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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem i Sverige och har ökat kraftigt de 

senaste decennierna. Fetmakirurgi i allmänhet och gastric bypass (GBP) i synnerhet är 

effektiva sätt att gå ner i vikt när traditionella metoder inte hjälper. Det är väl känt att den 

fysiska dimensionen av livskvaliteten förbättras efter operationen men den psykiska 

dimensionen är mer oklar. 

Syfte: Att undersöka hur den psykiska hälsan påverkas hos vuxna personer som genomgått 

GBP. 

Metod: En litteraturöversikt gjordes efter sökningar i databaserna PubMed och CINAHL. 14 

artiklar med kvalitativ eller kvantitativ design valdes ut. 

Resultat: Hälften av artiklarna visade på minskad depression och ångest efter operationen. 

Samtliga artiklar som undersökte självmord och självskadebeteende hittade en ökning 

postoperativt. Två av sju artiklar visade på förbättringar i Mental Component Summary 

(MCS) enligt frågeformuläret SF-36 efter operationen. För mental hälsa visade fem artiklar 

statistiskt signifikanta förbättringar efter operationen. Alla kvalitativa artiklar visade på en 

stor förändring i det dagliga livet efter operationen. Förändringen kunde uttrycka sig både 

positivt och negativt. Till exempel kunde de positiva upplevelserna vara en känsla av ett nytt 

liv. De negativa upplevelserna som kunde förekomma var överskottshud, dumping-syndrom 

samt diskrepans i kroppsuppfattningen. 

Slutsats: Sammanfattningsvis har detta arbete kommit fram till att det saknas ett entydigt svar 

på hur den psykiska hälsan påverkas av GBP. 

Nyckelord: Gastric bypass, psykisk hälsa, fetmakirurgi, omvårdnad 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Obesity is a public health issue that has been increasing in Sweden the last few 

decades. Bariatric surgery and gastric bypass (GBP) in particular are effective in achieving 

weight loss and is growing in numbers. It is well known that gastric bypass has a positive 

influence on the physical domain of the quality of life. However, the effect that gastric bypass 

has on the mental health remains uncertain. 

Aim: To investigate how the mental health is affected in adults that undergo GBP. 

Method: A literature review was made after searches in databases PubMed and CINAHL. 14 

articles with qualitative and quantitative design were chosen. 

Results: Half of the articles showed a decrease in depression and anxiety after surgery. All of 

the articles investigating suicide and self-harm found a postoperative increase. Two out of 

seven articles showed improvement in the Mental Component Summary (MCS) according to 

the questionnaire SF-36 after surgery. As for mental health, five out of six articles showed a 

significant improvement after surgery. All of the qualitative data proved great differences in 

daily life. These changes were both positive and negative, where the positive changes were a 

feeling of a new life. The negative changes were excess skin folds, dumping syndrome and a 

discrepancy in body image.   

Conclusions: In conclusion, this essay states that there is no substantial evidence on how 

mental health is affected by GBP. 

Key words: Gastric bypass, mental health, bariatric surgery, nursing  
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BAKGRUND 

Fetma 

Fetma definieras som kraftig övervikt med ett Body Mass Index (BMI) på över 30kg/m². BMI 

är dock ett trubbigt instrument eftersom det inte säger något om kroppsmassan består av fett 

eller muskler (Ringsberg, 2014). Vanligtvis kompletteras BMI med en mätning av omkretsen 

kring midja och höfter. Detta värde räknas ut genom en kvot mellan midje- och höftmåttet för 

att se hur stor del av övervikten som utgörs av hälsofarligt bukfett (Ringsberg, 2014). 

Ohälsosamma matvanor är en riskfaktor som har stor betydelse för hälsan (Pellmer, Wramner 

& Wramner, 2012). En nyttig kost med mycket frukt och grönsaker har en positiv effekt på att 

förhindra cancer i mag-tarmkanalen och ett lågt intag av fetter minskar risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Pellmer et al., 2012). Svårigheten är dock att människor själva måste välja att 

äta hälsosamt. Endast information om god kosthållning är inte tillräckligt utan andra faktorer 

har inflytande på valet av livsmedel. Enligt Pellmer et al. (2012) har det visat sig att tillgången 

till hälsosamma livsmedel i närliggande butiker, priset på ohälsosamma livsmedel och tydlig 

märkning av nyttiga livsmedel har en stor påverkan på valet som den enskilde personen gör. 

