nås via internet, vilket är en fördel för att få en 
stor urvalsgrupp. Vidare skriver Skärsäter och Ali (2012) att det är ekonomiskt då många 
personer kan nås på kort tid. En tidsplan upprättades i syfte att disponera tiden för studien 
på bästa sätt.  
 
Ett informationsbrev utformandes där aktuell information gavs till de potentiella 
informanterna (Bilaga A). Via Google sökte vi fram personer vilka bloggar om sin gastric 
bypassoperation. Personerna kontaktades i kommentarsfältet på bloggen (Bilaga B), och 
till dem som angett e-postadress skickades informationsbrevet ut via e-post. Totalt 
kontaktades 24 personer på detta vis. Denna strategi gav dock låg svarsfrekvens och en 
vecka efter kontakttillfället hade endast fyra personer hört av sig. Till dessa fick vi tacka 
nej då rekryteringsstrategin vid den tiden hade ändrats till en mer framgångsrik.  
 
Den nya strategin innebar att medlemskap i två slutna Facebook-grupper för personer som 
genomgått gastric bypassoperation hade anskaffats. Vid godkännande från administratörer 
postades förfrågan på den allmänna tidslinjen (Bilaga C). Detta resulterade i fyra 
informanter. Två informanter rekryterades parallellt via kontakter med våra bekanta. Dessa 
två informanter uppfyllde inklusionskriterier för deltagande. En förfrågan skickades och 
resulterade i ett positivt gensvar.  
 
Totalt rekryterades sex informanter. Samtliga informanter var kvinnor. Medelåldern på 
informanterna var 48 år varav den äldsta var 59 år och den yngsta 39 år. Informanterna 
täckte ett större geografiskt område då en var från Göteborg, en från Umeå samt fyra från 
Stockholm. 
 
Intervjuguide 
En intervjuguide utformades med frågor vilka skulle leda fram till relevanta svar från 
informanterna (Bilaga D). Intervjuguiden fungerade likt en stomme, där vi kunde ställa 
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följdfrågor utifrån informantens svar. Danielson (2012) skriver att frågorna i en 
semistrukturerad intervju inte behöver komma i samma ordning. Som stöd för ämnet 
användes intervjuguiden. Följdfrågor ställdes för att ge en fördjupad förståelse kring varje 
informants enskilda upplevelser vad gäller stöd i samband med en gastric bypassoperation.  
 
Pilotintervju 
I avsikt att testa intervjuguiden genomfördes en pilotintervju. Avsikten var att testa 
frågornas relevans i förhållande till studiens syfte. Pilotintervjun genomfördes via telefon 
och informanten uppfyllde författarnas fastställda kriterier för deltagande. I enlighet med 
Trost (2010) inkluderades intervjun i studien då den utvunna informationen svarade mot 
studiens syfte. Inga ändringar gjordes i intervjuguiden.   
 
Intervjuer 
En semistrukturerad intervjumetod användes. Det innebär att en intervju genomförs med 
förutbestämda frågor, men där författarna har möjlighet att ställa följdfrågor. Detta medför 
att författarna kan få en djupare inblick i informantens specifika upplevelser (Danielson, 
2012). Samtliga intervjuer spelades in för att sedan kunna transkriberas.  
 
Totalt genomfördes sex intervjuer: tre över telefon samt tre ansikte mot ansikte, varav två 
var på café och en intervju var på informantens kontor. Plats och tillfälle för intervjuerna 
valdes av informanterna själva. Polit och Beck (2012) menar att i en kvalitativ studie finns 
inga bestämda regler för hur stort urval som behövs, utan antal deltagare anpassas efter 
behov. I en kvalitativ studie är oftast ett mindre antal informanter att föredra, om de kan ge 
rika beskrivningar av det som undersöks (Henricsson & Billhult, 2012). Författarna till 
föreliggande studie närvarade vid de tre intervjuer som var ansikte mot ansikte. 
Telefonintervjuerna genomfördes var för sig. Längden på samtliga sex intervjuer varierade. 
Medellängden var 27 minuter, varav den längsta intervjun var 43 minuter och den kortaste 
var 19 minuter.     
 
Bearbetning av data 

Kvalitativ innehållsanalys 
Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjutillfället. Vi transkriberade varannan 
intervju, det vill säga tre vardera. Detta efter att ha enats om hur transkriberingen skulle 
utföras. Transkriberingen gjordes ordagrant med inkludering av detaljer, exempelvis med 
skratt, hostningar, harklingar och tystnader. När alla intervjuer var genomförda och 
transkriberade påbörjades en kvalitativ innehållsanalys. Denna analysmetod fokuserar 
enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) på att identifiera och beskriva likheter och 
skillnader i textinnehållet.  
 
Meningsbärande delar i den transkriberade texten identifierades, så kallade 
meningsenheter. Dessa meningsenheter svarade mot syftet. En meningsenhet kan bestå av 
ord och meningar som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). 
 
Meningsenheterna kondenserades och abstraherades. Kondensationen innebar att texten 
gjordes kortare samtidigt som innehållet och sambandet med kontexten bevarades. Därefter 
abstraherades texten genom att tilldelas koder. Dessa koder kan beskrivas som en etikett på 
en enhet vilken kort beskriver dess innehåll. Dessa koder delades sedan in utefter innebörd 
och bildade kategorier och underkategorier (se exempel i tabell 1). Kategorierna anses vara 
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det uppenbara innehållet i texten och bildas genom flera koder med liknande innehåll 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Vi läste de transkriberade intervjuerna och delade in meningsenheter, kondenserade och 
abstraherade texten var för sig. Tillsammans sammanställdes sedan fynden och fem 
kategorier och tio underkategorier utformades (se tabell 2). 
  
Tabell 1 Exempel på innehållsanalys från meningsenhet till kategori  
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori  

Det finns ett 
telefonnummer 
att ringa när 
man har frågor. 
Så man känner 
att det är tydligt 
kopplat. 

Det finns 
telefonnummer 
att ringa vid 
behov av stöd.  

Telefonnummer 
till vårdenhet. 

