
 

 

 

 

 

 

 

Ökar livskvaliteten när kilona minskar? 

En litteraturstudie om patienters livskvalitet efter överviktsoperation 

 

Does the quality of life increase when the weight 

decreases? 

A literature study on patients' quality of life after obesity surgery 

 

 

Författare: Johanna Sandberg och Therese Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VT 2018 

Examensarbete: Kandidat, 15 hp 

Huvudområde: Sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnadsvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 

Handledare: Annsofie Adolfsson, lektor, Örebro universitet 

Examinator: Annica Kihlgren, professor, Örebro universitet 

 



 

Sammanfattning 

Bakgrund Övervikt och fetma är ett växande problem i både Sverige och övriga världen. Den 

enskilda individen kan bli lidande i det långa loppet på grund av följdsjukdomar. På 

samhällsnivå kan höga sjukhuskostnader ses som en följd av övervikt och fetma. Idag dör fler 

människor av övervikt än av svält. När otaliga försök till viktnedgång inte lyckats kan det bli 

aktuellt med en överviktsoperation för att minska hälsoriskerna. Något annat som kan påverkas 

efter överviktsoperationen är livskvaliteten. Livskvalitet är ett begrepp som är komplext att 

både beskriva och skatta, det finns dock flertalet olika mätinstrument att använda. 

Syfte Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers livskvalitet efter en 

överviktsoperation.  

Metod En litteraturstudie med deskriptiv design och systematiska sökningar genomfördes 

vilket resulterade i tio artiklar vars resultat analyserades. 

Resultat Livskvaliteten hos deltagarna varierade. Relationsstatus hade inverkan på 

livskvaliteten. Resultatet sammanställdes i underkategorierna: övergripande livskvalitet, fysisk 

livskvalitet, samband mellan vikt och livskvalitet, mental livskvalitet, sociala relationer samt 

män och kvinnors livskvalitet.  

Slutsats Resultatet i denna litteraturstudie visade att livskvalitet är ett individuellt och komplext 

begrepp. Livskvaliteten efter en överviktsoperation påverkades av flera faktorer där 

kroppsuppfattning, sociala relationer och kön var några. Hur livskvaliteten påverkades hos 

individen var högst individuellt. Den kunde både förbättras, tillfälligt eller permanent, eller 

försämras. 

 

Nyckelord Livskvalitet, överviktsoperation, övervikt, fetma, vuxna. 
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1. Bakgrund 

1.1 Epidemiologi 

Övervikt och fetma har ökat över tid både i Sverige och i övriga världen (Ringsberg, 2014). 

Mellan åren 1981–1989 beräknades fem procent av Sveriges befolkning vara överviktig, en 

trend som var stigande då sju procent av befolkningen ansågs överviktig år 1996–1997, för att 

sedan stiga till tio procent år 2002–2003. Vidare menar Ringsberg (2014) att ökningen har varit 

kraftigare i andra delar av världen än i Sverige. Antalet personer som är överviktiga antas 

fortsätta öka, vilket även andelen personer med fetma gör (Folkhälsomyndigheten, 2018). Det 

finns ett samband mellan övervikt och fetma och olika folksjukdomar (Risérus, Andersson, 

Hambraeus & Johansson, 2013). Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) är cirka 50 procent av 

Sveriges befolkning överviktig. Män är överviktiga i högre grad än kvinnor, medan den andel 

av befolkningen som har fetma är jämnt fördelat mellan män och kvinnor 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Den största delen av världens befolkning lever i dag i länder 

där övervikt är en vanligare dödsorsak än svält (World Health Organization [WHO], 2017). I 

Europa kan 10–13 procent av alla dödsfall kopplas till fetma (WHO, n.d.b). 

 

1.2 Påverkan på ekonomi och hälsa 

Övervikt och fetma har påverkan ekonomiskt både på individ- och samhällsnivå. På individnivå 

kan det drabba den enskilda i form av till exempel minskad lön vid sjukfrånvaro (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2003). För samhället kan det vara 

kostsamt i form av sjukskrivningar, behandlingar och sjukhuskostnader (Risérus et al., 2013). 

Sjukhuskostnaderna i Sverige för patienter med övervikt beräknas uppgå till cirka tre miljarder 

kronor varje år (SBU, 2003). Enligt WHO (n.d.b) är kostnaderna i delar av Europa två till åtta 

procent av de fullständiga vårdkostnaderna. Övervikt och fetma kan försämra den psykiska 

hälsan, somatiska hälsorisker som övervikt och fetma kan föra med sig är: ökad risk för artros, 

hjärtkärlsjukdom, hypertoni, hyperlipedemi, diabetes typ 2, infertilitet, sömnapné och olika 

typer av cancer (SBU, 2003). Hälsoriskerna ökar i takt med att övervikten ökar (SBU, 2003; 

WHO, 2017). 

 

1.3 Definition av övervikt och fetma  

Det finns olika sätt att identifiera om risk för övervikt och fetma föreligger. Body Mass Index 

(BMI) bygger på förhållandet mellan längd och vikt. Beräkningen genomförs genom att 

längden i meter multipliceras med längden i meter, sedan divideras vikten i kilo med summan 

av längden. Det värde som framkommer är BMI-värdet (WHO, 2017). Se tabell 1, som avser 

vuxna individer (WHO, n.d.a).  

 

Tabell 1. Översikt BMI 

BMI-värde Definition 

             -18,5 Undervikt 

     18,5 - 24,9 Normalvikt 

        25 - 29.9 Övervikt 

        30 - 34.9 Fetma klass 1 

     35.0 - 39.9 Fetma klass 2 

         40-  Fetma klass 3  
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Det finns dock tillfällen då BMI beräkningen inte är tillförlitlig, till exempel om en person är 

mycket muskulös (WHO, n.d. a). 

 

Midjemåttmätning genomförs genom att midjan mäts i navelhöjd. Män har ökad hälsorisk om 

måttet överstiger 94 cm och kraftigt förhöjd hälsorisk om värdet överstiger 102 cm. Kvinnor 

har ökad hälsorisk om måttet överstiger 80 cm och om 88 cm överskrids är hälsorisken stor. Se 

tabell 2 (SBU, 2003). 

 

Tabell 2. Översikt midjemått 

 

 

 

 

Beräkning av midja-höftkvot innebär att måttet runt midjan divideras med måttet runt höften. 

Det är förhöjd hälsorisk om siffran som framkommer är högre än 1 för män, för kvinnor är 

värdet 0.85. Se tabell 3 för översikt (SBU, 2003). 

 

Tabell 3. Översikt midja-höftkvot 

 

 

 

 

 

1.4 Faktorer som påverkar vikten   

Enligt WHO (2017) kan en bidragande orsak till övervikt och fetma vara sambandet mellan 

ett högt kaloriintag och lite eller ingen fysisk aktivitet. Andra faktorer som kan spela in kan 

vara arv, miljö och ekonomi (SBU, 2003). Enligt Wing och Phelan (2005) kunde flertalet 

egenåtgärder utföras för att långsiktigt minska vikten: hård fysisk aktivitet (en timme/dag), 

kalorifattig kost, frukost varje dag samt viktkontroll regelbundet. WHO (2017) menar att 

bidragande faktorer för hälsosam vikt kan vara ett begränsat intag av fett och socker, äta mer 

frukt och grönt samt att motionera minst 150 minuter/vecka. För att uppnå viktminskning 

behöver energiförbrukningen vara högre än kaloriintaget (SBU, 2003). Överviktiga personer 

beskrev att de undvek att träna offentligt, de upplevde det stötande då de ofta kände sig 

uttittade, speciellt på bad – och gymanläggningar, det fanns även rädsla för att inte få plats i 

gymmaskinerna. De ansåg det nödvändigt med en operation för att gå ned i vikt och därmed 

kunna vara fysiskt aktiva (Wiklund, Fagevik Olsén & Willén, 2010). 