Brist på fysisk aktivitet och ett för stort energiintag leder till övervikt och fetma (Ringsberg, 

2014). Fetma och övervikt är ett folkhälsoproblem som har ökat de senaste 20 åren i Sverige 

(Pellmer et al., 2012). Kroppen förändras av övervikt och fetma, vilket leder till ett stigande 

blodtryck, blodfettsrubbningar och påverkan på blodsockret (Pellmer et al., 2012). Det finns 

ett samband mellan fetma och hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke och cancer 

(Ringsberg, 2014). Enligt Pellmer et al. (2012) drabbas överviktiga personer oftare av ångest 

och depression. I Sverige klassas 41 procent av männen och 29 procent av kvinnorna som 

överviktiga i nuläget. Vidare har 14 procent av männen och 7 procent av kvinnorna ett BMI 

över 30 (Pellmer, et al., 2012). Fetma är ett allvarligt folkhälsoproblem då antalet personer 

som har kraftig övervikt med BMI över 30 har fyrdubblats under de senaste 100 åren i 

västvärlden (Järhult & Offentbartl, 2013).  Det har på kort tid blivit allt vanligare att genomgå 

en operation, så kallad fetmakirurgi eller obesitaskirurgi, för att gå ned i vikt (Pellmer et al., 

2012). Patienten kan söka hjälp för sin övervikt i primärvården eller via en överviktsenhet. 

Kirurgi är dock inte förstahandsvalet. Ofta provas råd om kost och motion samt medicinering 

innan kirurgi förs på tal. Minimikraven för att genomgå fetmakirurgi enligt Nationella 

indikationer för obesitaskirurgi (NIOK) är att personen måste ha ett BMI över 35, vara över 

18 år, ha motivation och förståelse för operationen, ha en psykosocialt stabil situation utan 

missbruk och operationen får inte medföra för stor risk (Wirén & AstraZeneca Sverige, 2009). 
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Fetmakirurgi 

Historiskt sett har fetmakirurgi vuxit fram genom de observationer som gjordes på patienter 

som blivit opererade i mag-tarmkanalen. Det visade sig att de personer som fått delar av 

magsäck och tarmar borttagna hade en omfattande viktnedgång (Wirén & AstraZeneca 

Sverige, 2009). De första försöken till planerad fetmakirurgi gjordes på 50- och 60-talet, en 

indelning kunde då göras om operationen hade malabsorptiv karaktär eller restriktiv karaktär. 

Den malabsorptiva principen bygger på att tunntarmens förmåga att ta upp näringsämnen 

kopplas bort. Den restriktiva principen bygger på att göra det svårt eller omöjligt att ta in en 

stor mängd föda genom att förminska magsäcken (Wirén & AstraZeneca Sverige, 2009). 

Eftersom de tidiga försöken att koppla bort tunntarmen ledde till många komplikationer, som 

elektrolytrubbningar, diarréer och leverpåverkan, gjordes den första operationen av restriktiv 

karaktär på 70-talet. Denna kallades för vertikal bandad gastroplastik (VBG) och utvecklades 

av Dr. Edward E. Mason. Mason försökte sig på den första gastric bypass-operationen redan 

på 60-talet, men övergav metoden på grund av de allvarliga komplikationer som uppstod efter 

ingreppet. År 1977 lyckades dock Dr. Griffen i USA framgångsrikt att kombinera de två 

principerna för fetmakirurgi i en enda operation, den så kallade Roux-en-Y 

gastrojejunostomin. I denna metod delas magsäcken högt upp, så att en ficka på cirka 20 

milliliter är kvar av magsäcken (Wirén & AstraZeneca Sverige, 2009). Resterande del av 

magsäcken tillsammans med tolvfingertarmen lämnas intakta och kopplas ihop en bit ner på 

tomtarmen för att behålla ett normalt flöde av magsaft och galla (Järhult & Offentbartl, 2013). 

