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Abstrakt 
 
Bakgrund: Fetma ökar i Sverige och det medför en ökning av metoder för viktminskning. En 
av de vanligaste kirurgiska metoderna för viktminskning är en Gastric bypass operation 
(GBP) och metoden dominerar i Sverige. Vid en GBP genomförs en delning av magsäcken, 
tolvfingertarmen och tunntarmen för att reducera näringsabsorptionen och innehållsvolymen 
på magsäcken. Det innebär att patienten inte kan äta fullstora portioner och på så vis minskar i 
vikt.  
 
Syfte: Syftet var att beskriva komplikationer i samband med en Gastric bypass operation.  
 
Metod: Litteraturstudie med en deskriptiv design och deduktiv analys av femton studier med 
kvantitativ metod.  
 
Resultat: Komplikationerna i samband med GBP kan delas in i tidiga komplikationer och 
sena komplikationer. Komplikationer kan vara sepsis, blödningar, läckage, infektioner, 
näringsbrist, smakförändringar, urkalkning av skelett, gallsten, bråck, magsår, 
substansmissbruk, depression och dumping. Rökning, alkohol, dåliga matvanor och NSAID-
preparat kan ha en negativ effekt i samband med GBP. 
 
Slutsats: Det kan vara av vikt att de komplikationer som kan uppstå i samband med en GBP 
synliggörs, både för vårdtagare och sjuksköterska. Ett synliggörande kan bidra till ökad 
kunskap och den ökade kunskapen kan bidra till ökad patientsäkerhet. Genom att informera 
och undervisa patienten om komplikationer och hantering av komplikationer samt att hjälpa 
patienten anpassa sig till den nya livsstilen kan sjuksköterskan göra en stor insats till 
patientens framtida välmående. Anpassningen, undervisningen och informationen kan kopplas 
till det systematiska arbetssättet som finns inom VIPS-modellen och Orems egenvårdsteori.  
 
 
Nyckelord: Fetma, Gastric bypass (GBP), Sena Komplikationer, Sjuksköterskans roll, Tidiga 
Komplikationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

Begreppsförklaring:   
Ord och begrepp markerade med * 

i studien förklaras nedan enligt 

Lindskog (2004).  

 

 

Anastomos = Konstlad förbindelse 

Anastomotiskt läckage = Läckage i 

den kirurgiska förbindelsen 

Arterioskleros = Samlingsterm för 

alla typer av artärförkalkningar  

Crohn´s sjukdom = Inflammatorisk 

tarmsjukdom 

Dumping = Svettning, illamående 

och trötthet efter intag av mat hos 

magopererad patient 

Dyslipidemi = Blodfettrubbning 

Fistel = Onormal kanal i kroppen  

Hematemes = Blodkräkning 

Hyperlipidemi = Förhöjda, 

onormala nivåer av lipider 

och/eller lipidproteiner i blodet 

Hypertoni = Högt blodtryck  

Infertilitet = Ofruktsamhet 

Intraluminala blödningar = 

Blödningar i organkanaler 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrement = Sjuklig utfällning av 

salter med stenbildning i organ 

Laparoskopiskt ingrepp = 

Operation via små hål i bukväggen, 

(Titthålskirurgi) 

Melena = Svart, tjärliknande och 

illaluktande avföring 

Osteoartrit = Ben- och 

ledinflammation 

Osteopeni = Bristande mängd 

benvävnad i skelettet 

Osteoporos = Benskörhet 

Perforering = Hål 

Sepsis = Blodförgiftning  

Sömnapné = Andningsuppehåll 

under sömn  

Takykardi = Hjärtfrekvens på över 

100 slag/minut  

Tromboembolisk sjukdom = 

Sjukdom där blodkärlen blockeras
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1. Inledning  
I föreliggande arbete används begreppet fetmakirurgi men kan i litteraturen även benämnas 
som överviktskirurgi, viktminskningskirurgi och obestitatskirurgi. Den vetenskapliga 
litteraturen beskriver Roux-en-Y Gastric bypass, Laparoskopisk Roux-en-Y Gastric bypass 
och Laparoskopisk Gastric bypass och i föreliggande arbete benämns det med Gastric bypass 
operation (GBP). 

2. Bakgrund 
2.1. Fetma  
Enligt Hruby et al. (2016) har få hälsofrågor bidragit till så mycket oro, så många debatter och 
kontroverser som fetma. Förr var fetma ovanligt men är nu allt mer förekommande och fetma 
betraktas idag som en sjukdom. Trots ökad vetskap om hälsorisker kring fetma så har 
förekomsten ökat (a.a.).  

Body Mass Index (BMI) är ett internationellt mått på övervikt och fetma. BMI räknas ut 
genom att ta vikten i kilogram dividerat med längden i meter i kvadrat. BMI över 30kg/m2 

klassificeras som fetma (World health organisation, 2016). Fetma utvecklas när energiintaget 
från livsmedel och dryck är större än energibehovet hos kroppens ämnesomsättning under en 
längre period, vilket resulterar i överskott av kroppsfett. Överskottet bidrar till en försämring 
av hälsa och livslängd. Fetma kan öka dödligheten och är en av de största riskfaktorerna som 
kan orsaka metaboliska sjukdomar såsom hyperlipidemi*, hypertoni*, osteoartrit*, 
dyslipidemi*, diabetes typ 2, arterioskleros*, näringsbrist, sömnapné*, och cancer. Fetma kan 
relateras till obalans i glukos och lipidmetabolismen (Ghouse, Barwal & Wattamwar, 2016). 
Svår fetma kan ha samband med vissa psykiska tillstånd såsom depression (Voelker & Foster, 
2007).  

2.2. Gastric bypass   

2.2.1. Historik 
På 1960-talet skapade Edward Mason, University of Iowa, en metod som kom att bli störst 
inom kirurgisk behandling av fetma vilken är den metod vi idag kallar för GBP (Hänni, 
2014a). Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg, 2016a) visar att GBP är stort i 
Sverige och att 95 % av klinikerna använder metoden i samband med fetmakirurgi. 
Anledningen till metodvalet är att GBP är en väldokumenterad metod vad det gäller resultat 
och kontrollerade studier (a.a.). År 2012 genomfördes 8000 fetmakirurgier i Sverige (Hänni, 
2014a). SOReg (2016a) illustrerar att det år 2015 utfördes 6200 fetmakirurgier i Sverige och 
att svensk fetmakirurgi uppvisar en hög kvalité.  

2.2.2. Kostnader 
Nödvändig sjukvård i Sverige är i huvudsak finansierad med offentliga medel och det gäller 
även en stor del av operationer utförda av privata vårdgivare. Nio av tio patienter får sin 
fetmakirurgi betald av offentliga medel vilket ser ut att minska över tid. Det kan delvis bero 
på att den offentliga förvaltningen försökt att begränsa andelen fetmakirurgier (SOReg, 
2016a). Patientavgifter gäller för föreliggande vård och ingår i högkostnadsskyddet. Om en 
patient uppfyller de krav som finns för att genomgå fetmakirurgi behöver patienten inte betala 
mer än 1100 kronor som är taket för högkostnadsskyddet (Nestor, 2016). Om patienten av 
någon anledning inte uppfyller de krav som är skrivna eller om patienten vill få en operation 
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snabbare än den kötid som finns i landstinget får patienten stå för hela kostnaden själv vilket 
kan vara mellan 80 000 kronor till 130 000 kronor (Nestor, 2013).  

2.2.3. Operationsmetod  
GBP är ett ingrepp som delar på magsäcken och tolvfingertarmen vilket bidrar till att maten 
som intas enbart passerar en liten magsäcksficka och sedan direkt vidare ut i tunntarmen 
(Herron & Roohipour, 2012). Delningen av magsäcken, tolvfingertarmen och tunntarmen 
görs för att reducera näringsabsorbation och innehållsvolym på magsäcken (Hague & 
Baechle, 2008). Om fetmakirurgin resulterar i malabsorption* blir viktminskningsresultatet 
större och det är bland annat därför man använder sig av metoden GBP (Compher, Badellino 
& Boullata, 2008).  

Det är processen som ger namnet bypass eftersom den intagna maten passerar vid sidan om 
den gamla magsäcken och den funktion som magsäcken har i vanliga fall, att fungera som en 
reservbehållare, är ur funktion. Det gör att patienten inte kan äta fullstora portioner och på så 
sätt minskar i vikt (Sundbom, 2014). En GBP kan genomföras med öppen kirurgi men det är 
vanligare att operationen utförs som ett laparoskopiskt ingrepp* (Clutts, 2009). Ingreppet tar 
ungefär en och en halv timme och genomförs när patienten är i narkos (Sundbom, 2014).  

2.2.4. Indikationer 
Patil och Melander (2015) menar att för att få genomgå en GBP måste patienten uppfylla 
vissa kriterier mot bakgrund av att operationen inte ska innebära risker för patienten och att 
resultatet ska bli optimalt. En patient som har ett BMI över 40kg/m2 eller över 35kg/m2 med 
en samtida överviktsrelaterad samsjuklighet som exempelvis diabetes typ 2, sömnapné, 
infertilitet* eller hypertoni kan bli erbjuden att genomgå en GBP. Patienten som ska genomgå 
fetmakirurgi bör under ett halvår försökt att gå ner i vikt med hjälp av icke kirurgiska metoder 
(a.a.). Hen ska också genomgå tester innan GBP såsom EKG och olika typer av blod- och 
urinprov (Bock-Lopez, 2001). Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg, 2016b) lyfter 
att fetmakirurgi har stor effekt på fetmasjukdomens samsjuklighet. Hänni (2014b) påtalar att 
patienten också bör erbjudas stöd av dietist, psykolog samt sjuksköterska eller 
läkemedelsbehandling som kan ge viktminskningsresultat. Ovanstående ska erbjudas innan 
fetmakirurgi kan övervägas. Stöd från familj och närstående beskrivs också som viktigt inför, 
under och efter en GBP (a.a.).  

2.2.5. Kontraindikationer 
Om kontraindikationer föreligger innan GBP ska en mer noggrann utredning göras. Exempel 
på kontraindikationer kan vara svår lungsjukdom, hjärtinfarkt, Crohn ́s sjukdom*, obehandlad 
ätstörning, sårläkningsproblematik, tidigare problematisk bukoperation eller tromboembolisk 
sjukdom*. Specifika kontraindikationer innebär att patienten måste förstå och uppfatta vad 
som kommer att ske. Om patienten bedöms att inte uppfatta det arbete som krävs efter 
operationen kan fetmakirurgi inte genomföras (Hänni, 2014b). Det är viktigt att inför en GBP 
undersöka patientens psykiska hälsa. Om patienten har pågående psykotiska eller depressiva 
problem eller pågående alkohol- eller drogmissbruk ska problemen utredas innan fetmakirurgi 
genomförs (Patil & Melander, 2015). 

2.2.6. Komplikationer  
Vid en GBP kan det, som vid många andra kirurgiska ingrepp, uppstå komplikationer. Vid en 
GBP finns det komplikationer som klassas som tidiga komplikationer och sena 
komplikationer. Definition av tidiga komplikationer är de komplikationer som uppstår från 
operationstillfället och 30 dagar framåt (Barth & Jenson, 2006). De sena komplikationerna 
uppstår 30 dagar efter operationen och upp till fem år postoperativt (SOReg, 2016b). Svensk 
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fetmakirurgi visar på hög kvalité och andelen patienter som år 2015 fick en svår komplikation 
var ca 3 %. De patienter som utvecklade någon form av komplikation var ca 8 %. De senaste 
åren har antalet inrapporterade komplikationer i samband med en GBP minskat (SOReg, 
2016a).  