Tillgång till 
telefonkontakt 
med hälso- och 
sjukvården 

Stöd som 
medför 
trygghet 

Jag har ju också 
haft ett socialt 
nätverk. Jag tror 
att det är värre 
om man är 
ensam. Är man 
ensam ska man 
hela tiden vara 
stark, luta sig 
mot sig själv 
och stå där och 
klara av allt 
själv. Nu har jag 
en familj och tre 
andra personer 
som kan backa 
upp mig när det 
är jobbigt eller 
tråkigt. 

Jag har ett stort 
socialt nätverk 
som har hjälpt 
mig. Tror det är 
svårare om man 
är ensam och 
bara har sig 
själv att luta sig 
emot när det är 
svårt. 

Betydelsefullt 
med socialt 
nätverk. 

Det sociala 
stödets 
betydelse 

Stöd som 
medför 
trygghet 

Det är nu jag 
kommer gå till 
vårdcentralen. 
Den 
överlämningen 
har väl inte 
funkat så bra, 
och det är inte 
från sjukhusets 
håll utan från 
vårdcentralens. 
Jag har fått 
kontakta dem 
och berättat att 

Överlämningen 
till vårdcentral 
har inte funkat 
så bra från 
vårdcentralens 
håll. Sjukhuset 
har skickat 
papperna men 
jag har fått 
kontakta 
vårdcentralen 
och berättat att 
dem missat mig.  

Bristfällig 
överlämning 
från 
primärvården. 

Bristfälligt 
postoperativt 
engagemang 
från 
primärvården. 

Ansvar vid 
uppföljning 
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de har missat att 
kalla mig. 
Sjukhuset har ju 
skickat alla sina 
papper, för jag 
har ju fått reda 
på att papperna 
är skickade. 
 
Trovärdighet  

Tillförlitlighet tillsammans med pålitlighet och överförbarhet är begrepp vilka svarar på 
frågan hur trovärdigt ett resultat är inom kvalitativ forskning. Begreppen skiljer sig från 
varandra men bör tolkas och undersökas som korrelerade och påverkbara mot varandra 
(Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Tillförlitlighet uppnås bland annat genom en noggrann beskrivning av tillvägagångssätt vid 
analysarbetet samt stärkning av ställningstaganden under hela forskningsprocessen. Ett 
resultat ska vidare vara överförbart till andra situationer än det studerade och är beroende 
av djup och innebördsrikedom i det införskaffade materialet. Författarna kan ge förslag på 
överförbarhet för att påpeka att resultatet är överförbart till andra situationer. Slutligen 
beskrivs pålitlighet vara ett begrepp vilket används vid beskrivning av tillförlitlighetens 
olika aspekter. Pålitlighet tar olika förändringsbara faktorer i åtanke (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
 
Vi har ingående beskrivit tillvägagångssätt i studiens metod. Under metod har dessutom 
analysprocessens samtliga steg noggrant beskrivits. En tabell med exempel på hur 
innehållsanalysen har genomförts har redovisats i arbetet (se tabell 1). Detta för att styrka 
arbetets tillförlitlighet. En för tillförlitligheten ytterligare styrkande aspekt är att personer 
med upplevelser av stöd har intervjuats. Intervjuerna spelades in och vi har därför haft 
möjligheten att lyssna på intervjuerna i efterhand, vilket har gjort att risken för 
feltolkningar minskat. Studiens syfte har hållits smalt och specifikt för att inte tappa fokus 
och komma ifrån ämnet, vilket ökar trovärdigheten. Vidare har förändringsbara faktorer 
såsom informanternas ålder, tid för operation och operationernas olika lokalisation 
presenterats för att stärka pålitligheten.  
 
Forskningsetiska överväganden 

I och med att en intervjustudie genomförs, krävs etiska överväganden så att informanterna 
inte ska komma till skada eller utsättas för risker. I dessa etiska överväganden ingår enligt 
Helgesson (2006) att respekt ges till informanternas autonomi och personliga integritet. 
Informanter ska ges möjlighet till att göra ett informerat samtycke samt under hela 
processen ha möjlighet att avsluta sin medverkan. Deltagande informanter i studien fick 
skriftlig och muntlig information om studiens syfte, konfidentialitet samt att intervjun 
skulle komma att spelas in. De fick klart för sig att de när som helst under intervjun kunde 
avbryta sitt deltagande. Informanterna godkände användande av ljudupptagning i samband 
med intervjun.  
 
Ytterligare ett etiskt övervägande vilket har gjorts är att huruvida konfidentialiteten behålls 
då rekrytering skedde via slutna Facebook-grupper. Det var administratörens beslut att 
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godkänna deltagandet i den slutna Facebook-gruppen. Därav hade inte gruppmedlemmar 
möjlighet att påverka vårt gruppinträde, vilket kan vara etiskt problematiskt. En 
medvetenhet om problematiken kring att rekrytera bekantas bekanta har också bejakats. 
Detta då det kan upplevas vara en indirekt skyldighet att medverka under dessa 
förhållanden.  
 
Bearbetning av resultat har skett konfidentiellt, vilket innebär att data har avidentifieras så 
att informationen inte kan spåras tillbaka till informanterna (Kjellström, 2012). Vid 
transkribering av intervjuerna avidentifierades namn och härledande information. Efter 
transkription av intervjuerna raderades all inspelad data samt efter avslutat examensarbete 
har allt transkriberat material raderats för att skydda informanterna.  
 
RESULTAT 

Resultatet genererade fem kategorier och elva underkategorier (se tabell 2). Dessa 
presenteras nedan och förtydligas med citat från de sex intervjuerna. Citaten är kursiverade 
och indragna för att de tydligt ska avskiljas från övrig text. Samtliga informanter är 
representerade i resultatet. Tre punkter inom parentes betyder att del i texten har tagits bort. 
Ord inom hakparentes har lagts till för att förtydliga syftningar. Citaten har formaterats om 
från talspråk till skriftspråk. Detta för att lättare kunna följa med i sammanhanget.  
 