 

1.5 Överviktsoperation  

Om övervikten eller fetman är eller anses kunna bli farligt ohälsosam kan en överviktsoperation 

bli aktuell. Riktlinjerna är ett BMI >40 eller att personen har sjukdom som är kopplad till 

övervikten (SBU, 2003). Operationen utförs ej om personen har missbruk eller ätstörning. En 

överviktsoperation kan leda till ett hälsosammare liv (SBU, 2003). Enligt Sjöström (2008) 

visade sig överviktsoperation vara den enda behandling som fungerat för viktminskning 

långsiktigt och enligt SBU (2003) den behandling som kan ge störst viktnedgång i jämförelse 

med andra behandlingar. Tio år efter överviktsoperationen var viktminskningen i snitt mer än 

15 procent. Operationen minskade ohälsa och hade stora hälsovinster på sikt, även dödligheten 

ansågs minska (Sjöström, 2008). Även Risérus et al. (2013) menar att risken för att dö i förtid 

kan minska vid långvarig viktminskning. Patienter med svår fetma, som väntade på gastrisk 

Kön Midjemått, ökad hälsorisk Midjemått, mycket ökad hälsorisk  

Man 94 cm  102 cm 

Kvinna 80 cm  88 cm  

Kön Förhöjd hälsorisk 

Man Över 1 

Kvinna Över 0,85 
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bypassoperation, tyckte att övervikten var ett hinder till att vara fysiskt aktiva, dels för att 

övervikten bidrog till bland annat ledsmärta men även för att personerna upplevde sin kropp 

som stor och klumpig (Wiklund et al., 2010). Fler personer kan vara mer aktiva efter 

operationen (SBU, 2003).   

 

Det finns olika metoder som används vid överviktsoperationer, de vanligaste i Sverige är 

gastrisk bypass, sleeve – gastrektomi och duodenal omkoppling. Principen är att magsäcken 

minskas eller att tunntarmen kopplas om vilket ska leda till minskat energi- och näringsintag 

(Laurenius, Näslund, Sandvik, Videhult & Wiren, 2018). Flertalet av operationerna utförs med 

titthålsteknik, de postoperativa förloppen är i de flesta fall okomplicerade men kan leda till 

komplikationer bland annat: blödning, ileus, läckage och stopp i ventrikeln (Videhult, 2018). 

Om operationen konverterades till en öppen operation ökade risken för postoperativa 

komplikationer. Risken för allvarliga komplikationer minskade om sjukhuset opererade ett stort 

antal personer årligen (Stenberg et al., 2014). 

 

1.6 Livskvalitet 

Livskvalitet kan vara beroende av hur individen upplever sin egen miljö, kultur och värderingar 

i relation till målsättningar, förhoppningar, bekymmer och normer. Andra faktorer som kan 

påverka är personens fysiska hälsa, mentala tillstånd, personliga uppfattningar och 

sociokulturella sammanhang. Hälsa beskrivs som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt 

och socialt välbefinnande inte bara frånvaro av sjukdom" (WHO, 1997). WHO (1997) har 

tillsammans med 15 andra samverkande centrum från olika länder tagit fram WHOQOL-BREF 

och WHOQOL-100, vilka är två av många mätinstrument som mäter livskvalitet. WHOQOL-

BREF är ett förkortat frågeformulär utformat från WHOQOL-100 där livskvalitet bedöms 

utifrån kategorierna: Fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer, miljö, nivå av 

självständighet samt andlighet, religion, personlig tro (WHO, 1997). Det visade sig att personer 

med svår övervikt upplevde sin livskvalitet som försämrad jämfört med icke överviktiga 

personer. Svår övervikt kunde ge lika försämrad livskvalitet som personer med diabetes eller 

hypertoni upplevde (Jia & Lubetkin, 2005). 

 

Individer med fetma har ofta låg livskvalitet, det mentala måendet kan bli försämrat något som 

kan påverkas desto mer vikten ökar, kvinnor mår ofta sämre än män (SBU, 2003). Personer 

med hög vikt kan uppleva sig utanför och att omgivningen har negativa attityder gentemot dem 

(SBU, 2003). Detta kan leda till att personen känner skuld och skam vilket kan leda vidare till 

att personen väljer att avskärma sig från omgivningen, tröstäta och få en ännu större 

viktuppgång. SBU (2003) menar vidare att det inte finns någon garanti för att överviktiga 

personer bemöts på samma sätt som icke överviktiga personer utav vårdpersonalen.  
 

2. Problemformulering 
Då personer med övervikt eller fetma inte lyckas gå ned i vikt eller hålla vikten finns det stora 

risker för hälsan varpå en överviktsoperation kan bli aktuell. För patienten kan en 

överviktsoperation vara ett stort och svårt beslut att ta med många funderingar och 

förhoppningar. En överviktsoperation genomförs med syftet att gå ned i vikt och därmed 

förbättra den fysiska hälsan, men hur påverkar operationen livskvaliteten? För att kunna stödja 

patienten inför beslutet eller i samband med en överviktsoperation behöver sjuksköterskor ha 

förståelse och kunskap om hur patienter som genomgått en överviktsoperation upplever sin 

livskvalitet. 

 

3. Syfte  
Syftet var att beskriva livskvaliteten hos personer som genomgått en överviktsoperation. 



4 

 

4. Metod 

4.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematisk litteratursökning utifrån det valda 

ämnesområdet och relevanta sökord (Kristensson, 2014). 

 

4.2 Sökstrategi 

En provsökning genomfördes för att undersöka om tillräckligt med material fanns till 

litteraturstudien, samt för att identifiera de meningsbärande orden som gav flest relevanta 

träffar. Vid de slutliga systematiska litteratursökningarna användes databaserna CINAHL, som 

täcker ämnet omvårdnad, och PsychInfo som täcker den psykologiska aspekten inom 

omvårdnad. Utifrån syftet lyftes de meningsbärande orden fram vilka på svenska var: 

livskvalitet och överviktsoperation. För att hitta relevanta ämnesord på engelska användes 

Svensk MeSH, sedan användes databasernas indexordlista för att söka fram relevanta 

ämnesord. I CINAHL användes Headings och i PsychInfo Theasuring.  

 

Genom att använda Booleska sökoperatorer kan sökningarna begränsas eller breddas. Sökorden 

kombineras genom att använda AND, OR och NOT. Innan sökorden kombineras med de 

booleska operatorerna söks de enskilt (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

Genom att använda OR och AND breddas sökningen, medan NOT begränsar sökningen 

(Kristensson, 2014).  

 

4.2.1 CINAHL 

I CINAHL användes ämnesorden quality of life och gastric bypass medan bariatric surgery 

söktes som fritextsökning. Varje ord söktes enskilt, för att sedan kombineras med booleska 

operatorerna AND och OR. Gastric bypass kombinerades med OR bariatric surgery, quality of 

life lades till med AND. Detta resulterade i 141 träffar. Sökningen begränsades med årtal 2008–

2018, peer reviewed och all adult vilket då gav 44 träffar (Bilaga 1). 

 

4.2.2 PsychInfo 

I PsychInfo användes ämnesorden quality of life och bariatric surgery. Dessa kombinerades 

med hjälp av booleska operatoren AND. Sökningen gav 126 träffar. Sedan begränsades 

sökningen med årtal 2008–2018, peer reviewed, adulthood (18 years & older) och språk: 

English, vilket resulterade i 64 träffar (Bilaga 1). 

 

4.3 Urval 

4.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var studier inriktade på vuxna som genomgått överviktsoperation, samt 

livskvalitet före och efter operationen eller enbart efter. Exklusionskriterier var studier inriktade 

på barn upp till 18 år. De studier som inte svarade mot syftet eller som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna exkluderades. 

 

4.3.2 Urvalsprocess 

Totalt lästes 108 titlar, av dessa valdes 44 abstract ut som verkade svara mot syftet (se bilaga 

1), dessa lästes enskilt sedan diskuterades vilka artiklar som ansågs relevanta. Efter denna 

gallring gick totalt 17 artiklar vidare i urvalsprocessen och lästes i sin helhet. Artiklarna lästes 

enskilt sedan jämfördes och diskuterades vilka artiklar som bedömdes svara mot studiens syfte. 