Tomtarmen delas också på mitten, där den ena delen kopplas till den lilla magfickan och den 

andra delen kopplas ihop som beskrivet ovan. Operationen ligger till grund för dagens gastric 

bypass-operationer (GBP) som numera görs laparoskopiskt med fyra portar. Detta är betydligt 

mindre riskfyllt jämfört med öppen kirurgi (Wirén & AstraZeneca Sverige, 2009). Efter 

gastric bypass sker en snabb viktminskning under två år, och det kan finnas behov av att göra 

en ytterligare operation för att ta bort överskottshud. Enligt Järhult och Offentbartl (2013) är 

fetmakirurgi som gastric bypass en väl fungerande behandling som bör användas i större 

utsträckning. 

Inför operation 

Inför operationen görs ett antal hälsokontroller. Enligt European Guidelines ska en 

bedömning av hälsotillståndet och ordentlig genomgång av ingreppet göras med patienten 

före operationen. Patienten ska helst vara motiverad till att göra operationen och förstå 

konsekvenser, fördelar och nackdelar med GBP. Av intresse är tidigare försök till 
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viktnedgång, eventuella medicinska skäl till övervikten och komorbiditeter som diabetes, 

hypertoni och ledsjukdom (Wirén & AstraZeneca Sverige, 2009). Av sociala och 

psykologiska skäl brukar kirurgi erbjudas till de flesta patienter med ett BMI på mellan 35 och 

40 (Wirén & AstraZeneca Sverige, 2009). Vilket beror på att övervikt medför en rad problem 

som kan påverka livskvaliteten. Till exempel begränsad fysisk prestationsförmåga och sociala 

kontakter, minskat psykiskt välmående, sexuell förmåga och infertilitet (Wirén & 

AstraZeneca Sverige, 2009). Operationen bör inte göras om patienten har en instabil 

psykossjukdom, svår depression eller personlighetsstörning. Vidare är missbruk och allvarliga 

livshotande sjukdomar exempel på kontraindikationer (Wirén & AstraZeneca Sverige, 2009). 

Psykisk ohälsa 

Somatiska sjukdomar ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa som ångest och depression 

och den psykiska ohälsan kan i sin tur förvärra den somatiska sjukdomen (Skärsäter, 2014). I 

USA har studier visat att depression är vanligt före fetmakirurgi och att det finns en större risk 

för missbruk av droger efter operation (Backman, Stockeld, Rasmussen, Näslund & Marsk, 

2016). Samma forskning har även visat att personer som genomgått fetmakirurgi löper större 

risk att göra självmordsförsök (Backman et al., 2016). 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll är att vara ett professionellt stöd till patienten. Vilket bland annat innebär 

att underlätta för patienten att kommunicera sina problem och sin oro. Patienten ska få 

förutsättningar att bibehålla ett normalt, dagligt liv och få stöd i egenvård och integritet 

(Skärsäter, 2014). Syftet är att ge patienten möjlighet att kontrollera de faktorer som främjar 

hälsa och att minimera de faktorer som skapar ohälsa. Patienten är expert på sig själv och har 

den största kunskapen om sina egna styrkor och svagheter varför sjuksköterskans roll blir att i 

samråd med patienten formulera och tydliggöra mål samt tillhandahålla de stöd som krävs för 

att nå dessa (Skärsäter, 2014). 

Teoretisk referensram 

Dorothea Orems behovsteori om egenvård bygger på att patienten ska utföra så mycket 

egenvård som möjligt givet dennes förutsättningar och resurser (Berbiglia & Banfield, 2014). 

Egenvård innefattar det som patienten själv klarar av att utföra för att upprätthålla liv, hälsa 

och välbefinnande (Berbiglia & Banfield, 2014). Teorin är uppdelad i tre delar där den första 

delen, de universella egenvårdskraven, behandlar de grundläggande mänskliga behoven för att 
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upprätthålla liv såsom tillräckligt intag av näring, balans mellan aktivitet och vila samt skydd 

från fara mot välbefinnandet (Berbiglia & Banfield, 2014). Den andra delen är egenvårdskrav 

relaterade till förändringsprocesser. Där är ett exempel förändrade familjeförhållanden eller 

som efter en GBP, ändrad kroppsfunktion och kroppsligt utseende och därmed också 

förändrad självbild (Berbiglia & Banfield, 2014). Den tredje delen, egenvårdsbehov vid 

hälsoavvikelse, handlar om de medicinska följderna av en sjukdom eller operation som till 

exempel den ovan nämnda förändrade kroppsfunktionen. Kopplingen till GBP görs genom 

den första delen av teorin där möjligheten till ett tillräckligt näringsintag minskar och risken 

för malnutrition ökar. Det finns efter gastric bypass en risk för brist på mikronutrienter och 

vitaminer som kobalamin, järn, D-vitamin, kalk, tiamin och folsyra (Wirén & AstraZeneca 