  Tabell 2 Underkategorier och kategorier  
Underkategorier Kategorier 

• Medicinskt stöd  
• Skriftlig information 

Upplevelser av tillräckligt stöd 

• Bristande stöd vid livsstils- och 
beteendeförändringar 

• Att ta del av andras erfarenheter  

Önskat stöd 

• Tillgång till telefonkontakt med 
hälso- och sjukvården 

• Det sociala stödets betydelse 

Stöd som medför trygghet 

• Vikten av tidigare kunskaper  
• Tydliggöra att syftet är av 

medicinsk grund  
• Personcentrerat bemötande från 

hälso- och sjukvårdspersonal 

Individanpassat stöd 

• Bristfälligt postoperativt 
engagemang från primärvården 

• Individens ansvar postoperativt 

Ansvar vid uppföljning 

 

Upplevelser av tillräckligt stöd 

Kategorin Upplevelser av tillräckligt stöd består av underkategorierna Medicinskt stöd och 
Skriftlig information.  
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Medicinskt stöd 
Sammantaget upplevde merparten av informanterna att det medicinska stödet och den 
medicinska uppföljningen var tillräcklig. Informanterna upplevde inget behov av 
ytterligare medicinskt stöd postoperativt.  
  

”Nej, jag känner nog att jag har klarat mig jättebra. Jag är jättenöjd med 
den medicinska vården jag har fått, måste jag säga. Men jag tror som sagt att 
det är helt beroende på hur man har kommit till operationen.” 
 
”Jag är ju nöjd med den medicinska biten och sådant där men i övrigt, just 
när det gäller beteendebiten, har det ju inte funnits någon uppföljning alls. 
Det har det inte gjort. Ja, jag tycker faktiskt att det är negativt.”  

 
Skriftlig Information  
Gemensamt för informanterna var att de hade fått ta del av skriftlig information både före 
och efter operation. Den skriftliga informationen upplevdes som tillräcklig och var relevant 
för kommande operation och råd postoperativt. 
 

”… Och lite gärna rent praktiskt hur man ska göra och sen skriva på ett 
språk som är förståeligt, väldigt ofta man kanske liksom lägger in latinska 
termer och så där och det kan man googla på men kanske tycka att man 
behöver både ha de latinska termerna och de vanliga termerna liksom…” 
 

Dock uttrycktes att broschyrerna som erhölls var skrivna med en främmande och 
svårförståelig terminologi. Informanterna önskade att den skriftliga informationen skulle 
vara mer lättläst och att latinska termer kunde uteslutas.  
 
Önskat stöd  

Önskat stöd är en kategori som inkluderar underkategorierna Bristande stöd vid livsstils- 
och beteendeförändringar samt Att ta del av andras erfarenheter.  
 
Bristande stöd vid livsstils- och beteendeförändringar  
Övergripande önskades ytterligare stöd från hälso- och sjukvården när det gällde livsstils- 
och beteendeförändringar. Samtliga informanter nämnde i intervjuerna att stödet bör vara 
en lång process. Stöd i form av information och rådgivning från hälso- och sjukvård bör 
starta tidigt. Detta då information som ges nära inpå operation lätt glöms bort relaterat till 
stress inför kommande operation. Helst sågs en start av livsstilsförändringar långt före 
operation. 
 
Det lades också vikt vid att följa upp och bearbeta bakomliggande orsak, det vill säga 
varför personen i fråga blev överviktig från början. Den psykiska bearbetningen som 
efterfrågades upplevdes av informanterna som svårtillgänglig.  
 

”Man borde bearbeta saker som kanske har gjort att man har hamnat i 
situationer som tröstätande. Man kanske ska lösa den biten först för att 
komma vidare, det tror jag är jätteviktigt med alla typer av beteenden eller 
beroenden.”  
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”… Då gäller ju samma gamla regel, att bibehålla matvanorna(…). Så 
egentligen så är det ju ingen större skillnad mot en bantningsmetod, varför 
den fallerar efter en avslutad kur, att du faller tillbaka, det är samma regel 
som gäller efter operation också, men alla förstår inte det.” 
 

Informanterna belyste att en påbörjad livsstilsförändring preoperativt var av vikt för en 
lättare övergång till den nya livsstilen postoperativt. Majoriteten av informanterna hade 
själva gått på olika viktenheter preoperativt och påbörjat den nya livsstilen.  
 

”Sjukvården borde trycka mer på vad det här med livsstilsförändringar 
innebär i praktiken och hur viktigt det verkligen är. Gärna börja med detta 
före operationen så att man får öva på det här.” 
 
”Där hade de olika träffar i grupp innan operationen, typ kurser om 
matvanor och sådär. Olika moment i en livsstilsförändring. Så de började 
med livsstilsförändringen INNAN operationen och hade fått med sig en hel 
del kunskap när operationen var gjord. Sen fortsatte de med några träffar 
efteråt också, i samma grupp. Jag kan känna att det hade varit en bra idé, att 
få information före.” 
 

Att påbörja livsstilsförändringar före operation gynnade informanterna i de kommande 
förändringarna vilka kom till följd av operationen. Det uttrycktes exempelvis av en 
informant att fokus lades på vad som var bra att äta före operation, medan fokus hamnade 
på vad kroppen inte ville äta efter operationen. En brist i informationsvalet från hälso- och 
sjukvården förelåg då informanten upplevde ett behov av att få veta att kroppen kunde 
reagera på olika typer av kost.    
 
Att ta del av andras erfarenheter 
Inget ytterligare stöd gavs i form av exempelvis samtalsstöd eller stödgrupper. Två 
informanter uttryckte att stödet var helt obefintligt. Flertalet informanter eftersökte 
stödgrupper där de får chans att prata med personer vilka har kunskap inom området. 
Antingen efterfrågades kunnig hälso- och sjukvårdspersonal eller en grupp med personer 
vilka har liknande erfarenheter. En informant uttryckte just behov av samtalsstöd. 
Informanten önskade någon ytterligare informationsform vilket skulle kunna täcka ett 
större område.  
 

”Jag känner på något sätt att jag saknar stödet. Jag skulle gärna prata med 
någon. Är det något som är fel i mitt beteende? Vad är det som har hänt? Jag 
menar, det är ju inga skillnader i livet. Jag hade behövt stöd, typ samtalsstöd. 
Någon som har kunskap och som jag kan bolla med helt enkelt.” 