Av dessa kvalitetsgranskades tolv artiklar. De kvarvarande nio artiklarnas referenslistor 

granskades, tre artiklar hittades och lästes i sin helhet, två exkluderades då de ej var relevanta 
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för syftet och via Billy et al. (2015) hittades en artikel som vidare kvalitetsgranskades. Se figur 

1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av sökningar 

 

4.4 Granskning 

De artiklar som valdes ut för vidare kvalitetsgranskning hade både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. De granskades av författarna, först var för sig sedan tillsammans med hjälp av mallar 

från SBU (2018). Utifrån studiernas metod och design användes olika granskningsmallar. Totalt 

kvalitetsgranskades tretton artiklar. Efter granskningen exkluderades tre artiklar. En på grund 

av att den inte följde IMRAD-struktur, den andra på grund av tvetydigt syfte och i den tredje 

fanns inte ett tydligt etiskt godkännande. Totalt inkluderades tio artiklar i litteraturstudien, alla 

med kvantitativ ansats (bilaga 2). 

 

4.5 Bearbetning och analys 

En integrerad analys gjordes för att sammanställa resultatet (Kristensson, 2014). Efter att 

artiklarnas resultatdelar lästs diskuterades de tillsammans för att finna likheter och skillnader. 

Utifrån dessa likheter och skillnader hittades bärande enheter, som vidare kondenserades till 

kategorier vilka ligger till grund för rubrikerna i resultatdelen.  Resultatet sammanställdes i 

artikelmatriser (bilaga 2).  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturstudie bör etiska överväganden göras genom att säkerställa att studierna fått 

godkänt från etisk kommitté eller att noggrant etiskt övervägande finns (Forsberg & 

Wengström, 2016). De artiklar som inkluderades i denna litteraturstudie hade antingen fått 

godkänt från etisk kommitté eller hade ett noga etiskt övervägande. Författarnas egna 

CINAHL nio artiklar PsychInfo åtta artiklar 

Antal kvalitetsgranskade artiklar 12 st. 

Tre exkluderade Nio inkluderade 

Genomgång av referenslistor resulterade i tre 

artiklar som kvalitetsgranskades 

En artikel inkluderad Två exkluderade 

Fem artiklar valdes Sju artiklar valdes 
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värderingar åsidosattes för att ett rättvisande resultat skulle kunna presenteras i denna 

litteraturstudie. 

 

5. Resultat  
Resultatet i denna litteraturstudie bygger på tio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats. 

Studierna var genomförda i USA, Colombia, Taiwan, Kanada, Frankrike, Nederländerna och 

Spanien. Totalt inkluderades 1330 personerna i studierna, varav 1156 var kvinnor. De olika 

instrumenten som användes för att mäta livskvalitet i studierna var: Short Form 12 Health 

Survey, WHOQoL-Bref, Study 36–Item Short Form Health Questionnaire, Obesity and 

Weight-Loss Quality of Life, Mini international Neuropsychiatric Interview, Generalized 

Anxiety Disorder 7, Patient health Questionnaire – 9, Quality of Life Obesity and Dietetics, 

EuroQoL EQ – 5D, Moorehead–Ardelt Quality of Life Questionnaire II, Obesity – related 

problems scale, Impact of weight on quality of life, Body image quality of life inventory, Body 

Shape questionnaire. Resultatet redovisas i följande underrubriker: övergripande livskvalitet, 

fysisk livskvalitet, samband mellan vikt och livskvalitet, mental livskvalitet, sociala relationer 

samt män och kvinnors livskvalitet. För överblick av vilka artiklar som ingår under respektive 

rubrik se figur 2. 

 

Artikel Övergripande 

Livskvalitet 

Fysisk 

livskvalite

t 

Samband 

mellan vikt 

och 

livskvalitet 

Mental 

livskvalite

t 

Sociala 

relatione

r 

Män och  

kvinnors 

livskvalitet  

Billy et al. 

(2015) 
 X X X   

Brunault et 

al. (2015) 
 X  X X  

Huang et al. 

(2011) 
 X X X X  

Mar et al. 

(2013) 

X  X    

Salazar-

Maya et al. 

(2014) 

X    X X 

Sarwer et 

al. (2010) 
  X X X X 

Sockalinga

m et al. 

(2017) 

 X  X   

Sutton & 

Raines 

(2008) 

X X  X  X 

Sutton & 

Raines 

(2010) 

X X     

Zijlstra et 

al. (2013) 
 X X X   

Figur 2. Resultatöversikt 

 

5.1 Övergripande livskvalitet 

Övergripande rapporterade deltagare sin livskvalitet som väldigt bra eller utmärkt 
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(Salazar-Maya, Hoyos-Duque & Bojanini-Acevedo, 2014; Sutton & Raines, 2010). Den fysiska 

funktionen skattades högre än den mentala (Sutton & Raines, 2010). Fyra av 87 deltagare 

rankade sin livskvalitet som mindre än bra. Deltagarna skattade den sociala och emotionella 

livskvaliteten lägre efter överviktsoperationen jämfört med det populationsbaserade 

medelvärdet (Sutton & Raines, 2010). Vid två årsuppföljning visades signifikanta förbättringar 

psykiskt, fysiskt och socialt, framförallt den fysiska livskvaliteten var förbättrad (Mar et al., 

2013). Någon signifikant skillnad fanns inte på det fysiska och mentala måendet relaterat till 

operationstyp samt tid sedan operationen (Sutton & Raines, 2008). 

 

5.2 Fysisk livskvalitet 

Resultatet visade att deltagarna upplevde den fysiska livskvaliteten som förbättrad efter 

överviktsoperationen jämfört med innan (Brunault et al., 2015; Huang, Hsu, Pan, Huang & Chi, 

2011; Sockalingam et al., 2017; Zijlstra, Larsen, Wouters, van Ramshorst & Geenen, 2013). 

Den fysiska livskvaliteten skattades högre än den mentala (Sutton och Raines, 2010). Tre år 

efter operationen oroade sig deltagarna signifikant mindre för den fysiska stress som vikten 

tidigare orsakat deras kroppar (Billy et al., 2015). De deltagare som var med i en stödgrupp som 

träffades fysiskt skattade sin livskvalitet som högre än de deltagare som hade kontakt över 

internet (Sutton & Raines, 2008). 

 

5.3 Samband mellan vikt och livskvalitet 

Samband mellan BMI och mental och fysisk livskvalitet kunde varken sättas i samband 

preoperativt eller ett år postoperativt (Ziljstra et al., 2013), Sambandet mellan förändringar i 

vikt eller BMI och livskvalitet var låg och visade sig inte statistiskt signifikant enligt Mar et al. 

(2013). Deltagarna som hade skattat sin livskvalitet som hög innan operationen hade en mindre 

BMI-minskning än deltagarna som skattade sin livskvalitet som låg preoperativt, de deltagarna 

hade en signifikant större BMI-minskning (Ziljstra et al., 2013). De personer som fick en 

sifnifikant bättre livskvalitet var de som innan överviktsoperationen varit kraftigt överviktiga 

(Huang et al., 2011). Tre år postoperativt var deltagarna mindre rädda för att gå upp de kilon 

som de gått ner och mer motiverade att gå ner i vikt jämfört med ett år postoperativt, vilket 

kunde sammankopplas med en bättre livskvalitet (Billy et al., 2015). Deltagarna var mindre 

missnöjda med sin kroppsform efter operationen, de hade en signifikant förändrad 

kroppsuppfattning som påverkade livskvaliteten vilket kunde sättas i samband med 

viktrelaterad livskvalitet (Sarwer et al., 2010). De kategorier som förbättrats på den 

viktrelaterade livskvaliteten från studiens början till slut var: rörlighet, aktiviteter i dagliga livet, 

självkänsla, hälsa och arbete (Sarwer et al., 2010).  