2.3. Teoretisk referensram  
Dorothea Orems omvårdnadsteori grundar sig i att alla människor är olika och har därför olika 
fysiologiska, psykologiska och sociala behov. Orem menar att en människa är en fri och aktiv 
varelse som är reflekterande över både sig själv samt sin omgivning. Genom egenvård kan 
människan uppnå en känsla av välbefinnande. Den sociala miljön som människan 
samexisterar i påverkar hur egenvårdshandlingarna kan ske. Människan som individ har ett 
stort ansvar att främja sin egen hälsa genom att utveckla goda vanor. Sjuksköterskan har som 
uppgift att undervisa, informera och stötta patienten i dess egenvård. Hjälpen som ges ska 
vara individualiserad och visa hänsyn till personlighet samt livssituation.  Sjuksköterskan ska 
vara med och bidra till att det skapas en god och motiverande egenvårdmiljö, så att patienten 
kan uppnå sina mål (Orem, 2001). Patienter måste förstå vikten av det egna ansvaret i 
egenvården och vara motiverade till att vara delaktiga i samband med en GBP (Do Rego 
Furtado, 2010; Patil & Melander, 2015).  

2.4. Omvårdnadsprocessen 
Omvårdnadsprocessens syfte är att främja egenvård samt att upprätta förutsättningar för att 
vårdpersonalen ska få korrekt information om individuella omvårdnadsbehov. 
Omvårdnadsprocessen innefattar två dimensioner vilka är problemlösning och samspel. 
Samspelet mellan patienten och sjuksköterskan har en stor betydelse för den aktuella kvalitén 
på vården (Jahren Kristoffersen, Nortwedt & Skaug, 2005).  

2.4.1. Dokumentation av omvårdnad 
För att en god omvårdnad ska kunna uppnås bör sjuksköterskan alltid utgå från patientens 
individuella behov och värderingar samt visa respekt för hens integritet. För att kunna uppnå 
det behövs ett systematiskt arbetssätt i dokumentationen såsom VIPS-modellen. VIPS står för 
välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet. VIPS-modellen utgår från strukturen 
status, åtgärder och resultat (Ehnfors, Ehrenberg, & Thorell-Ekstrand, 2014). VIPS-modellen 
är en kompromiss mellan kliniskt inriktat sjukvårdsspråk och internationellt erkända 
professionella termer (Ehrenberg, Ehnfors, & Thorell-Ekstrand, 1996).  

Omvårdnadsstatus enligt VIPS-modellen innefattar hälsosituationer och förhållanden som har 
relevans för den aktuella omvårdnaden. Sökord väljs utifrån behov, problem, resurser och 
risker som kan påverka patienters funktionsförmågor. Omvårdnadsstatusen har sin grund 
utifrån funktion, obehag, påverkande faktorer och hjälpmedel som patienten använder. De 
sökord som ingår i VIPS-modellens omvårdnadsstatus är kommunikation, 
kunskap/utveckling, andning/cirkulation, nutrition/ätande, elimination, hud/vävnad, 
aktivitet/ADL, sömn/vila, smärta/sinnesintryck, sexualitet/reproduktion, psykosocialt, 
andligt/kulturellt, säkerhet och sammansatt status (Ehnfors et al., 2014). Sheipe (2006) menar 
att ett optimalt resultat i samband med en GBP kan uppnås med hjälp av en tydlig struktur för 
arbetet med omvårdnad (a.a.). Ehnfors et al. (2014) menar att VIPS-modellen tydliggör 
strukturen för sjuksköterskans dokumentation kring omvårdnaden av patienter.  

3. Problemformulering  
I Sverige ses en ökning av övervikt och fetma hos invånarna vilket är ett hälsoproblem som 
påverkar både individ och samhälle. Det finns många metoder för viktnedgång såsom dieter, 
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kosttillskott, livsstilsförändringar, träningsmetoder och fetmakirurgi. Att förbättra patientens 
hälsotillstånd är det primära syftet för fetmakirurgin.  

Eftersom fetman ökar och GBP förekommer bör kunskap och kännedom om eventuella 
komplikationer finnas hos sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör ha kompetens att vårda i 
preventivt syfte och i eftervården. För att bibehålla hög patientsäkerhet är det viktigt att 
sjuksköterskans kompetens breddas mot bakgrund av att GBP förekommer i Sverige. 

4. Syfte  
Syftet var att beskriva komplikationer i samband med en Gastric bypass operation.  

5. Metod  
5.1. Design 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med en deskriptiv design och deduktiv analys.  

5.2. Sökstrategi 
För att finna relevanta studier som svarade mot syftet användes databaserna Cinahl, Medline 
och PsycINFO. Meningsbärande ord i syftet identifierades och Svenska MeSH användes. 
Sökorden kombinerades med de booleska sökoperatorerna, OR och AND.  
 
Sökorden som användes i litteratursökningen var Adverse effects, Bariatric surgery, 
Complications, Gastric bypass, Postoperative complications. Begränsningarna Peer reviewed, 
English language, All adults samt att de ska vara publicerade mellan år 2000 – 2017 användes 
för sökningarna i respektive databas (bilaga 1).  

5.2.1. Sökning i Medline 
Kombinationerna som användes i databasen Medline var: Gastric Bypass AND Postoperative 
complications, Gastric bypass AND postoperative complications OR Adverse effects samt 
Bariatric surgery AND Postoperative complications (bilaga 1). 

5.2.2. Sökning i Cinahl 
Kombinationerna som användes i databasen Cinahl var Gastric bypass AND Postoperative 
Complications OR Complications (bilaga 1).  

5.2.3. Sökning i PsycINFO 
Sökordet som användes i databasen PsycINFO var Gastric bypass (bilaga 1).  

5.3. Urval  
Framsökta studier och titlar som bedömdes relevanta gentemot syftet genomgick tre 
urvalssteg enligt Kristensson (2014). I urval ett lästes 569 abstrakt och de studier som 
bedömdes kunna svara på syftet valdes. I urval två gjordes en systematisk genomgång av de 
utvalda 145 studierna och i urval tre granskades 15 studier vilka samtliga uppfyllde kriterierna 
och svarade på syftet (bilaga 1).  

Inklusionskriterierna var studier som handlade om patienter som i vuxen ålder (18+) 
genomgått en Gastric bypass, Roux- en- y Gastric bypass, laparoskopisk Roux- en- y Gastric 
bypass samt studier som handlade om komplikationer i samband med GBP, Roux- en- y 
Gastric bypass, en laparoskopisk Roux- en- y Gastric bypass. Exklusionskriterier var studier 
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som endast handlade om annan fetmakirurgi som exempelvis Gastric banding, Ventricel 
banded gastroplasty och Duodenal Switch samt de studier som inte var originalartiklar.  

5.4. Kvalitetsgranskning 
De 15 studierna som svarade på syftet kvalitetsgranskades med Kristenssons (2014) 
granskningsmallar med frågeställningar för studier med kvantitativ metod. Inga studier 
exkluderades efter granskningen och de 15 studierna bedömdes svara på syftet och vara av 
god kvalitet (bilaga 2).  

5.5. Bearbetning och analys 
Bearbetning och analys av data är nödvändigt när data samlats in från olika databaser för att 
tydliggöra resultatet (Houser, 2007). Syftet med en analys är att organisera, bidra till struktur 
och arbeta fram en mening från den insamlade datan (Polit, Beck & Hungler, 2001). 
I analysen användes en deduktiv ansats vilket innebär att data sorterades utifrån givna 
begrepp. Först identifierades data som tidiga komplikationer och sena komplikationer. 
Därefter identifierades enskilda komplikationer som sorterades deduktivt utifrån VIPS-sökord 
för omvårdnadsstatus. Endast delar av VIPS-modellens sökord för status som bedömdes vara 
relevanta för studien användes (tabell 1).  
 
Tabell 1. Tidiga komplikationer och sena komplikationer i samband med en GBP, komplikationer i samband 
med en GBP samt delar av VIPS-modellens sökord för omvårdnadsstatus.  
 

5.6. Forskningsetiska överväganden 
Enligt Kristensson (2014) har uppsatser som skrivs på kandidat- eller magisternivå inget 
behov av genomgång för formell etisk prövning i en juridisk mening, det betyder inte att 
uppsatserna kan vara fria från forskningsetiska ställningstaganden. Det finns stora krav på 
uppsatsens val av ämne, tillstånd och lämplighet. Litteraturstudier bör ta hänsyn till om 
studierna som analyserats och granskat är etiskt försvarbara. Resonemang som är etiskt 
betingade i en studie är etiskt godkännande, ingen intressekonflikt samt informerat samtycke 
(a.a.). De 15 studierna som inkluderades hade alla någon form av etiskt resonemang (bilaga 
3). Studierna som används i resultatet ansågs vara av god etisk kvalitet och inkluderades. Det 
finns inga intressekonflikter eller ekonomiska band till den aktuella studien. Relevant resultat 
som framkommit under arbetets gång har inkluderats i studien och inget resultat har 
exkluderats på grund av personligt tycke eller personliga tankegångar.  
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Smakförändringar Smärta/Sinnesintryck 
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Substansmissbruk Psykosocialt 
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Dumping Sammansatt status 
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6. Resultat 
Resultatet i föreliggande studie presenteras utifrån analysen med en annan struktur för att 
förtydliga för läsaren. Strukturen utgår från tidiga komplikationer och sena komplikationer 
som relateras till delar av VIPS-modellens sökord för omvårdnadsstatus vilka sedan kopplas 
till komplikationer i samband med en GBP (tabell 2).  
 
Tabell 2. Illustration av disposition av resultatet. Tidiga komplikationer och sena komplikationer i samband 
med en GBP, komplikationer i samband med en GBP samt delar av VIPS-modellens sökord för 
omvårdnadsstatus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I resultatet presenteras komplikationer i samband med en GBP. Femton studier med 
kvantitativ ansats inkluderades. Studierna var från Brasilien, Chile, England, Frankrike, 
Nederländerna, Schweiz, Sverige och USA (bilaga 2). I bilaga 4 förtydligas antalet deltagare, 
kön, medelålder och preoperativt BMI/vikt i studierna. 

6.1. Tidiga komplikationer 

6.1.1. Andning/cirkulation 

6.1.1.1. Sepsis  
Postoperativ sepsis* var en ovanlig men allvarlig postoperativ komplikation. I en studie 
uppvisade 0.82 % av alla patienter postoperativ sepsis i samband med GBP. Det visade sig att 
risken för sepsis var högre vid längre operationstid, högre ålder, tobaksanvändning och om 
patienten hade samsjuklighet såsom diabetes. De som var rökare hade en 63 % högre risk att 
utveckla en postoperativ sepsis jämfört med de som var icke-rökare. Ju längre historik av 
rökning patienten hade desto större risk för sepsis fanns. Flera postoperativa komplikationer 
var påtagligt förhöjda bland de patienter som fick sepsis (Blair et al., 2016). 