Sverige, 2009). Kobalaminbrist kan leda till bestående neurologiska skador, därför är det 

nödvändigt att detta tillförs peroralt eller genom blodbanan (Wirén & AstraZeneca Sverige, 

2009). Den tredje delen av teorin kan kopplas till att operationen leder till att 

matspjälkningssystemet fungerar annorlunda än tidigare vilket kan ge upphov till 

komplikationer och biverkningar som tarmvred (ileus) och stenossymtom (stoppkänsla 

alternativt kräkning) (Wirén & AstraZeneca Sverige, 2009). Tarmvred uppstår vanligtvis när 

patienten gått ner 20-30 kg och förlorat mycket tarmkäx-fett. Tunntarmen kan då bilda bråck 

under tarmkäx-luckor som bildats under ingreppet (Wirén & AstraZeneca Sverige, 2009). Den 

andra delen av teorin handlar om förändringsprocessen efter operationen. Patienten behöver 

anpassa sig till den nya kroppen med nya matrestriktioner, förändrad självbild och möjliga 

om-operationer till följd av komplikationer eller överskottshud (Berbiglia & Banfield, 2014). 

Kunskapsläge 

Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) är ett nationellt register för fetmakirurgi. I 

årsrapporten av SOReg (2015) har uppgifter från samtliga patienter som genomgått 

fetmakirurgi i Sverige registrerats. Mätningar har gjorts på hälsorelaterad livskvalitet före, ett 

år, två år och fem år efter fetmakirurgi (SOReg, 2015). Resultatet visar förbättringar i 

livskvalitet efter operationen enligt mätinstrumentet SF-36. SF-36 är ett frågeformulär med 36 

frågor om hälsorelaterad livskvalitet som kan delas upp i en fysisk komponent och en mental 

komponent (Huang, Hsu, Pan, Huang & Chi, 2011). Den fysiska komponenten inkluderar 

fysisk funktion, hur den fysiska funktionen påverkar det vardagliga livet, kroppslig smärta 

och generell hälsa (Farivar, Cunningham & Hays, 2007). Den mentala komponenten Mental 

Component Summary (MCS) innefattar vitalitet, hur känslor påverkar den vardagliga rutinen, 

psykosocial funktion och mental hälsa. Den mentala dimensionen av SF-36 skapas genom att 
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fyra av de mentala kategorierna slås ihop och skapar ett MCS-värde (Preedy & Watson, 

2010). Förbättringarna i psykosocial funktion hos patienterna som genomgått GBP har varit 

kvarstående över fem år (SOReg, 2015). Det verkar dock som att de största förändringarna ses 

vid fysiska dimensioner av livskvalitet. De mentala dimensionerna uppvisar inte lika stor 

skillnad mellan kontrollgruppen före och efter operation. Män skattar överlag sin hälsa något 

högre. Däremot har kvinnor större förbättringar än män i psykosocial funktion och fysiska 

dimensioner. Ju större viktnedgången är, desto högre blir den uppmätta livskvaliteten 

(SOReg, 2015). Litteraturstudier gjorda av Health Technology Assessment (HTA)-

myndigheter i Tyskland, Storbritannien, Finland och Kanada fann oklarheter kring 

fetmakirurgins effekt på den psykiska hälsan och efterlyste mer forskning på området (Boman 

et al., 2011). 