 
”Inte bara en broschyr i handen. Varsågod lev efter den här, för den säger ju 
liksom bara, frukost mellanmål lunch mellanmål middag mellanmål. Sen lite 
tips och sådant där. Men exempelvis, vad händer om jag börjar gå upp igen? 
Vad gör jag då? Det saknar jag verkligen.” 

 
Två informanter hade fått träffa och ställa ”vanliga frågor” till en person vilken hade 
genomgått en liknande operation. Detta upplevdes som bra då läkaren ofta pratade om den 
medicinska delen. 
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”… Då hade de tagit in en kille som hade gjort det här för två-tre år sen och 
fick möjlighet att ställa vanliga frågor till honom liksom, hur kan du göra nu, 
kan du göra det här, och hur ”ser du ut” nu, men alla sådana här (…) frågor 
egentligen så.” 

 
Att få stöd och information från en vän eller bekant som också genomgått operationen har 
varit av stor betydelse för många informanter. De tyckte att det var skönt att kunna dela 
erfarenheter, motgångar eller framgångar efter operationen med någon i samma situation. 
Likaså var det betydelsefullt att innan operationen kunna ställa frågor till någon som redan 
genomgått operationen, för att få information av någon med kunskap och erfarenhet. 
 

”Där skulle man ju kanske tycka att man skulle få gå varje år och följa upp. 
Det skulle kanske kännas tryggt. De har ju ändå en specialkunskap som inte 
min husläkare har. Det kan jag tycka hade varit bra. Det kan ju hända också 
att det dyker upp frågor som är kopplade till det här som man inte vet om.” 

 
En informant hade träffat personer i samma situationer via ett internetforum, där de kunnat 
dela erfarenheter och få stöd av varandra.  
 

”Men det här psykologiska stödet jag fick efter operationen det var ju tack 
vare XXX [internetforumet], för där träffade man ju andra som hade samma 
funderingar och samma grubblingar så det vart ju någon form av terapeutisk 
hjälp att prata med andra i samma situationer.” 

 
Parallellt belyste majoriteten av informanterna att årlig uppföljning på sjukhus vore att 
föredra. Detta då det upplevs betryggande att vara i kontakt med dem som besitter rätt 
kunskap för att kunna besvara deras frågor.  
 
Stöd som medför trygghet  

Kategorin Stöd som medför trygghet innefattar underkategorierna Tillgång till 
telefonkontakt med hälso- och sjukvården samt Det sociala stödets betydelse.  
 
Tillgång till telefonkontakt med hälso- och sjukvården  
En tillgång vilket upplevdes vara ett bra och tryggt stöd var tillgång till stöd via telefon. 
Via telefonnumret erhölls snabbt råd och information från vårdgivare med kunskap i 
ämnet. Majoriteten av informanterna hade ett direktnummer till någon enhet inom hälso- 
och sjukvården dit de kunde vända sig vid behov av stöd.  
 

”Sen när jag själv då har känt att jag inte riktigt hänger med eller har andra 
frågor har jag kunnat ringa till avdelningen. Man ringer in och talar om 
vilken typ av hjälp och stöd man behöver. Man har fått prata med någon 
kunnig person eller har man fått boka in en egen tid. Det kan exempelvis 
vara så att man har mått illa när man äter oavsett vad, då kan man ringa och 
få stöd, och man kanske behöver boka in en extrakontroll.” 
 

Vid frågor eller funderingar kunde numret ringas och de åtgärder som vårdgivaren ansåg 
lämpliga kunde erbjudas informanten. 
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”… Och det var jättebra att bara kunna ta upp det där visitkortet, slå henne 
en signal och säga hej kan du ringa mig när du har möjlighet. Så ringde hon 
tillbaka när hon hade tid. Antingen bokade man upp en tid eller kunde hon 
skicka över information.” 

 
Telefonkontakt upplevdes som en trygghet och ett effektivt alternativ när det kom till 
stödbehovet. Detta relaterat till att stödbehovet varierar mellan individer. Även om 
informanterna inte alltid hade behov av att ringa en vårdenhet, upplevdes det vara en 
trygghet att möjligheten fanns.  
 
Det sociala stödets betydelse  
Det sociala stödets betydelse genomsyrade majoriteten av intervjuerna. Informanterna 
påpekade vikten av ett socialt stöd från vänner och familj. Detta medförde hjälp vid 
jobbiga och tråkiga situationer. Informanterna uppgav att det sociala nätverket exempelvis 
gav emotionellt och motiverande stöd. 
 

”Jag har ju också haft ett socialt nätverk. Jag tror att det är värre om man är 
ensam. Är man ensam ska man hela tiden vara stark, luta sig mot sig själv 
och stå där och klara av allt själv. Nu har jag en familj och tre andra 
personer som kan backa upp mig när det är jobbigt eller tråkigt.” 
 

Vidare har informanterna tagit upp betydelsen av att kunna stödja varandra under och efter 
vårdtiden. En av informanterna hade under vårdtiden på sjukhus delat rum med en person 
som genomförde samma sorts operation. De fann stöd hos varandra och kunde prata om 
kommande och tidigare händelser som följer i och med operationen.  
 

”Jag hade turen att lära känna en tjej, vi hade väldigt gott stöd av varandra. 
Vi opererades på samma dag och delade rum. Stöttade varandra före 
operationen, under fastaperioden. Vi pratades vid i telefon och sen 
opererades vi samma dag så vi stöttade varandra efteråt också.” 

 
Individanpassat stöd  

Vikten av tidigare kunskaper, Tydliggöra att syftet är av medicinsk grund samt 
Personcentrerat bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal är underkategorier i kategorin 
Individanpassat stöd.  
 
Vikten av tidigare kunskaper 
De som fått bra resultat av operationen trodde att anledningen var att de var väl förberedda 
innan operationen, samt insatta i operationens innebörd och vad operationen kommer kräva 
av dem. De försökte påverka sin situation redan innan operationen. 
 

”… Så började jag försöka och vara lite hårdare också, att alltid se till att 
jag åt frukost och alltid fick i mig någon lunch oavsett egentligen var det var, 
men att man började få in de här rutinerna för jag visste ju att operationen 
kommer ju kräva att man får in de här rutinerna.” 