6.1.1.2. Blödningar  
Blödningar i det tidiga postoperativa skedet visade sig kunna inträffa men förekom sällan i 
samband med en GBP. Inre blödningar rapporterades hos upp till 4 % av alla GBP-opererade 
patienter. Risken att blödningar uppstod i samband med GBP innebar allvarliga konsekvenser 
för patienten. Av patienterna i en studie diagnostiserades 3.3 % med tidiga postoperativa 
blödningar. Det fanns inga skillnader mellan patienterna som diagnostiserades med inre 
blödningar och de övriga patienterna. Patienter med inre blödningar uppvisade takykardi*, 
melena* och hematemes*. De postoperativa blödningarna som kunde identifieras i studien 
gav upphov till andra besvär såsom fistlar* (Dick, Byrne, Baker, Budak & Morgan, 2010). 
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6.1.1.3. Läckage  
Förekomsten av anastomotiskt läckage* var 3.2 % hos patienter som genomgått en GBP 
(Romain et al., 2014). Det rapporterades läckage vid bypassens klammerlinje* i samband med 
en GBP. All läckage, förutom intraluminala blödningar*, utvecklades under den första 
postoperativa veckan. Det rapporterades inga skillnader mellan patienter som utvecklade 
komplikationer med hänsyn till vikt, BMI och ålder. Rökning rapporterades ha ett samband 
med en ökad risk för postoperativt läckage (Dayer-Jankechova, Fournier, Allemann & Suter, 
2015).  

6.1.2. Hud/Vävnad 

6.1.2.1. Infektion 
Infektioner beskrevs som postoperativa komplikationer i samband med GBP. Infektioner som 
uppstod var sårinfektioner och urinvägsinfektioner (Blair et al., 2016). Dayer-Jankechova et 
al. (2015) beskrev att postoperativa komplikationer var sårinfektion samt infektion belägen i 
buken.  

6.2. Sena komplikationer 

6.2.1. Nutrition/Ätande  

6.2.1.1. Näringsbrist  
Blume et al. (2012) beskrev att postoperativa komplikationer i samband med GBP kunde 
uppstå, såsom näringsbrist som uppstått på grund av den reducerade magkapaciteten och 
förändringarna i näringsabsorbationen. Vitamin- och mineralnivåer analyserades före 
operationen och analyserades sedan postoperativt vid första, sjätte, tolfte, tjugofjärde och 
trettiosjätte månaden. Blodbrist uppvisades hos 6.5 % av patienterna strax efter operationen 
och ökade sedan till 33.5 % efter 36 månader. Trettiosex månader efter operation var 
erytrocytvolymen låg hos 43.5 % av patienterna jämförelsevis med 20.0 % preoperativt. 
Ferritininvärdet var lågt hos 5.3 % av patienterna preoperativt och efter 36 månader 
postoperativt hade förekomsten ökat till 23.5 %. Trettiosex månader efter GBP rapporterades 
en ökning av brister på B12 och Albumin, däremot var nivåerna av kolesterol, triglycerider 
och glykos reducerade.  

6.2.1.2. Urkalkning av skelett  
Frakturer beskrevs i samband med en GBP. Sex procent av patienterna rapporterade en 
reducering av sin längd sedan GBP (medelvärdet på minskning av längden var 0.046 m) samt 
5 % återgav att de haft frakturer efter operationen. Frakturer i vrister, armar, anklar, tummar 
och tår rapporterades. Efter GBP fick 7.2 % en ny postoperativ diagnos av osteoporos* och 
0.05 % rapporterade en ny postoperativdiagnos av osteopeni*. Studien visade att urkalkning 
av skelett var ett problem hos de patienter som genomgått en GBP (Berarducci, Haines & 
Murr, 2009).  

6.2.2. Smärta/Sinnesintryck 

6.2.2.1. Smakförändringar 
Smak-, lukt- och aptitförändringar beskrevs i samband med en GBP. Det rapporterades en 
förändring i smak hos upp till 97 % av patienterna. Sjuttiotre procent av patienterna 
rapporterade avsmak för vissa produkter såsom kött som motsvarade 33 % av avsmakerna. 
Smakförändringar fanns hos 73 % och förändringar i lukt beskrevs hos 42 % av patienterna. 
De patienter som hade avsmak för vissa matprodukter hade större viktminskning och 
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reducering av BMI postoperativt än de som inte kände någon avsmak för någon specifik 
matprodukt (Graham, Murty & Bowrey, 2014).  

6.2.3. Hud/Vävnad 

6.2.3.1. Bråck  
Bråck var en postoperativ komplikation som beskrevs som ett allvarligt problem bland 
patienter som genomgått en GBP. Patienter som uppvisade buksmärtor, kräkningar och akut 
tarmvred kunde ha bråck. De som uppvisade symtom på bråck i samband med en GBP var 4.3 
% varav 3.5 % av dem undersöktes kirurgiskt på grund av symtom på akut tarmvred och 0.7 
% på grund av oregelbundna och återkommande buksmärtor. Bråck rapporterades hos 
majoriteten av de 4.3 % som uppvisade symtom och bråcket var orsaken till de uppvisade 
symtomen. Hos de patienter som uppvisade oregelbundna och återkommande buksmärtor var 
frekvensen på bråck 59 %. Hos de patienter som inte uppvisade några symtom hade 25 % 
bråck (Quezada et al., 2015). 

6.2.3.2. Magsår 
Perifert magsår* i samband med en GBP var en komplikation som utvecklades på lång sikt. 
Det fanns inte några skillnader i operationernas karaktär mellan de patienter som fick och inte 
fick perifert magsår. De patienter som diagnostiserades med postoperativt perifert magsår var 
6.6 %. Det var fler kvinnor än män som fick magsår. Av de som fick magsår hade 34.8 % 
diabetes typ 2. Patienter med magsår uppvisade halsbränna, kräkningar och melena. Kliniska 
tecken av perforering* uppvisades hos 1.1 % som exempelvis svåra magsmärtor, frossa, feber, 
yrsel, kräkningar och takykardi. Patienter som hade magsår lokaliserat exakt vid 
anastomosen* var 82.6 %. Magsår som var lokaliserade i tomtarmen eller i den ”nya 
magsäcken” fanns hos 17.4 % av patienterna. Rökning och användning av NSAID-preparat 
hade ett samband med utvecklingen av magsår. Av de patienter som fick perifert magsår 
genomgick 21.7 % operation som behandling, de resterande kunde behandlas konservativt 
med läkemedel (Coblijn, Lagarde, De Castro, Kuiken & Van Wagensveld, 2015).  

6.2.4. Psykosocialt 

6.2.4.1. Substansmissbruk 
Efter en fetmakirurgi kunde alkoholkonsumtionen förändras och det kunde utvecklas en risk 
för missbruk. Olika fetmakirurgiska metoder jämfördes med varandra och GBP var den metod 
som hade störst risk för utveckling av alkoholproblem efter ingreppet. Patienter som blivit 
behandlade med en GBP hade ökad risk för att utveckla en alkohol konsumtion av 
medelhöggrad samt en ökad risk för att få en alkoholmissbruksdiagnos. GBP var den 
fetmakirurgiska metod som hade flest självinrapporterade fall av postoperativa problem med 
alkoholanvändning (Svensson et al., 2013).  
 
Substansmissbruk förekom i samband med en GBP. Förekomsten av substansmissbruk i 
samband men en GBP var 14 % varav 30 % av patienterna fick återfall medan 70 % 
utvecklade ett nytt missbruk. Substanserna som var vanligt förkomna i missbrukssituationerna 
var bl.a. tobak, alkohol, cannabis och lugnande läkemedel såsom opioider. Åldern vid 
fetmakirurgi var associerat med postoperativt missbruk, de som utvecklade missbruk av 
substanser postoperativt var märkbart yngre än de som inte utvecklade ett missbruk. Av alla 
patienter hade 41 % av dem en historik inom familjen av olika typer av substansmissbruk. En 
annan faktor som var kopplad till det postoperativa missbruket var tidigare preoperativt 
matmissbruk (Reslan, Saules, Greenwald & Schuch, 2014).  
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6.2.4.2. Depression 
Ivezaj och Grilo (2014) rapporterade att relationen mellan fetma och depression var komplext. 
Fetmakirurgi hade en tendens att minska depression dock kunde en del patienter rapportera 
motsatt effekt. Av patienterna rapporterade 13.1 % en märkbar ökning av depressiva symtom 
efter operationen, ytterligare 13.1 % rapporterade en märkbar minskning av depressiva 
symtom och 73.8 % beskrev ingen skillnad från den preoperativa tiden. Preoperativt fanns det 
ingen skillnad mellan dessa tre grupper. Tolv månader efter operationen hade den grupp med 
en märkbar ökning i depressiva symtom högre depressionspoäng, lägre självkänsla samt lägre 
poäng i mätinstrumentet som mätte den sociala funktionen än de andra två grupperna. En del 
patienter rapporterade en förbättring i sitt mående och att depressiva symtom minskade efter 
fetmakirurgin men det fanns en risk för att depressiva symtom kunde öka (a.a.). 

6.2.5. Sammansatt status 

6.2.5.1. Dumping  
En vanlig komplikation i samband med GBP var dumping*, typiskt för dumping var bland 
annat trötthet, magsmärtor, illamående, diarréer och svimningskänslor. Två år efter en GBP 
uppgav majoriteten av patienterna inga problem alls däremot visade det sig att många av 
patienterna trots detta hade vaga symtom av trötthet och ett behov av att lägga sig ner efter 
måltid. Patienterna som uppgav ganska svåra problem eller väldigt svåra problem med 
trötthet kort efter måltid var 11.9 %. Ytterligare 23.9 % uppgav måttliga problem med trötthet 
efter maten. Patienter som uppgav att de var tvungna att ligga ner efter maten (ganska 
allvarliga, allvarliga och mycket allvarliga problem) var 5.6 %. Patienter med ganska 
allvarliga problem eller värre med yrsel och/eller kräkningskänslor var 6.6 % och 5.5 % hade 
allvarliga problem eller värre med svimningskänslor och/ eller ”skakningar”. Det kunde inte 
ses någon relation mellan dumping och viktnedgång. Patienter med allvarlig dumping var 
dem som hade problem med sina matvanor (Laurenius, Olbers, Näslund & Karlsson, 2013).   
 
Enligt Banerjee, Ding och Mikami (2012) var förekomsten av dumping 42 % i samband med 
GBP. De patienter som inte hade dumping hade en större reducering av BMI vid ett och två år 
efter operationen. Dock visade studien att det inte fanns någon statistisk skillnad på 
viktnedgång mellan de patienterna med dumping syndrom och de utan dumping, däremot 
kunde det finnas en koppling mellan dumping och matvanor.  

6.2.5.2. Gallsten 
Gallsten var en vanligt förekommande komplikation i samband med GBP. Sex månader efter 
operationen hade 15.7 % av patienterna gallsten, efter ett år var det 23.6 % och efter två år 
hade 28.9 % gallsten. Siffran förändrades inte tre år efter operationen och den generella 
frekvensen för gallsten hos patienterna efter tre år var 28.9 %. Det fanns ingen skillnad i 
ålder, kön, preoperativt BMI, preoperativa eller postoperativa lipid-nivåer mellan dem som 
utvecklade gallsten och dem som inte fick gallsten. Bland de patienter som fick gallsten var 
det 54.5 % som var symtomatiska vilket resulterade i att förekomsten efter tre år av 
symtomatiska patienter var 15.7 %. Symtomatiska patienter som utvecklade akut 
gallstenspankreatit* som det första symtomet på konkrement* var 18.2 %. Resterande 
patienter uppvisade gallsmärta (Nagem & Lázaro-da-silva, 2012).  