 

5.4 Mental livskvalitet 

Den mentala livskvaliteten efter operationen visade sig inte vara signifikant bättre 

(Sockalingam et al., 2017; Zijlstra et al., 2013). Dock menade Brunault et al. (2015), Huang et 

al. (2011) och Sarwer et al. (2010) att den mentala livskvaliteten efter operationen var 

signifikant bättre.  I slutet av studien hade livskvaliteten sjunkit till att inte längre vara 

signifikant, men ändå bättre än vid start (Sarwer et al., 2010). Den mentala livskvaliteten 

upplevdes bättre i den stödgrupp som hade fysiska träffar, än i den grupp som hade kontakt 

över internet (Sutton & Raines, 2008). Från år ett postoperativt till studiens slut upplevde 

deltagarna signifikanta mentala förbättringar relaterade till sin viktnedgång. De behövde inte i 

samma utsträckning som tidigare vara extra uppmärksamma på sin hygien, de kände mindre 

oro för framtiden relaterat till sin vikt och deltagarna accepterade sina kroppar bättre. Från år 

två postoperativt till studiens slut minskade känsla av att känna sig ful på grund av sin vikt 

(Billy et al.,2015). 
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5.5 Sociala relationer 

Relationsstatus hade en betydande inverkan på hur deltagarna skattade sin emotionella 

livskvalitet (Sarwer et al., 2010). De deltagare som var gifta uppgav bättre mental och 

emotionell livskvalitet postoperativt (Huang et al., 2011; Sarwer et al., 2010). Deltagarna som 

var gifta behöll sina postoperativa förbättringar i den emotionella livskvaliteten genom hela 

studien (Sarwer et al., 2010). Störst signifikant förbättrad emotionell livskvalitet visades vecka 

20 och 40 postoperativt hos de som inte var gifta, sedan sjönk värdena ner till liknande 

preoperativ livskvalitet (Sarwer et al., 2010). I en annan studie skattade de som var singlar sin 

sociala livskvalitet som signifikant högre än övriga deltagare (Salazar-Maya et al., 2014). Den 

sexuella livskvaliteten hade förbättrats under den postoperativa perioden (Brunault et al., 2015; 

Sarwer et al., 2010), även den sociala viktrelaterade livskvaliteten hade förbättrats (Sarwer et 

al., 2010). 

 

5.6 Män och kvinnors livskvalitet 

Män och kvinnor hade liknande preoperativ mental livskvalitet (Sarwer et al., 2010). Efter 

överviktsoperationen skattade sig männen signifikant bättre än kvinnorna (Sarwer et al., 2010; 

Sutton & Raines, 2008). Vecka 20 postoperativt skattade kvinnorna sin mentala livskvalitet 

förbättrad för att sedan sjunka och inte längre vara signifikant förbättrad mot de preoperativa 

skattningarna. Männen däremot hade fortsatt förbättrad mental livskvalitet genom hela den 

postoperativa tiden (Sarwer et al., 2010). Några andra skillnader i livskvalitet kunde inte ses 

mellan könen (Sarwer et al., 2010; Sutton & Raines, 2008). I en annan studie skattade sig 

männen signifikant högre än kvinnorna på flera olika kategorier i livskvalitetsmätningarna: 

fysisk hälsa, mental hälsa, sociala relationer och i den totala livskvaliteten (Salazar-Maya et al., 

2014). 

 

5.7 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att många av deltagarna fick en förbättrad livskvalitet efter operationen, och 

även kroppsuppfattningen förbättrades. De deltagare som skattade sin livskvalitet som högre 

preoperativt hade en mindre BMI-minskning postoperativt. Mäns mentala livskvalitet visade 

sig stadigt bättre tiden efter operationen, kvinnors livskvalitet skattades först som bättre för att 

sedan en tid efter operationen vara nere på liknande nivå som innan. De deltagare som var gifta 

skattade sin livskvalitet efter operationen som högre än övriga deltagare, i en annan studie 

skattade däremot singlarna sin livskvalitet som högre efter operationen. De personer som deltog  

i en stödgrupp skattade sin livskvalitet som bättre än de som hade kontakt över internet. Typ av 

operation och tid sedan operationen var inte avgörande för den fysiska och mentala 

livskvaliteten. 

  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie med systematiska sökningar genomfördes. Litteraturstudier är lämpligt för 

att skapa en översikt av kunskapsläget inom det valda området (Kristensson, 2014). Vidare 

menar Kristensson att denna typ av studie inte har samma krav på sig som en systematisk 

litteraturstudie, där all befintlig vetenskaplig litteratur ska hittas, ett krav som inte är rimligt att 

ställa på en uppsats då det för med sig ett alltför stort arbete.  

 

Provsökningar utfördes i databaserna Medline och CINAHL, sökorden var nurs*, bariatric 

surgery och quality of life. Nurs* användes i provsökningen för att se om relevanta artiklar 

kunde hittas. Kombinationen av dessa sökord resulterade dock i få träffar och studier som inte 

svarade mot syftet. Avsikten med provsökningarna var att identifiera vilka nyckelord som 
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kunde lyftas fram ur syftet (Kristensson, 2014), nurs* togs då bort i de slutgiltiga sökningarna. 

Medline användes inte i de slutliga sökningarna, då det var svårt att få träffar i provsökningen 

som svarade mot syftet vilket kan berott på att trunkering användes på nurse. Enligt Kristensson 

(2014) är det syftet som avgör vilka databaser som ska användas i sökningarna. 

 

Sökningarna till denna litteraturstudie utfördes i databaserna CINAHL och PsychInfo. 

CINAHL valdes då det är en databas inriktad på omvårdnadsvetenskap, den är även relativt 

omfattande (Kristensson, 2014). Kristensson menar vidare att PsychInfo täcker den 

psykologiska aspekten inom omvårdnad. Den psykologiska infallsvinkeln ansågs viktig för att 

svara på syftet därför valdes PsychInfo. Att söka fram artiklar i olika databaser och även 

manuellt ökar arbetets sensitivitet och då även trovärdighet (Henricson, 2017). Genomgången 

av referenslistorna resulterade i att tre artiklar hittades. En sådan sökning kan öka antalet artiklar 

som kan inkluderas (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Att använda ämnesord innebär att sökningen blir mer specificerad. Fritextsökning innebär att 

orden söks som fri text, vilket ökar sökningens känslighet men för även med sig en risk att 

frambringa fler irrelevanta träffar (Kristensson, 2014). På grund av risken att irrelevanta artiklar 

dyker upp bör sökningen innehålla så få fritextord som möjligt. Vanligast är dock att sökningen 

innehåller en kombination av ämnesord och fritextord (Kristensson, 2014). Att endast använda 

ämnesord i sökningen i Psychinfo var ett medvetet val som gjordes för att specificera sökningen 

så mycket som möjligt. I CINAHL valdes ”quality of life” och ”gastric bypass” att sökas som 

ämnesord. Bariatric surgery söktes som fritextord för att finna de artiklar som inte var 

kategoriserade med ämnesord. I PsychInfo fanns ingen synonym till bariatric surgery, varpå 

sökorden skiljer sig något mellan de olika databaserna. Sökorden kombinerades med Booleska 

operatorerna AND och OR för att öka sökningarnas sensitivitet (Kristensson, 2014). Det är 

möjligt att studier som kunde varit relevanta för syftet föll bort genom att endast ämnesord 

användes i PsychInfo eller på grund av att ämnesorden kombinerades med fritextsökning i 

CINAHL. 

 

Enligt Kristensson (2014) ska det eftersträvas att så aktuell forskning som möjligt inkluderas. 

De systematiska sökningarna begränsades därför med år 2008 - 2018, vilket blir elva år men 

endast tre månader av 2018 hade passerat när sökningarna genomfördes. Endast peer reviewed 

artiklar inkluderades, detta för att säkerställa att studierna var vetenskapliga (Karlsson, 2017). 

Engelska som språk eftersträvades eftersom det var språket som bedömdes behärskas utöver 

svenska språket. Även här är det möjligt att studier som kunde svarat mot denna litteraturstudies 

syfte föll bort på grund av begränsningarna.  

 

De båda databassökningarna resulterade i 44 abstract och den manuella sökningen gav tre 

abstract. Totalt lästes 47 abstract, av dessa lästes 20 artiklar i fulltext för att därefter 

kvalitetsgranskas. Samtliga artiklar granskades enskilt, något som enligt Henricson (2017) 

stärker reliabiliteten i en studie. SBU:s granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa 

studier användes för granskning av artiklarna, vilket kan ses som en styrka. Endast kvantitativa 

artiklar är inkluderade i denna litteraturstudie. Enligt Rosén (2017) bör ett examensarbete 

avgränsas till endast en typ av artiklar, alltså antingen kvalitativa eller kvantitativa. Hade 

kvalitativa artiklar hittats är det möjligt att resultatet hade fått ett annat djup. 