 
”Så då gick jag ner 25 kilo då. Man hade samtal om sådant här 
livsstilsförändrande, hur man skulle kunna göra och lite så. Det tänker jag 
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att det hade jag tillgodo nu när jag gjorde operationen. För då hade jag 
redan ändrat tankesättet lite.” 
 

De informanter som gått på viktenhet och försökt reducera vikten med annat stöd tidigare, 
tyckte sig ha stor användning av den kunskapen i samband med operationen. De insåg efter 
operationen att de fått hjälp av de kunskaper de fått före operationen via viktenheten.  
 
Tydliggöra att syftet är av medicinsk grund 
Flera informanter poängterade att hälso- och sjukvården borde tydliggöra att syftet med 
operationen är av medicinsk grund vilket innefattar att minska fetmarelaterade sjukdomar 
och komplikationer samt att operationerna inte utförs i ett kosmetiskt syfte. 
 

”… Också det man gör det här för det är för att, för det medicinska syftet, 
inte för det kosmetiska syftet. Det har jag förstått många som jag träffat 
efteråt, de tror att hela världens problem ska lösa sig bara de blir smala.” 
 

De menade att det torde kunna förbättra resultaten på livsstilsförändringarna om 
personerna som genomgår operationen är väl medvetna om syftet med operationen och 
vilka förändringar som krävs i samband med operationen.  
 
Personcentrerat bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal 
Flera beskrivningar om vikten av uppmuntran och stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 
framkom. En informant beskriver vikten av ett personcentrerat bemötande från hälso- och 
sjukvården samt att ett helhetsperspektiv är att föredra. Informanten pekade på vikten av ett 
helhetsbemötande av all personal.  
 

”… Medan man pratar med sjuksystern eller med sjukgymnasten eller 
dietisten så kan ju de liksom säga med jaha hur tänkte du nu, eller hur kände 
du då, är det för att du har ont eller är det för att du tycker att det känns 
läskigt eller liksom (…) men jag tror inte det ingår i kirurgernas utbildning, 
för det är stor skillnad tycker jag.” 

 
Hon menade på att kirurgen bara tittade på det medicinska och kunde sakna uppföljande 
frågor om det psykiska måendet. En annan upplevde stort stöd av sin husläkare på 
vårdcentralen både före och efter operationen, och kände att hon fick den uppföljning hon 
behövde för att kunna nå ett bra resultat av operationen.  
 

”Det har förstärkts av att jag har så himla bra husläkare. Som verkligen är 
positiv och stöttar och har koll liksom och sådär.” 

 
Informanten beskrev att det var betryggande att ha en husläkare som var intresserad och 
satte sig in i situationen. Bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonalen upplevdes vara 
betydande för informanterna.  
 
Ansvar vid uppföljning  

Ansvar vid uppföljning inkluderar underkategorierna Bristfälligt postoperativt engagemang 
från primärvården och Individens ansvar postoperativt.  
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Bristfälligt postoperativt engagemang från primärvården  
Uppföljningen efter operationen såg olika ut när det gäller olika sorts uppföljning för alla 
informanter. Gemensamt var att alla gick på medicinsk uppföljning på det sjukhus som 
utförde operationen. Denna uppföljning omfattade vägning och provtagning efter 
operationen. Den pågick dock under olika lång tid för alla informanter.  
 

”Jag kommer inte ihåg det riktigt. Men vid sex månader, och sen var det ett 
år, och sen var det två år, och nu ska jag ju gå till vårdcentralen så sen är 
det väl ett återbesök om fem år eller sex år.” 
 
”… Sjuksköterska var det två eller tre gånger under första året, och läkaren 
var ju en årskontroll, och sen har det faktiskt inte, sen har det inte varit något 
mer nere på sjukhuset, utan efter året har gått så lämnar ju de över till 
distriktssjukvården…” 

 
Därefter har den medicinska uppföljningen skett på vårdcentral. Det rådde delade meningar 
i hur vidareslussningen mellan sjukhus och primärvård fungerade, dock upplevde 
majoriteten av informanterna vidareslussningen som något negativt där engagemanget från 
primärvårdsenheten var bristfälligt. Två informanter fick själva uppsöka och kontakta sin 
vårdcentral, medan resterande fyra fick en naturlig övergång från sjukhuset. 

 
”Det är nu jag kommer gå till vårdcentralen. Den överlämningen har väl inte 
fungerat så bra, och det är inte från sjukhusets håll utan från vårdcentralens. 
Så jag har faktiskt kontaktat de nu och sagt att ni har missat mig och kalla 
mig så att då, så att det är mera den biten, men XXX [sjukhuset] har ju 
skickat sitt, för jag har ju fått att de har ju fått papperna och sådär.”  

 
En informant upplevde att hon för tidigt blev släppt från sjukhuset, och hade önskat 
ytterligare stöd därifrån innan hon slussades vidare till primärvården. Informanten önskade 
mer personcentrerad information och rådgivning från hälso- och sjukvården och inte endast 
en övergripande broschyr i handen.  
 
Individens ansvar postoperativt  
Under intervjuerna framkom att ansvaret för uppföljning inte endast ligger hos hälso- och 
sjukvården. En del informanter uttryckte det egna ansvaret och påpekar att en årlig 
uppföljning var att föredra men utöver den är det individens ansvar att söka vård vid 
behov. Tre informanter insåg att det krävdes eget ansvar och egen vilja till att lägga om sin 
livsstil och upplevde olika grad av hjälp vid de kontakttillfällen som gavs.   

 
”Det är mycket upp till en själv att jaga på. Det är det för mig också, men för 
mig är det lätt eftersom min läkare är engagerad och så.” 
 
”Så att det är mycket upp till en själv också, man kan inte räkna med att de. 
Jag tycker att årliga kontroller om allt är bra, räcker ju. Är det inte det då 
måste jag ju själv ta kontakt och berätta att det inte är bra och då följs vi 
upp.” 
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RESULTATDISKUSSION  

I resultatet framgick att informanterna önskade att hälso- och sjukvården tryckte mer på 
vad en livsstilsförändring faktiskt innebär. Livsstilsförändringar är av betydelse för ett bra 
resultat efter en operation, men det krävs behandling ur flera perspektiv med bland annat 
kostomläggning, fysisk aktivitet och beteendeförändringar (Engström, 2013). Enligt SBU 
(2013) är den mest betydande förändringen för viktminskning en förändring av kostvanor 
framför en förändring som innebär ökad fysisk aktivitet. Detta pekar på vikten av att 
patienter får tillräckligt stöd och information till kostomläggning som en del i 
livsstilsförändringarna. 
 