6.3. Resultatsammanfattning 
Studierna som ingick i resultatet visade på tidiga komplikationer och på sena komplikationer i 
samband med en GBP. Tidiga komplikationer var sepsis, blödningar, läckage och infektioner. 
Sena komplikationer beskrivs som näringsbrist, smakförändringar, urkalkning av skelett, 
bråck, magsår, substansmissbruk, depression, dumping och gallsten. Förekomsten av 
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komplikationer varierade mellan 0.82 % (sepsis) till 42 % (dumping). Det framkommer att 
faktorer såsom rökning, användning av NSAID-preparat, matvanor, ålder samt familjehistorik 
kunde ha inverkan på några av komplikationernas uppkomst.  

7. Diskussion  
7.1. Metoddiskussion.  
Nyckelord utifrån syftet valdes och Svensk MeSH användes för att finna sökord att använda i 
databaserna, det gjordes för att säkerställa ordens betydelse och relevans. Sökorden 
kombinerades enligt Willman et al. (2016) med de booleska sökoperatorerna OR och AND. 
OR användes för att erhålla en bredd i sökningen och AND användes för att smalna av 
resultatet. Vidare belyser Willman et al. (2016) att det kan vara av vikt att använda flera 
databaser vid en litteratursökning för att få en bredd på sökresultatet (a.a.). Utifrån det valdes 
tre databaser att inkluderas i litteratursökningen. Databaserna Cinahl och Medline valdes för 
att få tillgång till studier inom medicin och omvårdnad vilket styrks av Willman et al. (2016). 
PsycINFO användes för att hitta relevant information om eventuella beteendeförändringar i 
samband med GBP då översiktsartiklar som använts i bakgrund indikerade på psykosociala 
förändringar. Trots användningen av relevanta databaser och sökord kan det finnas en 
möjlighet att de studier som användes inte täcker allt inom ämnet relaterat till att enbart tre 
databaser användes. Fler databaser med en större variation av sökord hade kunnat användas 
för att få en större bredd på resultatet.  

För att få relevanta samt vetenskapliga artiklar användes begränsningarna peer rewied, english 
language, all adults samt publikationsåren 2000 – 2017. Författarna till föreliggande arbete 
hade en uppfattning innan litteraturstudiens början att informationen kring ämnet var 
begränsat. Relaterat till det togs beslutet att använda det långa intervallet på 17 år för att ha ett 
större urval och inte gå miste om relevant information. Trots tidsintervallet på 17 år var det 
inga valda studier som var äldre än 10 år, vilket talar för att ett kortare tidsintervall hade 
kunnat tillämpas. Det funna resultatet hade då möjligen varit detsamma men med mindre 
sökträffar i litteratursökningen.  

Enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar innehållsvaliditeten och bekräftelsebarheten när 
inklusions- och exklusionskriterierna är tydligt redovisade. Därför redovisas inklusions- och 
exklusionskriterierna och dem användes för att ge studien en konkret avgränsning. 
Exklusionskriterierna medförde att de studier som speglade andra operationsmetoder 
minimerades och det kan ses som en styrka. I studien av Svensson et al. (2013) beskrivs GBP 
och Gastric Banding som operationsmetoder, ett val att ta med studien i resultatet, trots 
exklusionskriterierna, gjordes för att studien visar en tydlig skillnad mellan ingreppen och 
resultatet är separerat från varandra. Laurenius et al. (2013) visar resultat där både vuxna och 
ungdomar undersöks, trots begränsningen all adults valdes studien för att grupperna är tydligt 
separerade och författarna för ett tydligt resonemang kring resultatet på deras studie. Quezeda 
et al. (2015) belyser antal män/kvinnor, BMI, och ålder för patienterna som drabbats av 
komplikationen men inte för hela studiegruppen därav är de beskrivna delarna inte 
presenterade i resultatredovisningen i bilaga 4. Redovisningen är däremot tydlig vilket 
medförde att studien inkluderades i resultatet.  

Resultatet är delvis representerat fragmentariskt, det ansågs lämpligt för att läsaren tydligt ska 
kunna särskilja de olika studierna samt för att majoriteten av studierna endast beskrev en eller 
två komplikationer. Enligt Rosén (2012) bör ett examensarbete på kandidatnivå enbart 
använda kvalitativa eller kvantitativa studier relaterat till syftet. Samtliga studier som 
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inkluderades i resultatet är av kvantitativ ansats vilket ger resultatet en styrka. Däremot kan en 
svaghet ses i att kvalitativa studier inte inkluderats då de hade kunnat bredda resultatet och 
påvisat patienters upplevelser av att leva med komplikationer i samband med en GBP men i 
föreliggande studie var syftet inte att beskriva patienters upplevelser. Antalet studier i 
resultatet är omfattande för arbetet men utifrån syfte, analys, kvalitetsgranskning och etiskt 
godkännande var studierna representativa för resultatet och kunde därav inte exkluderats för 
att minska antalet inkluderade studier. Om uteslutning hade genomförts hade material 
åsidosatts och resultatet varit oetiskt.  

Analysen genomfördes genom att strukturera det funna materialet enligt Polit et al. (2001) för 
att uppnå en systematisk genomgång, analysen genomfördes deduktivt. Bekräftelsebarheten i 
en litteraturstudie stärks om analysen är tydligt beskriven (Wallengren & Henricson, 2012), 
därför presenteras den genomförda analysen i föreliggande studie i text och tabellform för 
förtydligande av analysprocessen. Tidiga komplikationer och sena komplikationer uppkom 
naturligt under arbetets gång då komplikationerna beskrevs som tidiga och sena av bland 
annat Barth och Jenson (2006). Enligt Ehnfors et al. (2014) möjliggör VIPS-modellens 
struktur att sjuksköterskan kan erhålla ett dokumenterat underlag som kan användas i 
omvårdnaden till den enskilda patienten som genomgått GBP. Därför inkluderades 
omvårdnadsstatus enligt VIPS-modellen i det föreliggande resultatet. De förbestämda delarna 
av VIPS-modellens sökord för omvårdnadsstatus kopplades samman med de tidiga 
komplikationerna eller de sena komplikationerna i samband med GBP. 

Kvaliteten för en litteraturstudies vetenskapliga värde ökar om etiska resonemang finns i de 
inkluderade studierna (Wallengren & Henricson, 2012). De femton studierna har utefter det 
etiskt granskats och kontrollerats så att studierna innehåller etiska resonemang. Kontrollerna 
innebar att se över etiskt godkännande, intressekonflikter och informerat samtycke. Beroende 
på de olika artiklarnas design och metod innehåller inte alla studierna de tre etiska 
resonemangen. Studierna som använts bedöms vara av god etisk kvalité då de uppfyller minst 
ett av resonemangen.  

7.2. Resultatdiskussion.  
För att behålla resultatet konsekvent presenterades studiernas resultat i procent. 
Litteraturstudiens resultat visar på tidiga komplikationer och sena komplikationer som kan 
uppstå i samband med en GBP såsom blödningar, dumping, gallsten, substansmissbruk och 
magsår. Förekomsten av tidiga komplikationer och sena komplikationer i resultatet varierade 
mellan 0.82 % (sepsis) till 42 % (dumping). Enligt Sheipe (2006) bör, för ett optimalt resultat 
i samband med operation, den postoperativa hanteringen vara lika väl planerad som den 
preoperativa planeringen (a.a.).  

Förhållandet mellan delar av VIPS-modellens sökord för omvårdnadsstatus och tidiga 
komplikationer eller sena komplikationer i samband med en GBP är komplext. 
Komplikationerna dumping och gallsten sorterades under sammansatt status då de har många 
olika symtombilder och ingen självklar placering. Resultatet framkommer utifrån analysen 
och flera av de funna komplikationerna i samband med en GBP kan sorteras under flera av 
sökorden för omvårdnadsstatus och under sökord som inte är representerade i resultatet vilket 
är illustrerat i figur 1 och figur 2. Att de tidiga komplikationerna och de sena 
komplikationerna går att placera in under flertalet av sökorden kan bero på vilka symtom 
patienten uppvisar.  
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Figur 1. Illustration över de tidiga komplikationernas komplexa förhållanden till delar av VIPS-modellens 
sökord för omvårdnadsstatus. Färgskala för ytterligare förtydligande. 
 

 
Figur 2. Illustration över de sena komplikationernas komplexa förhållanden till delar av VIPS-modellens sökord 
för omvårdandsstatus. Färgskala för ytterligare förtydligande.   
 
VIPS-modellens sökord för omvårdnadsstatus inkluderades mot bakgrund av att Ehnfors et al. 
(2014) menar att det är ett systematiskt arbetssätt för sjuksköterskan att använda för 
dokumentation i omvårdnaden. Enligt Darmer et al. (2004) och Ehrenberg et al. (1996) visar 
VIPS-modellen på struktur i omvårdnaden genom att bidra till ett gemensamt fackspråk samt 
genom att underlätta dokumentation. En tydlig dokumentation kan bidra till patientsäkerhet, 
kontinuitet och kvalitet i vården (a.a.). Utifrån det kan en tydlig struktur i sjuksköterskans 
dokumentation för omvårdnad av patienter vara av betydande vikt, mot bakgrund av den 
professionella omvårdnaden och för patientsäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvården 
(Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). Enligt Ehnfors et al. (2014) innefattar VIPS-modellens 
sökord för omvårdnadsstatus hälsosituationer och förhållanden som har relevans för den 
aktuella omvårdnaden (a.a.). GBP är en komplex operationsmetod som kan kräva att den 
privata-, landsting- och kommunalfinansierade hälso- och sjukvården har ett systematiskt 
arbetssätt för att förhindra och lindra eventuella komplikationer i samband med en GBP. 
Vidare går det att resonera kring att det systematiska arbetssättet främjar sjuksköterskans 
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arbete att motivera patienten till god egenvård. Det kan vara av vikt att sjuksköterskan har 
kunskap om komplikationer i samband med en GBP, för att erhålla adekvat postoperativ vård 
och för att sedan kunna bidra till adekvata verktyg till att utöva lämplig egenvård vilket styrks 
av Orem (2001). Det kan diskuteras om den valda teoretiska referensramen är optimal. 
Egenvårdsteorin av Orem (2001) kan i relation till de tidiga komplikationerna inte ses som 
optimal mot bakgrund av att de tidiga komplikationerna är svåra att förhindra med egenvård. 
Ett motargument kan vara att om en patient är vid medvetande är hen kapabel till en viss 
egenvård och en god egenvård kan enligt Younas (2017) bidra till en känsla av välbefinnande 
vilket styrks av Orem (2001). Därför kan den valda teoretiska referensramen ses som ett 
godtagbart komplement i all omvårdnad. 
 