Problemformulering 

Fetmakirurgi utförs i stor utsträckning och anses vara en lyckad metod för viktnedgång 

(Järhult & Offentbartl, 2013). Däremot kan operationen medföra komplikationer som kan leda 

till depression och ökad benägenhet till missbruk (Backman et al., 2016). Därför är det viktigt 

att studera den påverkan som ingreppet kan ha på patientens psykiska tillstånd och 

livskvalitet. Idag finns det kunskapsluckor om hur den psykiska hälsan påverkas vid GBP 

(Boman et al., 2011). Därför anses denna studie motiverad att genomföra. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur den psykiska hälsan påverkas hos vuxna 

patienter som genomgått GBP. 

Frågeställning 

Vilka positiva och negativa effekter har GBP på den psykiska hälsan hos vuxna? 
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METOD 

Design 

Denna studie har gjorts som en litteraturöversikt (Polit & Beck, 2013). En litteraturöversikt är 

en sammanfattning av evidensvärdet från en litteratursökning av artiklar. Den avser att 

utforska vad som är känt och inte känt inom ett område, och lägger ofta grunden till fortsatta 

studier. Det kan vara en del av en större studie eller vara en fristående studie (Polit & Beck, 

2013). Både kvantitativa och kvalitativa data kommer att användas i resultatet, något som 

stöds av Whittemore och Knafl (2005). 

Sökstrategi 

Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Pubmed och CINAHL. De sökord 

som användes i Pubmed var MeSH-termerna Gastric bypass, Mental health, Quality of life 

och Adult. I CINAHL användes headings-termerna Gastric Bypass, Mental Health, Quality of 

life och Adult. Inklusionskriterierna var att studierna skulle behandla personer som genomgått 

GBP. Deltagarna i studierna skulle vara minst 18 år gamla, och det skulle vara minst fem 

deltagare i varje studie. Språket skulle vara svenska eller engelska. Studierna skulle ha 

publicerats tidigast första januari 2007, det vill säga inte vara äldre än tio år. Alla artiklar 

skulle vara tillgängliga i fulltext via Uppsala Universitetsbiblioteks e-proxy. Studierna skulle 

vara godkända av en etisk kommitté eller tydligt redovisa etiska ställningstaganden alternativt 

följa vedertagna forskningsetiska riktlinjer. Exklusionskriterierna var artiklar som behandlade 

annan viktminskningskirurgi än GBP. 

 

Den första sökningen gjordes den 30/1 2017 i Pubmed med MeSH-termerna Gastric bypass 

AND adult AND Mental health vilket resulterade i 63 artiklar varav 40 uppfyllde tids- och 

språkkriterierna. Efter genomläsning av abstract valdes 19 ut för att genomläsas i sin helhet. 

En sökning gjordes 30/1 2017 i Cinahl med headingstermerna Gastric bypass AND adult 

AND “quality of life” vilket gav 30 träffar där 26 uppfyllde tids- och språkkravet. Åtta 

artiklar uppfyllde övriga inklusionskriterier efter genomläsning av abstract varav 2 var 

dubbletter från den tidigare sökningen. Ytterligare en sökning i Cinahl den 30/1 2017 med 

headingstermerna Gastric bypass AND adult AND mental health gav fyra träffar. Av dessa 

var en för gammal för studien, en var en dubblett från en tidigare sökning, en uppfyllde inte 

inklusionskriterierna efter genomläsning av abstract och den sista var ej tillgänglig i Uppsala 

universitetsbiblioteks e-proxy. Totalt valdes 25 artiklar ut för vidare genomläsning och 
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kvalitetsgranskning. Sökresultatet presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Litteratursökning 

 

Databas Sökning Sökord Utfall Utvalda 

Pubmed #1 Gastric bypass AND adult AND mental health 63 19 

Cinahl #2 Gastric bypass AND adult AND “quality of life” 30 6 

Cinahl #3 Gastric bypass AND adult AND mental health 4 0 

Bearbetning och analys 

Elva artiklar valdes bort efter noggrannare läsning utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna. Därefter kvarstod 14 artiklar som inkluderades i resultatet. Efter det 

slutgiltiga urvalet analyserades artiklarna efter studiens vetenskapliga värde enligt Statens 

beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) kvalitetsgranskningsmallar för 

kvalitativa studier och observationsstudier (SBU, 2014). Kvalitetsgranskningsmallarna 

fungerade som ett formulär som kunde fyllas i digitalt med en sammanställning av de olika 

delarna av kvalitetsgranskningen i slutet. En sammanfattande bedömning gjordes beroende på 

vad artikeln hade för risk för systematiska fel (bias) i de olika underkategorierna 