En gastric bypassoperation har visat sig kunna höja individens motivation att skapa nya 
levnadsvanor. Den fysiska begränsningen medför en ökad kontrollkänsla, vilket i sig leder 
till den ökade motivationen (Ogden, 2009). Den postoperativa patienten är mer benägen att 
fullfölja interventionsprogram för beteendeförändringar till skillnad från den preoperativa 
(Leahey et al., 2008). Detta sätter sig emot resultatet i vår studie där fem av sex har 
beskrivit betydelsen av beteende- och livsstilsförändringar preoperativt. Stöd vid 
förändring av livsstil och beteende preoperativt upplevdes underlätta de kommande 
förändringar som operationen medför. Det poängterades att stödbehovet är viktigt både 
före och efter operation (Kruseman, Leimgruber, Zumback & Golay, 2010).  
 
I resultatet framkom att de informanter som haft bra socialt stöd upplevde att de hade haft 
stor hjälp av det efter operationen. Det beskrevs att det var skönt att inte vara ensam i 
förändringarna, utan att det var av hjälp att luta sig mot någon. Detta stärks i en studie av 
Ogden (2009) som menade att det krävdes en tillåtande attityd från det sociala stödet för att 
livsstilsförändringar skulle bibehållas över tid. Likaså beskrev Venditti och Kramer (2012) 
vikten av socialt stöd för att bibehålla en varaktig viktminskning. Till skillnad från hälso- 
och sjukvårdens stöd, som innefattar information och rådgivning, bidrar det sociala stödet 
ytterligare med emotionellt och uppskattande stöd (Verheijden, Bakx, Weel, Koelen & 
Staveren, 2005). Detta konfirmeras i föreliggande studie då det sociala stödets betydelse 
belystes i flertalet av intervjuerna. Det sociala stödet från vänner och familj medförde hjälp 
i jobbiga och tråkiga situationer, främst i form av emotionellt och motiverande stöd. Det 
sociala stödet kan även ge patienten en känsla av sammanhang, KASAM, och därigenom 
kan patienten uppleva hanterbarhet och meningsfullhet i den nya situationen (Rydén & 
Stenström, 2008). 
 
Samtliga informanter hade fått ta del av skriftlig information både före och efter operation. 
Den skriftliga informationen upplevdes som tillräcklig men innehöll dock svårförståelig 
terminologi. Coulter (1999) skriver att information ska framföras så att den blir förståelig 
och användbar för patienten samt medföra att patienten får vara delaktig i beslutstaganden. 
God information stärker autonomin samt medför en vilja att följa behandling (Leino-Kilpi, 
Iire, Suominen, Vuorenheimo & Valimaki, 2007). Informanterna tryckte på att stöd i form 
av information var viktigt. Dessutom poängterade informanterna att information skulle ges 
på flera olika sätt, exempelvis skriftligt och muntligt. Att snabbt tillgå information och 
rådgivning via telefonkontakt med sjukvården medförde trygghet för individen. I Hälso- 
och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763, 2a §) står det stadgat att vården ska vara 
lättillgänglig. Detta var något möjligheten till kontakt via telefon bidrog till.  
 
I resultatet framkom delade upplevelser kring hur uppföljningen från primärvården såg ut. 
Efter operationen bör patienter enligt nationella riktlinjer ha livslång uppföljning 
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(Sundbom, 2013). Sjukvården ska dessutom tillgodose patientens behov av kontinuitet 
(HSL, 1982:763, 2a §). Patienter som genomgår en gastric bypassoperation kommer till 
opererande sjukhus upp till ett år efter operationen för uppföljning, och därefter slussas de 
ut till primärvården (Bariatric Center Stockholm, 2013). Där bör patienterna fångas upp 
och primärvårdsläkare bör vara insatta i vilken vård som kan vara nödvändig för patienter 
vilka har genomgått en gastric bypassoperation (Presutti, Gorman & Swain, 2004). Vikten 
av detta framkom genom de informanter vilka hade upplevt ett gott stöd från primärvården. 
En informant beskrev att husläkaren satte sig in i situationen och gav en helhetsvård, vilket 
hade upplevts som ett betydande stöd. På samma vis framkom att informanter som inte fått 
en bra övergång till primärvården kände att det var en brist. En informant kände att hon för 
tidigt blev släppt från sjukhuset, och hade velat ha mer stöd därifrån, medan två 
informanter uppgav att de själva fått söka upp vårdcentralen för att få uppföljning därifrån. 
Eftersom överviktsoperationer är något som används mer och mer bör primärvården ha 
kunskap kring hur den livslånga uppföljningen bäst utformas (Presutti, Gorman & Swain, 
2004).  
 
Stahre (2007) beskriver att beroendeproblematik är en tänkbar bakomliggande orsak till 
övervikt och fetma, och menar vidare att fetmaproblematik ligger på det känslomässiga 
planet och grundar sig i ångest. Ångest kan kortsiktigt lättas med hetsätning och på lång 
sikt leda till beroendeproblematik. Spencer (2006) beskriver hur en kvinna börjar 
konsumera alkohol istället för mat efter kirurgisk behandling. Vidare beskriver Sóuter et al. 
(2007) hur tre personer börjar shoppa och konsumera alkohol och tobak postoperativt. 
Detta relaterat till en beroendeproblematik vilken var grundorsaken till övervikten. 
Samtliga informanter poängterar vikten att följa upp och bearbeta bakomliggande orsaker 
samt att den psykiska bearbetningen upplevdes som svårtillgänglig i hälso- och sjukvården. 
Socialstyrelsen (2011) har tagit fram riktlinjer vilka innebär att hälso- och sjukvården ska 
erbjuda stöd och rådgivande samtal för att minimera riskfaktorer vilka kan leda till ohälsa. 
Att sätta in dessa åtgärder förutsätter att hälso- och sjukvården identifierar riskfaktorer, 
exempelvis riskkonsumtion av alkohol. 
 