Ett antagande kan vara att sjuksköterskans grundläggande arbete kring en GBP bör innehålla 
komponenter såsom undervisning, information samt stöd till egenvård för patienten. Det kan 
ses väsentligt att få patienten medveten om det egna ansvaret som ingreppet innebär. Genom 
att sjuksköterskan arbetar för att stärka patientens kunskap och motivation till egenvård kan 
den upplevda hälsan för patienten förbättras. Komplikationerna som kan uppstå vid en GBP 
kan hanteras på en individanpassad nivå för att få en personscentrerad vård. Enligt Orem 
(2001) och Younas (2017) kan människan genom egenvård uppnå en känsla av 
välbefinnande. Patienten har ett stort ansvar att främja sin egen hälsa genom att utveckla goda 
vanor (a.a.). Sjuksköterskan har som uppgift att undervisa, informera och stötta patienten i 
dess egenvård. Ett resonemang kan vara att egenvården i samband med GBP innebär att 
sjuksköterskan bör ha ett etiskt perspektiv genom att respektera och visa ödmjukhet för 
patienters rätt till delaktighet i vården vilket framkommer i Patientlagen (Patientlag, SFS 
2014:821).  
 
På grund av förändringar i mag- och tarmkanalen kan biverkningar av medicinering bli mer 
uttalade och patienten kommer att behöva ta vitamintillskott under resterande tid av livet. Det 
kan innebära ett livslångt användande av vitamin- och mineraltillskott efter en GBP. Ett 
korrekt återinförande av dieten kan förhindra vissa komplikationer i samband med en GBP. 
Patienten måste förstå vikten av behovet av nya ätvanor efter operationen (Do Rego Furtado, 
2010; Sheipe, 2006). En patient som har genomgått en fetmakirurgi måste drastiskt förändra 
sina matvanor och försöka få i sig små mängder vätska under dygnet samt ta små klunkar för 
att inte riskera att töja ut den ”nya magsäcken” med luft. Patienter som äter för mycket och för 
snabbt eller inte tuggar maten tillräckligt väl kan lida av yrsel, illamående och kräkningar 
(Smith, 2005). Resultatet i föreliggande studie visar att dumping och näringsbrist är 
förekommande sena komplikationer och för att till viss del undvika komplikationerna är det 
viktigt att patienten får rätt information från sjuksköterskan. Information behöver inte 
innebära att patienten fått kunskap. Patienten har ett stort ansvar att främja sin egen hälsa 
genom att omvandla sjuksköterskans givna information till kunskap vilket kan styrkas av 
Orems (2001) och Younas (2017). Det egna ansvaret för den egna hälsan kan innebära 
följsamhet i intaget av vitamin- och mineraltillskott.  
Relationen mellan fetma och depression är komplex och kan innebära en beteendeförändring. 
Fetmakirurgi bör inkludera en beteendeförändring som innehåller diet, träning, psykologisk 
rådgivning och stöd. Patienten kan visa tecken på depression och sorg över livet innan GBP 
även om det inte var ett liv hen var nöjd med, patientens identitet kan förändras med 
operationen (Sheipe, 2006; Smith, 2005). Resultatet visar att stöd kan vara av vikt för 
patienten vid komplikationen depression i samband med en GBP. Sjuksköterskan kan hjälpa 
till i samband med en GBP genom att lyssna, motivera samt hänvisa till olika stödgrupper. 
Genom att sjuksköterskan ger sin uppmärksamhet och lyssnar på patienten kan hen känna sig 
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sedd och därmed bli motiverad till en god egenvård vilket också Orem (2001) och Younas 
(2017) belyser.   

Det framkom i resultatet att alkohol, rökning och NSAID-preparat kan vara riskfaktorer för 
komplikationer. Substansmissbruk tillhör sena komplikationer i samband med en GBP. 
Genom konkret information kan patienten få en ökad medvetenhet om riskerna kring 
alkoholanvändning i samband med GBP vilket gör att en god egenvård enligt Orem (2001) 
och Younas (2017) kan upprätthållas och då kan risken minskas för utvecklande av missbruk. 
Sjuksköterskan kan vara rådgivande och stödjande i missbruksproblematik. Stödet bör vara 
individanpassat för att patienten, inte missbruket, ska vara i centrum.  

Fetman ökar i Sverige (Hruby et al., 2016), vilket kan bidra till att metoderna för 
viktminskning får en större betydelse för samhället. Därav kan det vara av vikt att de 
komplikationer som kan uppstå i samband med en GBP synliggörs, både för vårdtagare och 
sjuksköterska. Ett synliggörande av tidiga komplikationer och sena komplikationer i samband 
med GBP kan bidra till ökad kunskap och den ökade kunskapen kan bidra till ökad 
patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården vilket patientsäkerhetslagen belyser 
(Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). Patienterna finns inom både den privata och den 
landstings- och kommunalfinansierade hälso- och sjukvården. SOReg (2016a) påtalar att nio 
av tio patienter får fetmakirurgin betald av offentliga medel. En tanke kan vara att 
fetmakirurgierna är en kostnad för samhället men den förbättrade hälsan för individen kan 
innebära en förbättrad hälsa för samhället och därför kan kostnaden vara värt sitt pris. SOReg 
(2016a) visar att förekomsten av komplikationer har minskat de senaste åren i Sverige. Enligt 
Hänni (2014a) gjordes år 2012 8000 fetmakirurgier i Sverige och enligt SOReg (2016a) 
utfördes 6200 fetmakirurgier i Sverige år 2015. Ett antagande kan vara att komplikationerna 
kan ha minskat på grund av att även antalet operationer minskat under de senaste åren. SOReg 
(2016a) påtalar att den offentliga förvaltningen försökt att begränsa antalet fetmakirurgier 
vilket kan vara en orsak till att antalet fetmakirurgier minskat under de senaste åren.  

I resultatet visas en tydlig skillnad på antal män och kvinnor som deltagit i studierna, andelen 
kvinnor var betydligt större än andelen män (bilaga 4). I studierna som presenterade andelen 
kvinnor och män, var procentantalet för kvinnor aldrig lägre än 66.7 %. Enligt Dahlborg- 
Lyckhage (2010) grundar sig människors uppfattning av sig själva allt mindre i egna 
erfarenheter och allt mer i mediernas framställning av omvärlden (a.a.). Det kan diskuteras 
om i fall kvinnor kan ha större press på sig utifrån mediernas framställda kroppsideal och om 
det kan vara den bidragande faktorn till könsfördelningen i studierna.  

7.3. Slutsats.  
I samband med en GBP kan det uppstå tidiga komplikationer och sena komplikationer. 
Komplikationerna i resultatet kan både vara ovanliga samt vanligt förekommande. Rökning, 
alkohol, dåliga matvanor och NSAID-preparat har visat sig ha en negativ effekt vid en GBP. 
Det kan vara av vikt att de komplikationer som kan uppstå i samband med en GBP synliggörs, 
både för vårdtagare och sjuksköterska. Ett synliggörande kan bidra till ökad kunskap och den 
ökade kunskapen kan bidra till ökad patientsäkerhet. Genom att informera och undervisa 
patienten om komplikationer och hantering av komplikationer samt att hjälpa patienten 
anpassa sig till den nya livsstilen kan sjuksköterskan göra en stor insats till patientens 
framtida välmående. Anpassningen, undervisningen och informationen kan kopplas till det 
strukturerade arbetssättet som finns inom VIPS-modellen och sökord för omvårdnadsstatus 
samt Orems egenvårdsteori. Orems egenvårdsteori kan innebära att sjuksköterskan genom ett 
etiskt perspektiv respekterar och visar ödmjukhet för patienters rätt till delaktighet i vården.  
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7.3.1. Klinisk nytta/Fortsatt forskning  
Relaterat till att GBP finns som en fetmakirurgisk metod kan det anses vara av nytta att 
kunskapen inom ämnet breddas. När kunskapen ökar, ökar patientsäkerheten. Föreliggande 
studie kan vara bidragande till att medvetenheten om komplikationer i samband med en GBP 
ökar vilket kan vara till nytta både för vårdpersonal, de patienter som genomgått en GBP samt 
individer som har funderingar att i framtiden genomgå en GBP. Anhöriga kan ha nytta av att 
studier görs för att få en ökad förståelse för vad deras närstående kan genomgå och för att 
kunna ge det stöd hen behöver. Det kan rekommenderas att individer som planerar en GBP tar 
del av studier som denna för att vara medveten om de komplikationer som kan uppstå samt 
hur hen kan leva för att förhindra de komplikationer som till viss mån går att förhindra.  
 
En intressant synvinkel som inte är representerad i föreliggande studie är vilka upplevelser en 
patient har kring komplikationer vid en GBP, det hade också varit av intresse att bredda 
kunskapen om komplikationer i Sverige då mycket av studiens resultat var från andra länder. 
Ett annat förslag på ytterligare forskning kan vara att undersöka hur olika professioner inom 
sjukvården kan samarbeta för att uppnå ett preventivt arbete kring komplikationer i samband 
med en GBP
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Bilaga 1. Sökmatris.  
	

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
Medline 

2017-02-16 

Kl. 9.00 

S1.  
Gastric bypass 

• English language 
• Published 2000 – 2017 
• All adults 

5153 35 7 2 

 S2. 
Postoperative complications 

• English language 
• Published 2000 – 2017 
• All adults 

118528 0 0 0 

 S3. 
Adverse effects  

• English language 
• Published 2000 – 2017 
• All adults 

421724 0 0 0 

 S4. 
S1 AND S2 

• English language 
• Published 2000 – 2017 
• All adults 

1681 21 5 2 

 S5.  
S1 AND S2 OR S3 

• English language 
• Published 2000 – 2017 
• All adults 

422678 66 22 4 

 S6.  
Bariatric surgery 

• English language 
• Published 2000 – 2017 
• All adults 

 

6032 7 4 1 

 S7.  
S6 AND S2 

• English language 
• Published 2000 – 2017 
• All adults 

1672 37 14 2 

Cinahl   

2017-02-16 

Kl. 9.00 

S1.  
Gastric bypass  

• English language 
• Published 2000 – 2017 
• All adults 
• Peer rewied 
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 S2.  
Postoperative complications 

• English language 
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• English language 
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• English language 
• Published 2000 – 2017 
• All adults 
• Peer rewied 
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Gastric bypass 

• English language 
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Bilaga 2. Artikelmatriser 
Artikelmatris 1 (15) 

 
Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 
Land. 

Syfte Metod och ev. Design. Värdering Resultat 

Referens:  
Banerjee, A., Ding, Y., Mikami, D. J., 
& Needleman, B. J. (2013). The role 
of dumping syndrome in weight loss 
after gastric bypass surgery. Surgical 
Endoscopy, 27(5), 1573-1578. 
doi:10.1007/s00464-012-2629-1 
 
Land: USA 

Syftet med studien var att 
undersöka vilken roll dumping 
har i viktnedgång och vad dess 
relation är till patientens 
ätbeteende.  

Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv 
design.  
 
Inklusionskriterier: 18-80 år, mellan 
januari 2008 och juni 2008 samt 
genomgått en GBP r/t sjuklig fetma.   
 
Exklusionskriterier: De patienter som 
hade en historia av en tidigare övre 
gastrointestinal kirurgi blev exkluderade 
från studien.  
 
Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt 
urval.  
 
Slutgiltig studiegrupp: 50 patienter, 
medelålder 59.7 år, 38 kvinnor och 12 
män.  
 
Datainsamlingsmetod, ev. instrument: 
Strukturerade telefonintervjuer.  
 
Analysmetod: Statistisk analys.  