(Bortfallsbias, selektionsbias etcetera). De sammanfattande nivåerna av kvalitet var låg, 

medelhög och hög risk för systematiska bias. Hade artikeln låg risk för systematiska bias blev 

den slutgiltiga bedömningen hög kvalitet och vice versa. Artikeln fick en sammanfattande 

bedömning på låg risk för systematiska bias om majoriteten av underkategorierna hade en låg 

risk för systematiska fel. Medelhög kvalitet bedömdes som tillräckligt för att inkluderas i 

denna studie. Santliga 14 artiklar som analyserades uppfyllde kraven och inkluderades. 

Resultatanalysen gav upphov till en tabell med resultaten i en av kolumnerna. Författarna 

jämförde resultaten och tittade efter återkommande områden samt likheter och skillnader. På 

detta sätt kunde ett systematiskt, strukturerat resultat fås fram. För de artiklar som hade SF-36 

som mätinstrument användes MCS och dimensionen mental hälsa som mått för psykisk hälsa. 

I övriga artiklar användes självskadebeteende, självmord, självmordsförsök, depression och 

ångest som mått på psykisk hälsa. De kvalitativa artiklarna ansågs bidra med data som 

djupgående beskrev fenomen som uppstår i psykisk hälsa efter GBP. 
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RESULTAT 

Tabell 2. Översiktstabell av artiklar 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 

Adams et 

al. 
(2012). 
USA 

Health 

Benefits of 

Gastric 

Bypass 

Surgery After 

6 Years 

Att jämföra 

viktnedgång, 

diabetes mellitus 

och andra 

hälsorisker sex år 

efter GBP. 

Jämför tre grupper. 

Huvudgruppen har 

genomgått GBP. 

Kontrollgrupp 1 som 

velat genomföra 

GBP men fått avslag 

och kontrollgrupp 2 

som har ett BMI 

över 40 men som ej 

försökt gå ner i vikt 

genom kirurgisk 

väg. Samtliga fyllde 

i SF-36 innan 

operation samt två 

år och sex år efter 

operation. 

1156 

(44%) 
Studien visade inga 

förbättringar i 

psykisk hälsa inom 

grupperna och inga 

signifikanta 

skillnader mellan 

dessa. Däremot 

nämns en 

signifikant förhöjd 

självmordsfrekvens 

hos gruppen som 

genomgick GBP. 

Anledningen till 

detta är oklart men 

den stämmer 

överens med 

tidigare studier. 

Hög 
 
Prospektiv 

kohortstudie 

Bhatti et 

al. 
(2016). 
Kanada 

Self-harm 

Emergencies 

After Bariatric 

Surgery A 

Population-

Based Cohort 

Study. 

Att jämföra risken 

för 

självskadebeteende 

före och efter 

fetmakirurgi. 

Studien inkluderar 

samtliga personer 

mellan 18 och 55 

boende i Ontario, 

Kanada som 

genomgick 

fetmakirurgi mellan 

1 april 2006 och 31 

mars 2011. Datan 

extraherades från 

journaler. 

8815 
(0%) 

Signifikant ökning 

av 

självskadebeteende 

som kräver 

sjukhusvård efter 

operationen. 
Ej signifikant 

skillnad mellan 

kön. 

Självskadebeteende 

efter operation 

krävde oftare 

ambulans och 

bedömdes som mer 

akut av 

sjukvårdspersonal. 
 

Hög 
 
Retrospektiv 

kohortstudie 

Bond et al.  
(2009. 

USA 

Becoming 

Physically 

Active After 

Bariatric 

Surgery is 

Associated 

With 

Improved 

Weight Loss 

and Health-

related Quality 

of Life 

Att undersöka om 

pre- och 

postoperativa 

ökningar i fysisk 

aktivitet har ett 

samband med 

viktnedgång och 

HRQoL  efter 

GBP 

Enkäter med SF-36 

delades ut före och 

ett år efter kirurgi. 