METODDISKUSSION  

I och med studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie att genomföras. Detta då syftet 
var att intervjua personer vilka har genomgått en gastric bypass och ta reda på deras 
upplevelser av stöd i samband med operationen. I enighet med Henricsson och Billhult 
(2012) är kvalitativ forskningsmetod ett bra val då förståelse, tolkning eller beskrivningar 
av ett ämne vill studeras. Under hela genomförandet av föreliggande studie var författarna 
aktivt medvetna om sin roll. Detta innebar bland annat att författarna var medskapare till 
kontexten i intervjuerna med informanterna samt att författarna tolkade informanternas 
berättelser vid innehållsanalysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Det var via rika beskrivningar från informanterna som resultatet identifierades och 
kategorier och underkategorier urskildes. Delar av det funna resultatet hade därför gått 
förlorade om exempelvis en enkätstudie hade genomförts. Författarna till föreliggande 
studie upplever att rätt metod har använts för att få syftet besvarat. Att använda sig av 
intervjuguide där följdfrågor användes var ytterligare en positiv aspekt i val av metod. 
Samtliga frågor ställdes men i olika följd beroende på hur samtalet utvecklades. Författarna 
hade frågor att jobba utifrån, men fick chans att ställa ytterligare frågor beroende på 
informantens berättelser. Författarna testade dock inte intervjuguiden mot varandra först, 
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utan valde att göra pilotintervjun direkt, vilket i efterhand ses som något som kunde ha 
gjorts annorlunda. Författarna anser att detta inte påverkade det slutgiltiga resultatet.  
 
Informanterna rekryterades framför allt via internet men också via kurskamraters bekanta. 
Den första ansikte mot ansikte intervjun som genomfördes blev något vag rent 
innehållsmässigt. Detta märktes först vid innehållsanalysen. Vid eftertanke insåg 
författarna att detta kunde bero på nervositet och att författarna inte hade fått in 
intervjuteknik än. Resterande fysiska intervjuer gick allt bättre och författarna upplevde sig 
komma in i intervjutekniken, vilket exempelvis innebar att ställa rätt följdfrågor som 
överensstämde med syftet. Att informanterna rekryterades via internet medförde en bred 
geografisk spridning då informanterna kom från Umeå, Göteborg och Stockholm, vilket 
förbättrade överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). Att de rekryterades via 
internet medförde även att många personer kunde nås på kort tid (Skärsäter & Ali, 2012). 
Då rekryteringen av informanter var svårare än förväntat upplevdes internet vara ett bra 
forum för rekrytering då det går att nå många människor på kort tid och från olika delar av 
Sverige.  
 
Tre intervjuer genomfördes på telefon och tre var ansikte mot ansikte. Pilotintervju ägde 
rum på telefon och inkluderades i studien i enighet med Trost (2010) då den utvunna 
informationen svarade mot studiens syfte. Författarna hade föredragit en fysisk 
pilotintervju. Detta för att själva även få öva på intervjuteknik. Då pilotintervjun gav 
innehållsrika beskrivningar valdes den att inkluderas. Samtliga fysiska intervjuer 
genomfördes med båda två författarna närvarande. Däremot gjordes telefonintervjuerna var 
och för sig. Detta har författarna reflekterat kring då det kan ha påverkat innehållsanalysen. 
Den icke-intervjuande författaren kan i innehållsanalysen gå miste om den övergripande 
känslan och samspelet i intervjun. Den intervjuande författaren har upplevt sig ha en 
djupare förståelse i intervjun. Under transkriberingen noterades pauser, skratt och övriga 
händelser utöver tal. Detta gjorde att den icke-intervjuande personen ändå fick en bra 
inblick i samtalets helhet.  
 
Då tiden för hela arbetet var begränsat blev antal intervjuer likaså begränsat relaterat till 
tid. Antalet intervjuer hade författarna initialt begränsat till sex stycken, i och med 
tidsbegränsningen samt svårigheterna med att rekrytera deltagare. Om dessa skulle 
resultera i svag informationsrikedom skulle ytterligare deltagare ha rekryterats. De 
genomförda sex intervjuerna resulterade i en bred inblick i ämnet som undersöktes, och 
författarna tyckte att arbetets behov av information täcktes. Henricsson och Billhult (2012) 
menar att antal intervjuer inte är huvudsaken, om de ger rika beskrivningar av ämnet. I 
enighet med Polit och Beck (2012) har urval och antal intervjuer anpassats efter behov. 
 
Medelåldern bland informanterna i föreliggande studie var 48 år, varav den yngsta var 39 
år. Intressant vore att se om en lägre ålder bland informanterna skulle påverka resultatet. 
Vidare har författarna uppmärksammat att endast kvinnliga informanter har deltagit i 
studien. Författarna hade föredragit att inkludera manliga informanter i studien. Detta för 
att erhålla ett bredare perspektiv i resultatet. Pålitlighet i studier innefattar att ha 
förändringsbara faktorer hos informanterna såsom ålder och kön i åtanke (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
 
Om resultatet ska ses som överförbart är en subjektiv bedömning läsaren själv får göra, 
men den bedömningen underlättas av att urval, deltagare, datainsamling och 
kontextomständigheter tydligt finns beskrivna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Författarna har i arbetet strävat efter att detaljerat beskriva hela förloppet för att 
överförbarhet ska kunna uppnås. Något som begränsar överförbarheten är att alla 
informanter var kvinnor, detta då inga svar om att delta erhölls från män. Det faktum att 
alla informanter i föreliggande studie var kvinnor gör att resultaten troligtvis blir mer 
representativa för just kvinnor. 
 
Dataanalysen är gjord i enighet med beskrivningarna för kvalitativ innehållsanalys i 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012), med identifiering av meningsenheter som sedan 
har kondenserats och abstraherats och därefter indelats i kategorier. Fram till abstraktionen 
gjorde författarna var för sig för att sedan gemensamt diskutera fram kategorier. Detta 
upplevde författarna som positivt då två sätt att se på innehållet i materialet erhölls, och en 
bredare förståelse för innehållet uppstod under indelningen av kategorier. 
 