Styrkor: Tydligt syfte och 
urval. Det finns 
inklusions- och 
exklusionskriterier.  
 
Svagheter: Bortfall 
nämns inte. Litet urval. 
 

Prevalensen av 
dumpingsyndrom var 42 %, de 
som ej hade dumping 
observerades att ha en större 
genomsnittlig minskning i BMI 
än de med dumpingsyndrom de 
första och andra året.  
 
Det fanns ingen definitiv relation 
mellan dumpingsyndromet och 
patientens ätbeteende. 



	

	

	
 

	
	 	

Artikelmatris 2 (15) 

 
 
 

 
 
 
 

Författare, Artikelns 
titel, Tidskrift, Land. 

Syfte Metod och ev. Design. Värdering Resultat 

Referens:  
Berarducci, A., Haines, K., 
& Murr, M. M. (2009). 
Incidence of bone loss, 
falls, and fractures after 
Roux-en-Y gastric bypass 
for morbid obesity. 
Applied Nursing Research: 
ANR, 22(1), 35-41. 
doi:10.1016/j.apnr.2007.03
.004 
  
 
Land: USA  

Syftet med denna studie 
var att bestämma 
incidenser av och 
tillhörande risker för fall 
och frakturer efter GBP för 
sjuklig fetma samt att 
fastställa kliniska tecken 
på benskörhet.   

Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv design. Retrospektiv 
studie.  
 
Inklusionskriterier: Patienter som genomgått en GBP för 12-60 
månader sedan.   
Exklusionskriterier: Ej angivet.  
 
Urval/Bortfall: Slumpmässigt urval. Bortfall på 277 patienter.  
 
Urvalsförfarande: Författarna utgick från en möjlig deltagarpool 
med 444 patienter. Antalet patienter som svarade deltog var 167 (38 
%). Deltagarna kontaktades via telefon.  
 
Slutgiltig studiegrupp: 167 patienter, 134 kvinnor och 33 män. 
Medelålder 47 år.  
 
Datainsamlingsmetod, ev. instrument: Potentiella deltagare 
identifierades via ett bariatriskt kirurgiskt center och kontaktades 
sedan via telefon med strukturerade telefonintervjuer.  
Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Tydligt 
syfte och tydligt 
urvalsförfarande. 
Tydlig beskrivning 
av studien och 
tilvägagångssätt.  
 
Svagheter:  
Stort bortfall. Inga 
angivna 
exklusionskriterier. 
Ej generaliserbar r/t 
studie utfördes på 
ett bariatriskt 
centrum.  
 

Studien visar att benskörhet är ett 
kritiskt problem i 
studiepopulationen. 25 % 
rapporterade ökning av 
benskörhet, 8 % rapporterade en 
ny diagnos av antingen 
osteoporos eller osteopeni samt 5 
% rapporterar frakturer 
postoperativt inom intervallet av 
2.4 år.  
 
Studien visar tydligt att behovet 
av tidigt upptäckt av benskörhet i 
den här populationen är av stor 
vikt för att förebygga ytterligare 
benskörhet samt frakturer. 



	

	

	
 

	
	 	

Artikelmatris 3 (15)  
Författare. Artikelns titel, 
Tidskrift, Land. 

Syfte Metod och ev. Design. Värdering Resultat 

Referens:  
Blair, L., Huntington, C., Cox, T., 
Prasad, T., Lincourt, A., Gersin, 
K., & Augenstein, V. A. (2016). 
Risk factors for postoperative 
sepsis in laparoscopic gastric 
bypass. Surgical Endoscopy, 
30(4), 1287-1293. 
doi:10.1007/s00464-015-4349-9 
 
Land: USA 

Syftet med studien var att 
identifiera frekvensen av 
postoperativ sepsis efter en GBP 
samt att identifiera patienters 
modifierbara preoperativa 
riskfaktorer. 

Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv design. 
Retrospektiv studie.  
 
Inklusionskriterier: Patienter som genomgick en 
GBP under åren 2005 – 2013.   
 
Exklusionskriterier: Patienter under 18år samt fall 
som var kodade som akuta.  
 
Urvalsförfarande: Författarna utgick från en 
databas där patienter som gjort en GBP var 
inskrivna. Databasen har data samlad från 400 
sjukhus i USA.  
 
Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 66.838 
patienter.   
 
Datainsamlingsmetod, ev. instrument: Explorativ 
dataanalys.  
 
Analysmetod: Statistisk analys.  
 

Styrkor: Tydligt syfte 
med studien, stort och 
tydligt urval, inklusions- 
och exklusionskriterier 
beskrivna.  
 
Svagheter: Inget nämnt 
bortfall, ej nämnt 
medelålder samt kön på 
urvalet i studien.  
 

Resultatet visar att 546 patienter 
som genomgick en GBP under 
studieperioden utvecklade 
postoperativ sepsis.  
 
Utvecklandet av sepsis var 
associerade med längden på 
operationstiden, rökning samt ett 
stort antal av andra preoperativa 
sjukdomar. 

 
 
 

 
 
 



	

	

	
 

	
	 	

Artikelmatris 4 (15) 
Författare. Artikelns 
titel, Tidskrift, Land. 

Syfte Metod och ev. Design. Värdering Resultat 

Referens:  
Blume, C. A., Boni, C. C., 
Casagrande, D. S., 
Rizzolli, J., Padoin, A. V., 
& Mottin, C. C. (2012). 
Nutritional profile of 
patients before and after 
Roux-en-Y gastric bypass: 
3-year follow-up. Obesity 
Surgery, 22(11), 1676-
1685. doi:10.1007/s11695-
012-0696-y 
 
 
Land: Brasilien 

Syftet med denna studie var 
att beskriva nutritionen och 
den kardiometaboliska 
profilen av patienter som 
genomgått en GBP på ett 
fetmakirurgicenter som 
använder athrometiska och 
biokemikala parametrar 
kopplat till effekten av 
vitamin- och mineraltillskott 
för att fastställa 
postoperativa näringsbrister. 

Metod: Kvantitativ metod.  Kohortstudie med explorativ- 
och retrospektiv design.  
 
Inklusionskriterier: Patienter som genomgick en GBP av ett 
multifunktionellt vårdteam mellan år 2000 -  2005.  
Exklusionskriterier: Patienter som inte hade all data från 
bedömningar i deras kliniska journaler. Kvinnor som blev 
gravida efter operationen samt patienter som genomgick 
någon annan typ av kirurgiskt ingrepp under tiden.  
 
Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval. Av 480 patienter 
kunde 170 ingå i studier efter inklusions- och 
exklusionskriteriernas uppfyllning.  
 
Slutgiltig studiegrupp: 170 patienter, 136 kvinnor, 34 män. 
Medelålder 39.5 år och medel-BMI var 48.8kg/m2.  
 
Datainsamlingsmetod, ev. instrument: Data inhämtad från 
kliniska journaler i databas.  
 
Analysmetod: Statistisk analys.   

Styrkor: Tydligt syfte, 
urval och bra struktur. 
Tydliga tabeller. 
Inklusions- och 
exklusionskriterier. 
 
Svagheter: Inget 
beskrivet bortfall.  
  

Anemi uppstod hos 6,5 % efter 
operationen och ökade till 33.5 & vid 
36 månader.  
 
36 månader efter operation var 
erytrocytvolymen låg hos 43.5 % av 
patienterna jämförelsevis med 20.0 % 
preoperativt.  
 
Ferritininvärdet var lågt hos 5.3 % av 
patienterna preoperativt efter 36 
månader postoperativt hade det ökat 
till 23.5 %.  
 
Även frekvensen av lågt vitamin B12 
och lågt Abuminvärde var ökat efter 
36 månader dock var nivåerna av 
kolesterol, triglycerider och glykos 
reducerade och därmed hade 
frekvensen av det förändrats positivt 

 
 
 
 
 
 



	

	

	
 

	
	 	

Artikelmatris 5 (15) 

 
 
 
 
 

 

Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land. 

Syfte Metod och  
ev. Design. 

Värdering Resultat 

Referens:  
Coblijn, U. K., Lagarde, S. M., de 
Castro, S. M., Kuiken, S. D., & 
van Wagensveld, B. A. (2015). 
Symptomatic marginal ulcer 
disease after Roux-en-Y gastric 
bypass: incidence, risk factors and 
management. Obesity Surgery, 
25(5), 805-811. 
doi:10.1007/s11695-014-1482-9 
 
 
Land: Nederländerna 

Syftet med denna studie var 
att undersöka incidensen, 
riskfaktorer 
symtomtomatologi och 
hantering av patienter med 
symtomatisk perifiert ulcus 
efter en GBP. 

Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv 
design. Retrospektiv studie.  
 
Inklusionskriterier: Patienter som 
genomgått GBP mellan 2006 och 2011, 
patienterna var mellan 18-65 år och hade 
sjuklig fetma.  
 
Exklusionskriterier: Ej angivet.  
 
Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt 
urval.  
 
Slutgiltig studiegrupp: 350 patienter, 276 
kvinnor och 74 män. Medelålder 44 år och 
medel-BMI 45.6kg/m2.  
 
Datainsamlingsmetod, ev. instrument: 
Retrospektiv datainsamling.   
 
Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Tydligt syfte, 
tydligt och stort urval samt 
tydliga tabeller.  
 
Svagheter: Bortfall ej 
beskrivet.  
 
 
 

23 patienter (6.6 %) utvecklade ett 
symtomatiskt perifert ulcus. 4 av dessa 
(1.1 %) visade sig vara en perforation.  
 
Rökning, användning av kortison och 
icke-steorida antiinflammatoriska 
läkemedel (NSAID-preparat) var 
betydande associerat med utvecklingen 
av perifiert ulcus.  
 
5/23 patienter (22 %) fick genomgå 
kirurgi för detta, alla andra patienter 
kunde behandlas konservativt. 



	

	

	
 

	
	 	

Artikelmatris 6 (15)  

 

Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 
Land. 

Syfte Metod och ev. Design. Värdering Resultat 

Referens:   
Dayer-Jankechova, A., Fournier, P., 
Allemann, P., & Suter, M. (2016). 
Complications After Laparoscopic 
Roux-en-Y Gastric Bypass in 1573 
Consecutive Patients: Are There 
Predictors?. Obesity Surgery, 26(1), 12-
20. doi:10.1007/s11695-015-1752-1 
 
Land: Schweiz    

Studien genomfördes med syfte 
att identifiera predikatorer för 
komplikationer efter en GBP. 

Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv 
Design. Tvärsnittstudie.  
 
Inklusionskriterier: Patienter som genomgått 
en GBP med laparoskopi mellan juni 1999 – 
December 2012.  
 
Exklusionskriterier: Ej angivet.   
 
Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval.    
 
Slutgiltig studiegrupp: 1573 patienter, 374 
män och 1199 kvinnor. Medelåldern var 41år 
och medel-BMI-värde var 44.5kg/m2.  
 
Datainsamlingsmetod, ev. instrument: 
Retrospektiv dataanalys. Klassifikation efter 
Clavien-Dindo bedömningsskala.  
 
Analysmetod: Statistisk analys.  
 

Styrkor: Tydligt och 
stort urval med tydligt 
beskriven metod. Tydlig 
statistik och tydliga 
tabeller.  
 
Svagheter: Bortfall 
nämns inte. Inga 
exklusionskriterier. 
. 
 