Tre grupper indelade 

efter aktivitetsnivå 

före och efter kirurgi 

(Inaktiv före/aktiv 

efter, aktiv/aktiv, 

inaktiv/inaktiv). 

293 

(32%) 
Patienter som var 

aktiva efter 

operation hade en 

förbättrad psykisk 

hälsa oavsett hur 

aktiva de var 

innan.. 

Förbättringar sågs 

både i Mental 

component 

summary (MCS) (p 

= 0,004) och i 

domänen mental 

hälsa (p=0,005). 
Personer som var 

inaktiva efter 

operationen fick en 

icke signifikant 

förbättrad hälsa. 

Medelhög 
 
Kvantitativ, 

prospektiv 

kohortstudie 
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Forsberg 

et al. 
(2014). 

Sverige 

From reaching 

the end of the 

road to a new 

lighter life – 

People's 

experiences of 

undergoing 

gastric bypass 

surgery 

Att beskriva 

upplevelser av den 

pre- och 

postoperativa tiden 

hos patienter som 

går igenom en 

GBP. 

Ostrukturerade 

intervjuer.  
30 (67%) Ett övergripande 

tema hittades, 

“Från att nå vägs 

ände till ett nytt, 

ljusare liv”. Med 

fem kategorier: Att 

känna sig 

mindervärdig med 

kroppen som ett 

hinder, i väntan på 

kirurgi, vakna upp 

med känslan av att 

vara sårbar och 

säker på samma 

gång, att komma 

igång och förbereda 

sig för hemgång, att 

komma hem och 

med förväntningar 

på den nya 

kroppen.   

Hög 
 
Kvalitativ 

studie 

Frezza et 

al. (2007). 

USA 

Laparoscopic 

Gastric 

Bypass for 

Morbid 

Obesity 

Decreases 

Bodily Pain, 

Improves 

Physical 

Functioning, 

and Mental 

and General 

Health in 

Women 

Syftet var att 

belysa de icke-

fysiska fördelarna 

med GBP hos 

kvinnor.  

SF-36 formulär 

delades ut en månad 

före, samt 1, 3, 6, 9, 

12, 15 och 18 

månader efter 

kirurgi. Resultatet 

delades in i sex 

områden: Physical 

function, physical 

role limitations, 

bodily pain, mental 

health och general 

health. 

91 (56%) Medianvärdet på 

den mentala hälsan 

var högre i de 

postoperativa 

uppföljningarna (p 

< 0,004) än i den 

preoperativa fasen. 

Medelhög 
 
Kvantitativ, 

prospektiv 

kohortstudie 

Hansen et 

al. (2014). 
Danmark 

Improvement 

in health-

related quality 

of life 

following 

Roux-en-Y 

gastric bypass. 

Syftet var att 

utforska om 

postoperativa 

förändringar i 

livskvalitet var 

sammankopplade 

med identiferbara 

socio-

demografiska eller 

sjukvårdsmässiga 

skillnader. Och 

specifikt om det 

fanns skillnader i 

psykisk hälsa 

mellan de patienter 

som utförde 

operationen före 

och efter de 

danska reglerna 

ändrades 2011. 

121 konsekutiva 

patienter som 

genomgick GBP på 

Odense 

universitetessjukhus 

mellan 1 januari 

2008 och 31 

december 2010.  
Psykisk hälsa mättes 

genom SF-36 

formulär som fylldes 

i av patienten 

anonymt via brev 

eller över internet. 

Det första 

formuläret fylldes i 

innan operation och 

det andra mellan 18 

och 26 månader 

efter. 

121 

(40%) 
Livskvalitet och 

mental hälsa 

förbättrades efter 

GBP. Det framkom 

ingen signifikant 

skillnad mellan de 

som opererades 

med de gamla 

respektive nya 

danska kriterierna 

för att få göra GBP. 

Det fanns heller 

ingen signifikant 

skillnad gällande 

socio-demografi. 

Däremot framkom 

en signifikant 

skillnad mellan de 

som redan innan 

uppvisade en låg 

livskvalitet och de 

som innan hade en 

hög livskvalitet. 

Hög 
 
Prospektiv 

kohortstudie 

Julia et al. 

(2013). 