En styrka med studien är att arbetet har hållits smalt utan att glida ifrån det huvudsakliga 
ämnet. En tidsplan upprättades i syfte att undvika stress samt för att ge alla delmoment i 
arbetet sin tid och bearbetning. 
 
SLUTSATS 

Studien resulterar i att ett ytterligare behov av stöd från hälso- och sjukvården föreligger i 
samband med en gastric bypassoperation. Det medicinska stödet upplevs som tillräckligt 
medan stöd vid livsstils- och beteendeförändringar önskas utökas. Socialt stöd medför en 
trygghet vilket leder till en lättare livsstilsanpassning postoperativt. Utslussningen till 
primärvården upplevs variera mellan primärvårdsenheter och uppföljning vad gäller 
livsstils- och beteendeförändringar ser olika ut. Det upplevs betydelsefullt att få träffa 
någon som genomgått liknande ingrepp och ta del av dennes kunskaper. Stor vikt lades vid 
betydelsen av information före operation samt att följa upp och bearbeta bakomliggande 
orsak. Informanterna belyser vikten av att bearbeta bakomliggande orsak i samband med 
operation och anser att hälso- och sjukvården bör beakta denna aspekt djupare vid 
behandling av övervikt och fetma.  
 
Förslag på fortsatta studier 
Då vår studie inte inkluderade några manliga informanter hade det varit intressant att 
genomföra en liknande studie med manliga deltagare. Detta för att se om eventuella 
skillnader och likheter föreligger. Vidare skulle intresse ligga i att undersöka vilken 
information och kunskap som är relevant och önskvärd hos personer vilka ska behandlas 
för övervikt och fetma. Fortsatta studier vad gäller beroendeproblematik som 
bakomliggande orsak till övervikt och fetma är intresseväckande. Studier inom detta 
område skulle kunna resultera i bättre vård och behandling av övervikt och fetma i 
framtiden. Ytterligare förslag på en fortsatt studie vore att undersöka bemötandet från 
hälso- och sjukvårdspersonal i samband med viktminskning.  
 
 
KLINISK TILLÄMPBARHET 

Föreliggande studie kan leda till att hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammar behovet 
av stöd och uppföljning i samband med en gastric bypassoperation, framför allt när det 
gäller livsstilsförändringar men även beteendeförändringar. En förhoppning är att studien 
ska framhäva vikten av att hälso- och sjukvården även behandlar bakomliggande orsaker 
till att fetma och övervikt uppstår i samband med gastric bypassoperationer.
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskola 
2014-01-15 
   
  
Intervjudeltagare till självständigt arbete sökes  
  
Vi heter Jonna Fredriksson och Alma Hjelmqvist och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 
15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör behov av stöd från hälso- och 
sjukvården vid livsstilsförändringar efter en gastric bypassoperation (GBP). Vi är därför 
intresserade av att få genomföra intervjuer med personer som väljs utifrån följande 
kriterier; personen ska vara över 18 år, svensktalande samt ha genomfört operationen minst 
två år innan intervjun.   
  
Studier visar att personer vilka har genomgått en GBP upplever förbättrad livskvalitet, 
hälsotillstånd och ätbeteende ett år efter operation. Två år efter GBP rapporterades något 
lägre livskvalité och sämre ätbeteende samt en ökad medvetenhet om att den egna 
viljestyrkan krävdes för att upprätthålla fortsatt viktminskning.   
  
Syftet med det självständiga arbetet är att undersöka personers upplevda behov av stöd från 
hälso- och sjukvården i samband med livsstilsförändringar efter en gastric bypass. 
  
En kvalitativ forskningsmetod används, vilket innebär att personers beskrivningar blir 
underlag för analys. För att samla in relevant information genomför vi en kvalitativ 
intervjustudie där vi söker relevanta deltagare att intervjua.    
  
Vi är måna om intervjupersonernas integritet. Deltagandet är frivilligt och kan när som 
helst avbrytas. Intervjupersonernas identitet kommer att behandlas konfidentiellt och 
avidentifieras.  Intervjun kommer att spelas in och transkriberas för vidare analys. 
Arbetsmaterial kommer endast användas till detta arbete och raderas när arbetet är 
färdigställt. Intervjupersonen får dessutom själv välja om en fysisk intervju eller intervju 
via telefon passar bäst. Intervjuns omfattning kommer vara cirka 30-60 minuter.     
  
Vi vore väldigt glada om du vill medverka i detta arbete! 
  
Med vänlig hälsning  
  
 
Sophiahemmet Högskola  
  
Jonna Fredriksson, tel XXX och Alma Hjelmqvist, tel XXX 
 
Jonna.fredriksson@stud.shh.se och Alma.hjelmqvist@stud.shh.se  
   
Handledare: Anna Swall, Tel XXX	  
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BILAGA B 

Hej! Vi är två studenter från Sophiahemmet Högskola som ska skriva vårt självständiga 
arbete om behovet av stöd från hälso- och sjukvården till livsstilsförändringar efter en GBP 
och ska därför göra intervjuer. Vi undrar därför om du är intresserad av att delta i en 
intervju? Mejla gärna alma.hjelmqvist@stud.shh.se för mer information om eventuellt 
deltagande. Vi är tacksamma för svar och är glada om du vill delta! Vänliga hälsningar 
Alma och Jonna 
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BILAGA C 
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BILAGA D 

INTERVJUGUIDE 
Alma Hjelmqvist och Jonna Fredriksson 
2014-01-21 
 
FRÅGOR 

1. Hur har du upplevt tiden efter operationen?  
2. Har du ändrat din livsstil, och i så fall hur? 

- Matvanor?  
- Fysisk aktivitet? 
- Har den förändrade livsstilen bibehållits över tid?   

3. Kan du beskriva det stöd du fick från hälso- och sjukvården, då gällande 
livsstilsförändringar efter operationen?  
- En positiv upplevelse?  
- En negativ upplevelse? 

4. Kan du beskriva vilket ytterligare stöd du hade önskat från hälso- och 
sjukvården gällande dina livsstilsförändringar efter operationen?  
- Från vilken instans fick du stöd, primärvården eller någon annan enhet?  
- Upplevde du behov av stöd under längre tid än du fick?  

 