 
 

Studien visar att 9.5 % utvecklade 
åtminstone en komplikation och 
2.7 % hade stora komplikationer 
och i ett fall ledde den 
komplikationen till död.  
 
Riskfaktorer för sjuklighet 
postoperativt var längre 
operationstid samt att vissa stora 
komplikationer visade samband 
med rökning. 



	

	

	
 

	
	 	

Artikelmatris 7 (15)  

 
 

 

Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 
Land. 

Syfte Metod och  
ev. Design. 

Värdering Resultat 

Referens:  
Dick, A., Byrne, T. K., Baker, M., 
Budak, A., & Morgan, K. (2010). 
Gastrointestinal bleeding after gastric 
bypass surgery: nuisance or 
catastrophe?. Surgery For Obesity And 
Related Diseases: Official Journal Of 
The American Society For Bariatric 
Surgery, 6(6), 643-647. 
doi:10.1016/j.soard.2010.07.016 
 
 
Land: USA 

Syftet med studien var att 
undersöka fall av tidiga 
postoperativa gastrointestinala 
blödningar efter en GBP för att 
identifiera möjliga riskfaktorer 
och undersöka utfall.   

Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv 
design.  
 
Inklusionskriterier:  De som gjort en GBP 
mellan januari år 2005 till juni år 2008.  
 
Exklusionskriterier: Ej angivet.  
 
Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval.   
 
Slutgiltig studiegrupp: 776 patienter, 
medelålder 46 år, 641 kvinnor och 135 män.  
 
Datainsamlingsmetod: Prospektiv 
databasinsamling.  
 
Analysmetod: Statistisk analys.  
 
 

Styrkor: Tydligt syfte, 
tydlig struktur, 
inklusionskriterier. 
Tydliga tabeller.  
 
Svagheter: Ej angivna 
exklusionskriterier.  
.  
 
 

  Under studieperioden fick 26 
patienter av 776 tidig postoperativ 
blödning. Det fanns inga 
signifikanta skillnader mellan de 
patienterna som fick tidiga 
postoperativa blödningar och de 
som inte fick det.  
 
Hos patienterna med tidiga 
postoperativa blödningar fanns 
symtom som var takykardi, 
melena och hematenesis. 



	

	

	
 

	
	 	

Artikelmatris 8 (15)  
Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 
Land. 

Syfte Metod och  
ev. Design. 

Värdering Resultat 

Referens: Graham, L., Murty, G., & 
Bowrey, D. J. (2014). Taste, smell and 
appetite change after Roux-en-Y gastric 
bypass surgery. Obesity Surgery, 24(9), 
1463-1468. doi:10.1007/s11695-014-
1221-2 
 
 
Land: England 

Syftet med studien var att 
undersöka aptit-, smak- och 
luktförändringar efter en 
GBP. 

Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv 
design. Kohortstudie.  
 
Inklusionskriterier: Patienter som har 
genomgått en GBP på specifikt sjukhus 
mellan åren 2000-2011.  
 
Exklusionskriterier: Ej angivet.   
 
Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval. 
85 bortfall r/t ingen återkoppling på 
enkäterna.   
 
Slutgiltig studiegrupp: 103 patienter, 89 
kvinnor och 14 män. Medelålder 45 år.  
 
Datainsamlingsmetod: Enkäter.   
 
Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Tydligt syfte och 
struktur. 
Inklusionskriterier.  
 
Svagheter: Stort bortfall 
och ej angivna 
exklusionskriterier  
 

Sensoriska förändringar i aptit, smak 
och lukt noterades hos 97, 73 resp. 42 
% var av patienterna. 73 % av 
patienterna rapporterade motvilja till 
viss specifik mat efter operationen, 
där köttprodukter var den mest 
förekommande (33 %).  
 
Patienter som rapporterade motvilja 
till mat hade mer postoperativ 
viktnedgång samt reduktion av BMI 
jämfört med patienter som ej 
rapporterade detta.  



	

	

	
 

	
	 	

 
 

Artikelmatris 9 (15) 

Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 
Land. 

Syfte Metod och  
ev. Design. 

Värdering Resultat 

Referens: Ivezaj, V., & Grilo, C. M. 
(2015). When mood worsens after 
gastric bypass surgery: characterization 
of bariatric patients with increases in 
depressive symptoms following 
surgery. Obesity Surgery, 25(3), 423-
429. doi:10.1007/s11695-014-1402-z 
 
Land: USA 

Syftet med studien var att 
undersöka frekvensen av 
fetmakirurgiska patienter 
som har upplevt en märkbar 
ökning i depressiva symtom 
efter en fetmakirurgi och att 
undersöka sambandet 
mellan dessa. 

Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv 
design. Retrospektiv studie.  
 
Inklusionskriterier: Genomgången 
fetmakirurgi på patienter med extrem fetma 
samt möjlighet att vara med på uppföljning 
efter 6 resp. 12 månader.  
 
Exklusionskriterier: Ej angivet.  
 
Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval.  
 
Datainsamlingsmetod: Insamlad data 
genom olika mätinstrument. BMI, BDI, 
EDE-Q, RSES och SF-36.  
 
Slutgiltig studiegrupp: 107 patienter, 94 
kvinnor och 13 män. Medelålder 42.7år och 
medel BMI 51.7kg/m2.  
 
Analysmetod: Statistisk analys.  
 

Styrkor: Tydligt syfte och 
struktur. 
Inklusionskriterier finns. 
Tydligt beskrivna 
mätinstrument.  
 
Svagheter: Inga 
exklusionskriterier. 
 
 
 

13.1 % av deltagarna har rapporterat 
en märkbar ökning i BDI-skalan.  
13.1% rapporterade en märkbar 
sänkning i BDI-skalan.  
73.8 % rapporterade att det inte fanns 
någon märkbar förändring i BDI-
skalan från 6 månader till 12 månader 
postoperativt.  
Pre-operativt fanns det ingen skillnad 
mellan dessa tre grupper. Vid 12 
månader postoperativt hade gruppen 
med en BDI-ökning signifikant högre 
depressionspoäng och signifikant 
lägre självkänsla och lägre SF-36 
poäng än de andra två grupperna. För 
den BDI-ökande gruppen var BDI-
förändringen signifikant associerat 
med BMI, självkänsla och SF-36 
psykiska kombonentpoäng.  
 



	

	

	
 

	
	 	

Artikelmatris 10 (15)  
Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 
Land.  

Syfte Metod och  
ev. Design. 

Värdering Resultat 

Referens:  
Laurenius, A., Olbers, T., Näslund, I., 
& Karlsson, J. (2013). Dumping 
syndrome following gastric bypass: 
validation of the dumping symptom 
rating scale. Obesity Surgery, 23(6), 
740-755. doi:10.1007/s11695-012-
0856-0 
 
 
Land: Sverige 

Syftet med denna studie var 
att mäta allvarligheten och 
frekvensen av 9st olika 
dumping symtom och 
utvärdera giltigheten av 
Dumping symtom rating 
scale (DSRS). 

Inklusionskriterier: BMI 35-50kg/m2. Data 
samlad mellan april 2004 till april 2008. (Op. 
Tidigare). 
 
Exklusionskriterier: Oförmåga att förstå 
muntliga och skriftliga instruktioner samt 
allvarliga medicinska tillstånd.  
 
Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval. 
Bortfall med 4 patienter, 2 kvinnor blev 
exkluderade ur studien r/t orealistisk 
rapportering kring energiintag och 2 kvinnor 
blev exkluderade r/t bröstcancer och KOL.  
 
Slutgiltig studiegrupp: 47 patienter, 35 kvinnor 
och 12 män. Medelålder 43år och medelvärde 
BMI 44.5 kg/m2.  
 
Datainsamlingsmetod, ev. instrument: Data 
blev insamlad från två stycken longitudinella 
interventionsstudier. Kognitiva intervjuer.  
 
Analysmetod: Statistisk analys. 
 

Styrkor: Bra struktur. 
Bortfall litet samt tydligt 
beskrivet. Tydligt syfte 
och urval. Tydliga 
inklusions- och 
exklusionskriterier.  
 
Svagheter: Artikeln 
handlar om både vuxna 
och ungdomar, men har 
ändå tydlig uppdelning. 
Litet urval.   
 

Trots att de flesta patienterna 
rapporterade att de inte hade 
milda dumpingsymtom 1-2år efter 
GBP så hade 12 % beständiga 
symtom, särskilt postprandial 
trötthet och i behov att ligga ner.  
 
Yttreliggare 7 % hade problem 
med illamående och 6 % hade 
problem med svimningskänslor 
  

 
 
 
 



	

	

	
 

	
	 	

Artikelmatris 11 (15)  
 

 
 
 
 
 

Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land. 

Syfte Metod och  
ev. Design. 

Värdering Resultat 

Referens: Nagem, R., & Lázaro-da-
Silva, A. (2012). Cholecystolithiasis 
after gastric bypass: a clinical, 
biochemical, and ultrasonographic 3-
year follow-up study. Obesity 
Surgery, 22(10), 1594-1599. 
doi:10.1007/s11695-012-0710-4 
 
 
Land: Brasilien 

Syftet med studien var att 
identifiera gallsten och 
symtomatisk gallsten efter en 
GBP Samt närvaron av 
prediktiva faktorer för 
gallsten.   

Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv 
design.  
 
Inklusionskriterier: De som genomgått en 
GBP bypass mellan februari 2007 till 
oktober 2007. På specifikt sjukhus.   
 
Exklusionskriterier: Patienter med 
gallstenssjukdom preoperativt.  
 
Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt 
urval. 2 bortfall r/t bristande uppföljning.  
 
Slutgiltig studiegrupp: 38 patienter.  
 
Datainsamlingsmetod: Fysiska 
undersökningar.  
 
Analysmetod: Statistisk analys. 
 
 

Svagheter: Liten studiegrupp.  
 
Styrkor: Tydligt syfte, tydlig 
struktur samt inklusions- och 
exklusionskriterier. Litet men 
tydligt beskrivet bortfall. 

Sex månader efter operationen 
hade 6 av 38 patienter (15.7%) 
gallsten, efter ett år var det 9 
(23.6 %) och efter två år hade 
11st (28.9 %) gallsten. Denna 
siffra förändrades inte tre år efter 
operationen. Den generella 
frekvensen för gallsten efter tre år 
var 28.9%.  
 
Det fanns ingen signifikant 
skillnad i ålder, kön, preoperativt 
BMI, preoperativa eller 
postoperativa lipid-nivåer mellan 
dem som utvecklade gallsten och 
dem som inte fick gallsten. 



	

	

	
 

	
	 	

Artikelmatris 12 (15)  

 
 
 
 
 

Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 
Land. 

Syfte Metod och  
ev. Design. 

Värdering Resultat 

Referens:  
Quezada, N., León, F., Jones, A., 
Varas, J., Funke, R., Crovari, F., & 
Boza, C. (2015). High frequency of 
internal hernias after Roux-en-Y gastric 
bypass. Obesity Surgery, 25(4), 615-
621. doi:10.1007/s11695-014-1302-2 
 
 
Land: Chile  

Syftet med studien var att 
undersöka frekvensen av 
internala bråck efter en GBP 
hos patienter som visar symtom 
samt hos de patienter som inte 
visar upp några symtom.   

Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv 
design.   
 
Inklusionskriterier: Patienter som visade 
symtom med akut tarmvred, intermittent 
buksmärta eller är asymtomiska efter en 
GBP. Mellan år 2001 till 2013.  
 