 

I de inkluderade studierna användes flera mätinstrument för att mäta livskvalitet, något som är 

förklarligt då livskvalitet är ett komplext begrepp som går att mäta och skatta på olika sätt. Alla 

de mätinstrument som användes i studierna var tillförlitliga, med hög validitet och relevanta för 

mätningarna. De olika instrumenten finns i bilaga 2. En nackdel med enkäter, vilket var det 



10 

 

som användes i artiklarna, är att det alltid finns en risk för bortfall, vilket i slutändan kan påverka 

generaliserbarheten av resultatet (Henricson, 2017). Vidare menar Henricson att nackdelen då 

olika mätinstrument används är att det kan bli svårt att dra slutsatser utifrån det framkomna 

resultatet.  

 

I studien gjord av Billy et al. (2015) fanns ett stort bortfall som berodde på att det inte var ett 

krav att deltagarna skulle fylla i enkäterna angående livskvalitet både vid start och vid 

treårsuppföljningen. De slutgiltiga deltagarna hade övergripande liknande egenskaper som de 

vid start. I övrigt bedömdes kvaliteten bra i denna studie och den blev inkluderad trots det stora 

bortfallet. Även studien av Sockalingam et al., (2017) hade ett stort bortfall, det var dock ingen 

signifikant skillnad i ålder, kön, relationsstatus, depression, ångest eller livskvalitetmätningar 

mellan de som fullföljde studien och de som hoppade av.  

 

En svaghet som sågs i flera av studierna var att exklusionskriterier inte stod beskrivna, dock 

fanns inklusionskriterier beskrivna i de artiklarna (Brunault et al., 2015; Mar et al., 2013; 

Salazar-Maya et al., 2014; Sarwer et al., 2010; Sockalingam et al., 2017 & Sutton & Raines, 

2008). Dessa inkluderades ändå i studien, då de höll god kvalitet i övrigt. Sammanräknat 

medverkade totalt 1330 deltagare, detta kan ses som ett stort antal totalt vilket kan bedömas 

som en styrka i denna litteraturstudie. 

 

De tio artiklarna som inkluderades efter kvalitetsgranskningen lästes först enskilt av författarna 

för att få ett helhetsintryck, sedan tillsammans för att finna likheter och skillnader. Kategorier 

skapades utifrån fynden i artiklarna, vilket medförde sex underrubriker i resultatet. Enligt 

Kristensson (2014) hjälper underrubriker läsaren att bevara fokus och kan även göra att den 

röda tråden bibehålls. Artikelmatriser utformades för att frambringa en sammanfattning av 

artiklarna (bilaga 2). 

 

Validitet är ett sätt att värdera och beskriva en studies kvalitet och frånvaro av bias samt om 

undersökningsfrågan blir besvarad (Kristensson, 2014). Under arbetes gång har syftet stått i 

fokus och det insamlade materialet har vägts mot om det kunde svara mot syftet. Det kan antas 

att validiteten i denna studie är hög då de inkluderade artiklarna kunde svara på 

litteraturstudiens syfte.  

 

De vetenskapliga studierna hade en stor geografisk spridning. Den stora geografiska 

spridningen kan ses som ett varierat urval vilket är ett sätt att öka tillförlitligheten (Kristensson, 

2014). Det kan antas att kulturer och värderingar ser olika ut i länderna, vilket även synen på 

livskvalitet kan göra. Det kan dock vara svårt med överförbarheten av resultatet till Sverige just 

på grund av de olika kulturerna och värderingarna. 

 

Endast artiklar som var godkända av etisk kommitté eller som hade ett noga etiskt övervägande 

inkluderades i denna litteraturstudie. Enligt Kristensson (2014) ska studier som ingår vara etiskt 

försvarbara.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

För att få en tydligare textur över resultatdiskussionen följer den samma struktur som resultatets 

delar. 

 

Resultatet visade att de flesta av deltagarna klassade sin livskvalitet som bättre efter 

operationen. Synne Groven, Råheim och Engelsrud (2010) styrker att livskvaliteten 

förbättrades efter operationen, relaterat till den dramatiska viktminskningen som skett. Vidare 
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visades dock att deltagarna fick förändring i måendet några månader efter operationen och 

började känna sig trötta och utmattade, deltagarna beskrev även att de fick smärta i kroppen. 

Något som kan tolkas som försämrad livskvalitet. 
  

Resultatet visade att deltagarna som sågs fysiskt i stödgrupp klassade sin livskvalitet som bättre 

än den internetbaserade stödgruppen (Sutton & Raines, 2008). Synne Groven et al. (2010) 

beskrev istället att deltagarna var entusiastiskt inblandade i ett internetforum för stöd och råd 

vid överviksoperation och att deltagarna uppnådde en stark känsla av tillhörighet. I dagens 

samhälle får internet en allt större roll, vad som är bäst av att ha kontakt fysiskt eller över 

internet kan diskuteras. Ali och Skärsäter (2017) menar att internet kan vara ett bra sätt eftersom 

personer kan söka information när det passar denne då internet är tillgängligt dygnets alla 

timmar.  

  

Resultatet visade inga skillnader i livskvaliteten relaterat till vilken typ av operation som 

genomfördes (Sutton & Raines, 2008). Det kan då antas att det inte är operationstyp som har 

inverkan på livskvaliteten. Vilket styrks av Stenberg, Szabo, Ottosson, Thorell och Näslund 

(2017) som menar att oberoende av vilken typ av operation som genomfördes sågs förbättringar 

på både den fysiska och mentala livskvaliteten.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att den fysiska livskvaliteten var förbättrad efter 

överviktsoperationen (Brunault et al., 2015; Huang et al., 2011; Mar et al., 2013; Sockalingam 

et al., 2017; Zijlstra et al., 2013). Detta styrks av SBU (2003) som menade att fler personer 

kunde vara mer aktiva efter operationen. En studie gjord av Synne Groven et al. (2010) visade 

däremot en tid efter operationen att deltagarna som tidigare brukade träna nu på grund av smärta 

och trötthet inte orkade eller kunde vara lika fysiskt aktiva, att ligga och känna sig helt utmattad 

var en vanligt beskrivande upplevelse. Detta var överraskande då det kan antas ge en sämre 

livskvalitet, tvärtemot vad resultatet pekade på. 

 

För att få en långsiktig viktminskning ansågs operation vara ett bra alternativ (Sjöström, 2008), 

och enligt SBU (2003) den behandling som gav störst resultat på vikten. Det kan antas att vikten 

har en betydande roll i hur personer upplever sin livskvalitet. Vilket styrks av Synne Groven et 

al. (2010) som menade att deltagarna efter operationen upplevde den stora viktminskningen 

som en positiv livsomställning. Det sågs i studien av Billy et al. (2015) att deltagarna oroade 

sig mindre efter operationen, vilket kan tolkas som förbättrad livskvalitet. Viktnedgången 

resulterade i att deltagarna fick bättre kroppsuppfattning och därmed bättre livskvalitet (Sarwer 

et al., 2010).  

 

Det visades skillnader i resultatet på den mentala livskvaliteten då Brunault et al. (2015), Huang 

et al. (2011) och Sarwer et al. (2010) menade att livskvaliteten var signifikant förbättrad medan 

Sockalingam et al. (2017) och Zijlstra et al. (2013) menade att livskvaliteten inte var signifikant 

förbättrad. Att gå ner i vikt snabbt kan antas ha fördelar, men förstår huvudet den snabba 

förändring som kroppen genomgår? Faccio, Nardin och Cipolletta (2016) menar att huvudet 

inte alltid hänger med, då deltagare upplevde att viktminskningen efter operationen var stor 

men att det tog tid för huvudet att anpassa sig och förstå att kroppen förlorat vikt, deltagarna 

upplevde sig nämligen fortfarande som feta.  

 

Sociala relationer kan antas ha betydelse för livskvaliteten men är det just relationsstatus som 

spelar in eller är det sociala nätverket överlag det som har inverkan? Enligt WHO (1997) kan 

sociala relationer ha påverkan för livskvaliteten, vilket kunde ses i Huang et al. (2011), Salazar-

Maya et al. (2014) och Sarwer et al. (2010). Deltagare som uppgav att de var gifta klassade sin 
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livskvalitet som bättre (Huang et al., 2011; Sarwer et al., 2010), medan singlarna klassade sin 

livskvalitet som signifikant bättre i Salazar-Maya et al. (2014). Enligt SBU (2003) kan personer 

med övervikt uppfatta omgivningen som negativ gentemot dem. Synne Groven et al. (2010) 

menade att deltagarna före överviktsoperationen var olyckliga över sitt utseende. Personernas 

negativa uppfattningar om utseendet påverkades av hur de upplevde att andra människor såg på 

dem, negativa kommentarer från andra verkade förstärka och bekräfta deras åsikter om sig 

själva som oönskade och oattraktiva.  