Exklusionskriterier: Ej angivet.   
 
Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval.  
 
Slutgiltig studiegrupp: 3656 patienter som 
genomgick en GBP på det aktuella institutet.  
 
Datainsamlingsmetod, ev. instrument: 
Inhämtning av data journaler.  
 
Analysmetod: Statistisk analys.   
 
 
 

Styrkor: Tydligt syfte och 
struktur. Tydligt beskrivet 
urval. Tydliga 
inklusionskriterier.  
 
Svagheter: Inget beskrivet 
bortfall och inga 
exklusionskriterier 

130 patienter (3.5 %) fick 
genomgå kirurgiskt ingrepp r/t 
akut tarmvred, 27 patienter (0.7 
%) r/t intermittent buksmärta och 
93 patienter (2.5 %) fick genomgå 
en elektiv kolecystomi för att hitta 
internala bråck.  
 
Interna bråck fanns hos 75 % hos 
de tarmblockerade patienterna och 
hos 69 % var interna bråck 
orsaken till blockeringen.  
 
Hos patienter med intermittent 
buksmärta hade 59 % interna 
bråck.  
 
Av asymtomatiska patienter hade 
25 % inre bråck. 



	

	

	
 

	
	 	

Artikelmatris 13 (15)  
Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 
Land. 

Syfte Metod och  
ev. Design. 

Värdering Resultat 

Referens:  
Reslan, S., Saules, K. K., Greenwald, 
M. K., & Schuh, L. M. (2014). 
Substance misuse following Roux-en-Y 
gastric bypass surgery. Substance Use 
& Misuse, 49(4), 405-417. 
doi:10.3109/10826084.2013.841249 
 
Land: USA 

Syftet med studien var att 
undersöka associationen mellan 
pre- och postoperativa 
matrelaterade variabler och 
postoperativ 
substansanvändning. Detta för 
att öka förståelsen om 
riskfaktorer för den potentiella 
utgången av 
substansanvändning efter en 
GBP.  
 

 

Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv 
design. Retrospektiv studie. 
 
Inklusionskriterier: Deltagare som hade 
varit deltagare i deras tidigare 
fetmakirurgiska studier.  
 
Exklusionskriterier: Patienter som var 
gravida och om det var mindre än 2 år sedan 
som GBP-operationen utfördes.  
 
Urvalsförfarande: Icke-slumpmässigt urval. 
6 patienter i bortfall.   
 
Slutgiltig studiegrupp: 141 deltagare.   
 
Datainsamlingsmetod: Patienterna i urvalet 
har fått genomgå ”screening” samt svarat på 
enkäter.   
 
Analysmetod: Statistisk analys.  
 

Styrkor: Syfte finns. Litet 
bortfall. Beskriva 
inklusions och 
exklusionskriterier.  
 
Svagheter: De deltagare 
som var med studien ut 
fick presentkort på 25 
dollar.  
 

14 % av deltagarna hade kriterier 
för postoperativ 
substansmissbruk. Dom som hade 
en lägre procent för den totala 
viktminskningen var mer troliga 
att utveckla ett substansmissbruk.  
 
Familjehistorik av 
substansmissbruk var starkt 
associerat med postoperativt 
substansmissbruk. Matrelaterade 
variabler inkluderat preoperativt 
matberoende och postoperativt 
nattligt ätande, subjektiv hunger 
och miljömottaglighet till mat var 
också associerat med en möjlig 
postoperativ substansmissbruk.  
 

 
 
 
 
 
 



	

	

	
 

	
	 	

Artikelmatris 14 (15) 
Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 
Land. 

Syfte Metod och  
ev. Design. 

Värdering Resultat 

Referens:  
Romain, B., Chemaly, R., Meyer, N., 
Chilintseva, N., Triki, E., Brigand, C., 
& Rohr, S. (2014). Diagnostic markers 
of postoperative morbidity after 
laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass 
for obesity. Langenbeck's Archives Of 
Surgery / Deutsche Gesellschaft Für 
Chirurgie, 399(4), 503-508. 
doi:10.1007/s00423-014-1180-z 
 
Land: Frankrike  

Syftet med studien var 
att identifiera subakuta 
komplikationer som kan 
uppkomma efter en GBP 
och ha en rationell 
inställning till att hantera 
dessa komplikationer. 

Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv design. 
Kohortstudie.  
 
Inklusionskriterier: Alla allvarligt överviktiga 
patienter som opererades med en GBP från och med 
november 2010 till december 2012 på specifikt 
sjukhus.  
 
Exklusionskriterier: Patienter som hade 
komplikationer redan före eller under 
operationstillfället.   
 
Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval. 
Bortfall på 6 patienter r/t akuta postoperativa 
komplikationer före POD5.  
 
Slutgiltig studiegrupp: 126 patienter, 28 män och 
101 kvinnor. Medelålder 42år och medel-BMI 
45kg/m2.  
 
Datainsamlingsmetod, ev. instrument: Data 
insamlad med observation av data. The Dindo-
Clavien classification.  
 
Analysmetod: Statistisk analys.  
 
 
 
 

Styrkor: Tydligt syfte, 
struktur och 
urvalsförfarande. 
Inklusions- och 
exklusionskriterier. Lågt 
bortfall men tydligt 
beskrivet.  
 
Svagheter: Inga funna 
svagheter.  
 
 

126 patienter inkluderades. Den 
generella incidensen för en 30-
dagars sjuklighet var 8.7 % och 
anastomotisk läcka utgjorde 3.2 
% av dessa.  
 
CRP på den femte postoperativa 
dagen var en bra prediktor för 
komplikationer och anastomotisk 
läcka.  
 
 
En CRP-nivå på 136mg/l vid dag 
5 var specifikt associerat med 
postoperativ sjuklighet. 
 



	

	

	
 

	
	 	

Artikelmatris 15 (15)  
Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land. 

Syfte Metod och  
ev. Design. 

Värdering Resultat 

Referens: 
Svensson, P., Anveden, Å., 
Romeo, S., Peltonen, M., 
Ahlin, S., Burza, M. A., & 
Carlsson, L. S. (2013). 
Alcohol consumption and 
alcohol problems after 
bariatric surgery in the 
Swedish obese subjects 
study. Obesity (Silver 
Spring, Md.), 21(12), 2444-
2451. 
doi:10.1002/oby.20397 
 
 
Land: Sverige. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
viktminskningskir
urgier går att 
sammankoppla 
med alkohol 
problem. 
 
 
 
 

 

Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv design. Kohort-studie.  
 
Inklusionskriterier: Ålder mellan 37-60, BMI ≥ 34kg/m2 för män 
och ≥= 38kg/m2 för kvinnor.  
 
Exklusionskriterier: De som tidigare genomgått GBP eller annan 
magoperation, eller haft magsår under de senaste 6 månaderna. 
Pågående och aktiv malignitet under de senaste 5 åren. Hjärtinfarkt 
under de senaste 6 månaderna. Bullemi, psykisk eller kooperativa 
problem som kan kontraindicera en viktminskningskirurgi eller andra 
kontraindicerade tillstånd. Vid självrapporterade av 
alkoholkonsumtion över 33,9g/dag. Patient med aktuellt 
alkoholproblem samt användning av droger.  
 
Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval.  
 
Slutgiltig studiegrupp: 2010 patienter med en kontrollgrupp på 2037 
personer.  
 
Datainsamlingsmetod, ev. instrument: Observationsstudie med 
intervjuer kombinerat med fysiska undersökningar samt kontrollerade 
via register årligen.  
 
Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Tydligt urval och 
urvalsförfarand.Tydligt syfte 
med studien. Finns både 
exklusions- och 
inklusionskriterier. Tydligt 
beskriven kontrollgrupp. Tydlig 
statistik och tabeller.  
 
Svagheter: Bortfall nämns ej.  
 
 

Under uppföljningen svarade 
93.1 % av de opererade 
patienterna och 96 % av 
kontrollgruppen 
rapporterade 
alkoholkonsumtion som 
klassificeras som lågrisk av 
WHO. Men, jämfört med 
kontrollgruppen så hade de 
GBP-opererade en ökad risk 
för att få alkoholmissbruk, 
alkoholkonsumtion som 
åtminstonde enligt WHO var 
en medium-risk-nivå och 
alkoholproblem 



	

 
Bilaga 3. Forskningsetiska överväganden 

Tabell över etisk granskning av studiens resultatartiklar. Uppfyllda 

resonemang demonstreras med ett ”X”.  

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Etiskt godkännande Ingen intressekonflikt Informerat samtycke 

Banerjee et al, (2013) - X X 
Berarducci et al, 

(2009) 
- - X 

Blair et al, (2016) X - X 
Blume et al, (2012) X X -  
Coblijn et al, (2015) X X X 
Dayer-Jankezhova et 

al, (2016) 
X X X 

Dick et al, (2010) - X - 
Graham et al, (2014) X - X 
Ivazaj et al, (2015) X X X 
Laurenius et al, (2013) X X X 
Nagem et al, (2012) X X X 
Quezada et al, (2015) -  X X 
Reslan et al, (2014) X X X 
Romain et al, (2014) - X -  
Svensson et al, (2013)  X X X 



	

	

Bilaga 4. Resultatredovisning 
Översikt av antal deltagare, andel kvinnor/män, ålder samt preoperativt BMI 

och vikt.  

 

* n = Antal.  

* m = Medelvärde.  

* Quezeda et al. (2015) beskriver antal män/kvinnor, BMI, och ålder för 

patienterna som drabbats av komplikationen inte för hela studiegruppen.  

 
 
 

Författar namn Antal deltagare Andel kvinnor Andel män Ålder Pre operativt 

BMI(kg/m2) / Vikt 

(kg) 

Banerjee et al, (2013) n=50 66.7 % 33.3 % m=49.7 år m=140.25kg 

m=50.6kg/m2 

Berarducci et al, (2009) n=167 80 % 20 % m=47 år  m=94.35kg 

Blair et al, (2016) n=66,838 79.8 % 20.2 % 33.4 -  58.9 år m=47.05kg/m2  

Blume et al, (2012) n=170 80 % 20 % m=39.5 år m=48.8kg/m2 

Coblijn et al, (2015) n=350 78.9 % 21.1 % m=44 år m=45.6kg/m2 

Dayer-jankechova et 

al, (2016) 

n=1573 76 % 24 % m=41 år  m=44.5kg/m2 

Dick et al, (2010) n=776 85.6 % 14.4 %  m=47 år 111.85 – 174.63kg 

Graham et al, (2014) n=103 86.4 % 13.6 % m=45 år m=51kg/m2 

Ivezaj et al, (2015) n=107 87.8 % 12.2 % m=42.7 år m=51.7kg/m2 

Laurenius et al, (2013)  n=47 74.5 % 25.5 % m=43 år m=44.5kg/m2 

Nagem et al, (2012) n=38 89.5 % 10.5 % 21 – 62 år  m=47.55kg/m2 

Quezada et al, (2015) n=3656 - - - - 

Reslan et al, (2014) n=141 79 % 21 % m=53 år - 

Romain et al, (2014) n=126 77.8 % 22.2 % m=42 år m=45kg/m2 

Svensson et al, (2013)  n=2010 -  -  37 – 60 år  m=34kg/m2 (män)  

m=38kg/m2 

(Kvinnor) 