 

Kan det faktum att fler kvinnor än män deltog i studierna ha påverkat resultatet i denna 

litteraturstudie? Resultatet visade att männen skattade sin livskvalitet som bättre tiden efter 

operationen jämfört med kvinnorna (Salazar-Maya et al., 2014; Sarwer et al., 2010; Sutton & 

Raines, 2008). Medan kvinnor först skattade sin livskvalitet som bättre för att sedan sjunka 

(Sarwer et al., 2010). Något som stärker det är att även i artikeln av Synne Groven et al. (2010) 

sågs att kvinnor först skattade sig bättre, för att en tid efter operationen skatta sig sämre.  

 

Livskvalitet är ett komplext begrepp som inrymmer olika aspekter (WHO, 1997). Under denna 

studies gång sågs det att livskvalitet inte alltid var lätt att dela upp utifrån olika kategorier. 

Livskvalitet kan vara svårt att generalisera då det är individens personliga upplevelse som 

skattas. Samma upplevelse kan upplevas olika beroende på individen. Carter och Porter (2000, 

refererad i Billhult, 2017) menar att det i enkäter som mäter livskvalitet kan vara svårt att få 

säkra mätvärden och de kan därför ge lägre reliabilitet än om tillexempel en blodtrycksmätning 

gjordes som kan visa på tydliga mätvärden. En av anledningarna till att resultatet inte är entydigt 

kan vara att flera olika mätinstrument använts i studierna som denna litteraturstudie bygger på. 

  

6.3 Slutsats  

Resultatet i denna litteraturstudie visade att livskvalitet är ett individuellt och komplext 

begrepp. Livskvaliteten efter en överviktsoperation påverkades av flera faktorer där 

kroppsuppfattning, sociala relationer och kön var några. Hur livskvaliteten påverkades hos 

individen var högst individuellt. Den kunde både förbättras, tillfälligt eller permanent, eller 

försämras. 

 

6.4 Klinisk nytta och förslag till fortsatt forskning 

Överviktsoperationer blir allt vanligare i takt med att antalet personer som är överviktiga ökar.  

En överviktsoperation kan då ses som ett enkelt och relativt snabbt kirurgiskt ingrepp, men för 

patienten kan den inrymma mycket mer som till exempel minskad hälsorisk, förändrad självbild 

och förändrad livskvalitet. I mötet med patienten är det viktigt att som sjuksköterska ha i åtanke 

att ett gott bemötande kan höja livskvaliteten. Fortsatt forskning behövs på området för att få 

en djupare förståelse för vad som bidrar till och stärker patientens livskvalitet efter 

överviktsoperationen, så att sjuksköterskan i sin roll kan främja hälsa och därmed öka patientens 

livskvalitet. Mer forskning om livskvalitet efter överviktsoperation behövs både internationellt 

och i Sverige, då det görs många operationer årligen. Vidare behövs mer forskning på 

genusperspektivet, för att därmed få inblick i och förståelse för vad som gjorde att män och 

kvinnor skattade sin livskvalitet olika. 
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Syfte Metod och design Värdering Resultat 
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Health-realted quality of life 

following a surgical weight 

loss intervention.  

 

Applied Nursing Research, 

23(1), 52-56. doi: 
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USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Att mäta självrapporterad 

hälsorelaterad livskvalitet 

fokuserat på fysisk och 

mental funktion; 

-Jämföra 

självrapporterade 

domäner av hälsorelaterad 

livskvalitet och 

övergripande livskvalitet. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med icke-

experimentelldesign. 

Inklusionskriterier:  

Alla som medverkat i en 

stödgrupp för personer 

som genomgått en 

bariatrisk operation.  

Exklusionskriterier: 

Individer som inte hade 

genomgått viktminsknings 

operation ännu och 

personer som inte kunde 

läsa engelska. 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

Deltagare: 

     N = 87, 

     kvinnor n=68 

     män n= 19 

     ålder 18 - 60+ år 

Datainsamlingsmetod  

Självskattnings -  

frågeformulär 

Bedömd kvalitet: 

Medel 

 

Styrkor 

Lämplig metod mot 

syftet. 

 

Tydligt beskriven 

studiedesign och 

urvalsförfarande. 

 

Hög validitet på 

mätinstrument. 

 

Svagheter: 

Tvärsnittsstudie 

 

Står ej något om bortfall. 

-Den fysiska funktionen 

skattades högre än den 

mentala funktionen. I 

jämförelse med 

medelvärdet hos 

befolkningen i USA var 

den mentala funktionen 

lägre i två av fyra 

domäner hos 

studiegruppen. 

-Övergripande 

rapporterade deltagarna 

sin livskvalitet som 

utmärkt eller väldigt bra. 

fyra personer rankade sin 

livskvalitet som mindre 

än bra.  
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Författare, artikelns titel, tidskrift, land 

 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Salazar-Maya, Á. M., Hoyos-Duque, T. N., & 

Bojanini-Acevedo, L. (2014).  

 

Perception of quality of life of a group of 

individuals subjected to bariatric surgery.  

 

Invest Educ Enferm, 32(1), 22-32. Från 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co 

/revistas/index.php/iee/article/view/18546/159 

 

Colombia 

Att försöka 

identifiera 

hälsotillståndet och 

livskvaliteten hos 

patienter efter 

bariatrisk kirurgi. 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Inklusionskriterier:  

Patienter som genomgått 

överviktsoperation vid 

en privatklinik. 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

Deltagare: 

     N = 338,  

     Kvinnor n=278   

     (82,2%)                           

     Medelålder 41,1 år. 

 

Datainsamlingsmetod 

Självskattnings - 

frågeformulär 

World Health 

Organisation Quality of 

Life Bref 

(WHOQoL-Bref) 

Analysmetod 

Deskriptiv analys. 

Kvalitet: 

Medel 

 

Styrkor: 

Tydligt beskrivet 

syfte.  

 

Validerat 

mätinstrument. 

 

Svagheter 

Tvärsnittsstudie 

 

Framgår ej om det 

finns några 

exklusionskriterier 

-Nio av tio individer 

klassade sin 

livskvalitet och 

tillfredsställelse med 

hälsostatus mellan 

extremt bra och 

ganska bra. 

-Det var en 

statistiskt signifikant 

skillnad mellan män 

och kvinnor. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/view/18546/159
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/view/18546/159
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Bilaga 2          3(10) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Huang, C-Y., Hsu, M-C., 

Pan, K-C., Huang, C-K., 

& Chi, S-C. (2011).  

 

Early Health Status and 

Health-Related Quality of 

Life after Laparoscopic 

Gastric Bypass Surgery in 

Morbidly Obese Patients.  

 

Bariatric Nursing and 

Surgical Patient Care, 

6(4), 193-200. doi: 

10.1089/bar.2011.9943 

 

Taiwan 

-Att bedöma HRQOL före 

och efter LGB kirurgi, och 

att beskriva LGBs 

inflytande på HRQOLs 

utfall hos patienter med 

morbid övervikt. 

Kvantitativ metod. 

Icke-experimentell design  

Inklusionskriterier:  

BMI 35 - 40, ålder 18 - 65 

år, diagnostiserad med 

morbid övervikt och i 

behov av LGB kirurgi på 

grund av upprepade 

misslyckanden att gå ner i 

vikt med hjälp av 

kostförändringar samt att 

vara förmögen att förstå 

och kommunicera på 

Mandarin eller 

taiwanesiska.  

 

Exklusionskriterier: 

Personer med historia av 

psykisk diagnos, känd 

neoplasma eller smittosam 

sjukdom, tidigare kirurgi i 

magen, stort hiatusbråck 

eller krävde intensiv 

medicinsk behandling som 

kunde strida mot eller 

störa bedömningen och 

studieresultatet. Individer 

som var oförmögna eller 

ej villiga att samarbeta 

Kvalitet: 

Hög  

 

Styrkor: 

Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier.  

 

Pilottester på 

frågeformuläret utfört 

innan datainsamlingen 

påbörjades. 

 

Svagheter 

Oklart om det finns något 

bortfall. 

 

Relativt litet utval. 

-Deltagarna skattade både 

sin fysiska och sin 

mentala funktion högre 

efter operationen än före. 

-De morbida överviktiga 

åtföljdes av en signifikant 

skillnad i livskvalitet efter 

operationen. 

-Det fanns ett milt eller 

måttligt samband mellan 

BMI och kroppsvikt 

relaterat till bättre 

livskvalitet efter 

operationen. 

-De som uppgett att de var 

gifta uppgav bättre mental 

status efter operationen. 
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med studien av någon 

anledning exkluderas 

också. 

 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

     N=40  

     män, n= 15  

     kvinnor, n= 25 

     Medelålder 30,1 år 

     (SD = 8,1 år) 

Datainsamlingsmetod 

Självskattnings -  

frågeformulär 

Study 36-Item Short Form 

Health Questionnaire 

(SF-36) 

Analysmetod 

Statistisk analys 
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Bilaga 2          4(10) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Billy, H. T., Sarwer, D. B., 

Ponce, J., Ng-Mak, D. S., 

Shi, R., Cornell, C., & 

Okerson, T. (2015).  

 

Quality of Life After 

Laparoscopic Adjustable 

Gastric Banding (LAP-

BAND): APEX Interim 3-

year Analysis.  

 

Postgraduate Medicine, 

126(4), 131-140. doi: 

10.3810/pgm.2014.07.2791 

 

USA 

Att framåtriktat 

utvärdera säkerheten 

och effektiviteten av 

LBAP systemet i 

verklig klinisk miljö.  

Kvantitativ metod. 

Icke-experimentell design 

Inklusionskriterier:  

Ålder >18 år, BMI >40 

eller BMI >35 med minst 

en allvarlig komorbitet 

eller >45 kg övervikt, 

övervikt i minst 5 år och 

icke kirurgiska försök till 

viktnedgång som 

misslyckats. 

Exklusionskriterier: 

Orimlig medicinsk risk, 

bedömd av kirurgen, 

historia av hjärtsjukdom, 

allvarlig organsjukdom, 

nyligen haft 

substansmissbruk, 

pågående infektion, 

autoimmun sjukdom i 

släkten eller 

inflammatorisk sjukdom i 

gastroområdet, annan 

viktminskningskirurgi, 

adhesiv peritonit eller 

graviditet eller planer på 

graviditet inom 12 

månader. 

 

Kvalitet: 

Medel 

 

Styrkor: 

Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier 

 

Tydligt beskrivet vad 

bortfallet beror på  

 

Svagheter 

Relativt stort bortfall. 

-Förbättrad livskvalitet i 

jämförelse med från start. 

Efter sex månader kunde 

signifikanta förbättringar 

ses i alla påståenden, detta 

höll i sig även efter 24 

månader.  

-Mellan år ett och år tre 

sågs förbättringar i sju av 

17 påståenden. 

-Ett signifikant samband 

mellan hälso-relaterad 

livskvalitet och 

viktminskning påvisades.  
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Urval 

Bekvämlighetsurval 

Deltagare: 

     N=521 

     n = 428 inkluderade 

     n = 86 bortfall 

     n=183 som svarade på 

första och sista enkäten:  

     Kvinnor n=151 

     (82,5%) 

     Män n= 32 (17,5%) 

     Medelålder 42,2 år 

 

Datainsamlingsmetod 

Självskattnings -  

frågeformulär, 

Obesity and Weight-Loss 

Quality of Life 

(OWLQOL) 

Analysmetod 

Statistisk analys 
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Författare, artikelns titel, 

 tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Sockalingam, S., Hawa, R., Wnuk, 

S., Santiago, V., Kowgier, M., 

Jackson, T., Okrainec, A., & Cassin, 

S. (2017).  

 

Psychosocial predictors of quality of 

life and weight loss two years after 

bariatric surgery: Results from the 

Toronto Bari-PSYCH study.  

 

General Hospital Psychiatry, 47(4), 

7-13. doi: 

10.1016/j.genhosppsych.2017.04.005 

 

Kanada 

- Det primära 

syftet var att 

bedöma pre-

operativa 

psykosociala 

förutsägelser för 

hälsorelaterad 

livskvalitet två år 

efter bariatrisk 

kirurgi.  

- Det sekundära 

syftet var att 

identifiera 

prediktorer av 

viktnedgång efter 

bariatrisk kirurgi. 

Kvantitativ metod. 

Kohort-studie 

Inklusionskriterier:  

Ålder 18-65 år, pre-operativt BMI 

>40 eller BMI >35 med minst en 

överviktsrelaterad komorbitet. 

Urval 

Icke slumpmässigt urval 

     N = 277 rekryterade,  

     n=121 bortfall 

     n= 156 

     Kvinnor n= 126 (81%) 

     Medelålder 45,23 år            

     (SD = 9,3) 

Datainsamlingsmetod 

Diagnostiska intervjuer, 

frågeformulär 

Mini International Neuropsychiatric 

Interview, 

Generalized Anxiety Disorder 7 

(GAD7), 

Patient health Questionnaire-9 

(PHQ9), 

MOS 36-item Short-form health 

survey (SF-36) 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Kvalitet: 

Medel 

 

Styrkor: 

Tydliga 

inklusionskriterier 

 

Tydlig statistik och 

tabeller. 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier ej 

beskrivna. 

 

Ingen bortfallsanalys 

gjord. 

 

-Vid 

ettårsuppföljningen 

upplevde de 

medverkande en 

signifikant 

viktminskning och 

också en förbättrad 

självskattning av 

livskvalitet.  

-Vid 

tvåårsuppföljningen 

var det ingen 

skillnad i den 

mentala 

livskvaliteten, 

jämfört med innan 

operationen, 

däremot var den 

fysiska 

livskvaliteten 

förbättrad vid 

tvåårsuppföljningen. 
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Författare, artikelns, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Brunault, P., Frammery, 

J., Couet, C., Delbachian, 

I., Bourbao-Tournois, C., 

Objois, M., … Ballon, N. 

(2015).  

 

Predictors of changes in 

physical, psychosocial, 

sexual quality of life, and 

comfort with food after 

obesity surgery: a 12-

month follow-up study. 

 

Quality of Life Research, 

24(2), 493-501. doi: 

10.1007/s11136-014-

0775-8 

 

Frankrike 

 

 

Att bestämma vilka 

faktorer som kan 

förutsäga 

förändringar i fysisk, 

psykosocial, sexuell 

livskvalitet och 

förhållningssätt till 

mat och ätande12 

månader efter 

operationen, genom 

att prova en QoL-

modell baserad på 

Wilson och Clearys 

modell. 

 

Kvantitativ metod. 

Kohortstudie. 

Inklusionskriterier:  

Deltagare som avslutade både 

preoperativ och postoperativa 

besök. 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej 

 

Urval  

Bekvämlighetsurval 

     N=160 

     Bortfall n= 34 

     Kvinnor, n= 100     

     (79,4%) 

     Män, n= 26 

     Medelålder 40,2 år. 

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär: 

Quality of Life, Obesity and 

Dietetics (QOLOD), 

Bulimic Investigatory test-

Edinburgh, 

Beck depression inventory 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Kvalitet: 

Medel 

 

Styrkor: 

Ej stort bortfall. 

 

Tydligt beskriven metod. 

 

Verifierad 

begreppsvaliditet på 

mätinstrument 

 

Svagheter 

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

-Förbättrad livskvalitet i 

tre av fyra domäner vid 12 

månaders uppföljningen; 

fysisk inverkan, 

psykosocial inverkan och 

sexuell inverkan.  

-Högre preoperativ 

depression var signifikant 

förknippat med sämre 

fysisk livskvalitet, sämre 

psykosocial livskvalitet 

och sämre sexuell 

livskvalitet.  

-Högre ätstörningsgrad 

preoperativt var 

förknippad med sämre 

psykosocial livskvalitet, 

sämre sexuell livskvalitet, 

sämre förhållningssätt till 

mat och ätande men inte 

förknippad med fysisk 

livskvalitet. 
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titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Zijlstra, H., Larsen, J. K., 

Wouters, E. J.M., van 

Ramshorst, B., & Geenen, 

R. (2013).  

 

The Long-Term Course of 

Quality of Life and the 

Prediction of Weight 

Outcome After 

Laparascopic Adjustable 

Gastric Banding: A 

Prospective Study. 

 

Bariatric Surgical Patient 

Care, 8(1), 18-22. doi: 

10.1089/bari.2013.9998 

 

Nederländerna 

 

Att undersöka 

livskvaliteten efter 

bariatrisk kirurgi, 

liksom 

livskvalitetens roll 

för viktutfall. 

Kvantitativ metod. 

Icke-experimentell metod. 

Inklusionskriterier:  

Patienter som genomgått en 

laparoscopisk adjusable gastric 

banding (LAGB) mellan år 2000 – 

2004. 

Exklusionskriterier: 

Patienter som genomgick en 

Gastric bypass 4 - 8 år efter 

(LAGB). 

Urval 

Icke-slumpmässigt 

     N =76 rekryterade 

     bortfall, n= 31 

     n= 45 

     Kvinnor, n= 38  

     Män, n= 7 

     Medelålder 48 år  

     (SD = 9) 

Datainsamlingsmetod 

Självskattnings -  frågeformulär 

RAND short form-36 health 

survey (SF-36). 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Kvalitet: 

Medel 

 

Styrkor: 

Tydligt beskrivet vad 

bortfallet beror på. 

 

Mätinstrumentens 

reliabilitet och validitet 

diskuterade. 

 

Svagheter 

Relativt stort bortfall i 

förhållande till antalet 

rekryterade. 

-Ingen signifikant skillnad 

i mentalt välmående sex 

månader före jämfört med 

ett år efter samt sex år 

efter operationen.  

-Den fysiska livskvaliteten 

förbättrades signifikant 

från sex månader före 

operationen till ett år efter. 

-sex år efter operationen 

kunde ett bättre mentalt 

välmående och sämre 

fysiskt välmående sättas i 

samband med ett högre 

BMI. 
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Författare, artikelns 
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Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Mar, J., Karlsson, J., 

Arrospide, A., Mar, B., 

de Aragón, G. M., & 

Martinez-Blazquez, C. 

(2013).  

 

Two-year changes in 

generic and obesity-

specific quality of life 

after gastric bypass.  

 

Eat Weight Disorder, 

18(3), 305-310. doi: 

10.1007/s40519-013-

0039-6 

 

Spanien 

 

 

Att bedöma 2-åriga 

förändringar i 

hälsorelaterad 

livskvalitet efter gastric 

bypass hos patienter 

med svår fetma och att 

analysera 

livskvalitetsförbättringar 

i förhållande till 

viktminskning efter 

bariatrisk kirurgi. 

Kvantitativ metod. 

Icke- experimentell design 

Inklusionskriterier:  

Genomgått gastric 

bypassoperation mellan 2007-

2008, BMI > 40 eller BMI >35 

med samsjuklighet. 

Urval 

Icke- slumpmässigt 

     N= 123 rekryterade 

     bortfall, n = 44 

     n= 79 

     Kvinnor, n= 69 (87%) 

     Män, n= 10  

     Medelålder 42,9 år  

     (SD 11) 

Datainsamlingsmetod  

Frågeformulär 

36-item Short form Health 

survey (SF-36), 

EuroQoL EQ-5D, 

Moorehead-Ardelt Quality of 

Life Questionnaire II, 

Obesity-related problems scale. 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Kvalitet: 

Medel 

 

Styrkor: 

Väl beskriven metod och 

bortfall. 

 

Tydlig statistik 

 

Svagheter 

Exklusionskriterier ej 

beskrivna 

 

Svårt att utläsa resultatet 

 

Stort bortfall i 

förhållande till antalet 

inkluderade 

-Sambandet mellan 

förändring i vikt eller 

BMI och 

livskvalitetspoäng var 

låga och inte statistiskt 

signifikant.  

-Vid tvåårsuppföljningen 

visades signifikanta 

förbättringar på alla plan 

(fysiskt, psykiskt och 

socialt). 

-Framför allt den fysiska 

livskvaliteten var 

förbättrad. 
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Sutton, D., & Raines, D. 

A. (2008).  

 

Health-Related Quality of 

Life: Physical and Mental 

Functioning after Bariatric 

Surgey.  

 

Bariatric nursing And 

Surgical Patient Care, 

3(4), 271-277. doi: 

10.1089/bar.2008.9948 

 

 

USA 

-Mäta 

självrapporterad 

hälsorelaterad 

livskvalitet fokuserat 

på fysisk och mental 

funktion; 

-Jämföra 

självbedömda poäng 

på den fysiska och 

psykiska 

hälsorelaterade 

livskvalitens 

sammanfattningsskala 

med hjälp av 

gruppattribut. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie, 

Icke-experimentell design 

 

Inklusionskriterier:  

Alla deltagare i en stödgrupp 

för överviktsopererade. 

 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

 

Urval 

Bekvämlighetsurval  

     N= 164 

     Kvinnor, n= 137 

     Män, n= 27 

     Ålder 18- >60 år. 

Datainsamlingsmetod 

Självskattnings -  

frågeformulär 

SF 12-v2 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Kvalitet: 

Hög 

 

Styrkor: 

Validerade mätmetoder 

 

Reliabilitet diskuterad  

 

Tydliga tabeller 

 

Svagheter: 

Ej exklusionskriterier 

 

Framgår ej om det finns 

något bortfall 

-Patienter som 

medverkade i den 

stödgrupp som träffades 

fysiskt skattade sig högre i 

både den fysiska och 

psykiska livskvaliteten till 

skillnad från den internet-

baserade gruppen.  

-Vid jämförelse mellan 

könen var det ingen 

signifikant skillnad i den 

fysiska livskvaliteten.  

-Män hade ett signifikant 

högre medelvärde på den 

mentala livskvaliteten.  
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Sarwer, D. B., Wadden, T. 

A., Moore, R. H., 

Eisenberg, M. H., Raper, S. 

E., & Williams, N. N. 

(2010).  

 

Changes in quality of life 

and body image after gastric 

bypass surgery.  

 

Surgery for Obesity and 

Related Diseases, 6(6), 608 

- 614. doi: 

10.1016/j.soard.2010.07.015 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

förändringar i 

livskvalitet och 

kroppsbild under 

de första 92 

veckorna efter 

gastric 

bypassoperation. 

Kvantitativ metod 

Icke – experimentell design 

Inklusionskriterier: 

Patienter som hade genomgått 

överviktsoperation mellan år 

2001 - 2004.  

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

Urval: 

Bekvämlighetsurval 

     N = 200 

     Kvinnor, n = 164 

     bortfall n = 88 

     n = 112 i resultatet 

     Medelålder = 42,6 år 

Datainsamlingsmetod: 

Självskattnings -  frågeformulär 

Study short form 36-item health 

survey (SF-36), 

Impact of weight on quality of 

life (IWQOL), 

Body image quality of life 

inventory (BIQOLI), 

Body shape questionnaire 

(BSQ). 

Analysmetod: 

Statistisk analys 

Kvalitet: 

Medel 

 

Styrkor: 

Tydligt syfte 

 

Validerade mätmetoder 

 

Tydlig statistik och 

tabeller 

 

Svagheter: 

Ingen bortfallsanalys 

gjord. 

-Vecka 20 postoperativt 

rapporterade deltagarna 

signifikanta förbättringar i 

både hälsorelaterad- och 

viktrelaterad livskvalitet. 

Dessa förbättringar var 

fortfarande signifikanta 

vecka 92 postoperativt. 

-Ett undantag var den 

mentala hälsan i SF-36 

där det inte längre var 

någon signifikant skillnad 

från baslinjen till vecka 

92. 

-Signifikanta förbättringar 

på kroppsuppfattningen 

vecka 20 postoperativt. 

Deltagarna upplevde 

fortfarande 

förbättringarna vecka 40 

för att sedan plana ut 

vecka 92.  

 