Frankrike 

Quality of life 

after Roux-en-

Y gastric 

bypass and 

changes in 

Syftet var att 

undersöka 

kortsiktiga och 

medellånga 

effekter på 

SF-36-formulär 

delades ut före, 3, 6 

och 12 månader 

efter kirurgi. 

124 

(43%) 
MCS ökade efter 

12 månader med en 

skillnad som låg på 

gränsen för att vara 

statistiskt 

Medelhög 
 
Kvantitativ, 

prospektiv 
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body mass 

index and 

obesity-related 

comorbidities 

livskvalitet hos 

personer som 

genomgått GBP. 

signifikant 

(p=0,072). Mental 

hälsa hade en 

statistisk signifikant 

skillnad. MCS låg 

fortfarande under 

normalpopulationen 

även efter 

förbättringarna. 

kohortstudie 

Karlsen et 

al. (2013). 

Norge 

Health related 

quality of life 

after gastric 

bypass or 

intensive 

lifestyle 

intervention: a 

controlled 

clinical study 

Syftet var att 

beskriva och 

jämföra 

förändringar i fem 

dimensioner av 

HRQoL (Fysisk, 

mental, 

känslomässig, 

antal symtom, 

besvär av symtom) 

hos personer med 

kraftig fetma som 

genomgått GBP 

eller Intensive 

lifestyle-

intervention 

program (ILI).  

SF-36 delades ut 

med en uppföljning 

ett år senare. 

146 (5%) I den mentala 

dimensionen fanns 

ingen statistiskt 

signifikant skillnad 

mellan GBP-gruppen 

och ILI-gruppen.  

Hög 
 
Kvantitativ, 

prospektiv 

kohortstudie 

Kolotkin 

et al. 

(2012). 
USA 

Six-year 

changes in 

health-related 

quality of life 

in gastric 

bypass 

patients versus 

obese 

comparison 

groups. 

Syftet var att 

utvärdera 

hälsorelaterade 

skillnader i 

livskvalitet vid en 

jämförelse mellan 

GBP och två 

kontrollgrupper 

som 

klassificerades 

som feta. 

Personerna följdes 

under en 

sexårsperiod. 

Deltagarna 

rekryterades vid en 

klinik för 

fetmakirurgi i Salt 

Lake city, USA 

mellan mars 2001 

och maj 2004. 

Försöksgruppen 

bestod av 323 

personer som 

genomgick GBP. 

Kontrollgrupp 1 

bestod av 257 

personer som ville 

genomgå GBP men 

inte gjorde det. 

Kontrollgrupp 2 

bestod av 272 

personer som ej 

genomgick 

fetmakirurgi. 

Kontrollgrupp 2 var 

även slumpmässigt 

utvalda ur en 

databas. 

852 

(29%) 
Efter två år visade 

de som genomgått 

GBP förbättringar 

på samtliga plan. 

Efter sex år hade 

detta backat tillbaka 

och MCS låg högre 

men var ej 

signifikant skilt 

från 

kontrollgrupperna. 

Medelhög 
 
Kontrollerad 

studie 
 

Kruseman 

et al. 

(2010). 

Schweiz 

Dietary, 

Weight, and 

Psychological 

Changes 

among 

Patients with 

Obesity, 8 

Years after 

Gastric 

Bypass 

Syftet var att 

samla data om 

förändringar i 

kroppen, matintag, 

livskvalitet, 

mentalt status och 

ätvanor hos 

patienter som 

genomgått 

fetmakirurgi under 

en period på minst 

fem år. 

Enkäter och 

screening-

instrument mätte 

livskvaliteten, 

semistrukturerade 

intervjuer användes 

för att se upplevda 

fördelar och 

nackdelar med 

operationen. 
Analysen gjordes 

genom att dela upp 

141 

(39%) 
Hospital Anxiety 

and Depression 

Scale (HADS) 

visade ingen 

förändring över tid. 

Områden som 

framkom som 

svårigheter var 

skuldkänsla vid 

utebliven 

viktminskning eller 

om vikten ökade, 

Hög 
 
Kvantitativ, 

prospektiv 

kohortstudie 
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patienterna efter 

nedgång av 

överskottsvikt (Mer 

än eller lika med 

50% eller under 

50%) för att 

undersöka samband 

mellan framgångsrik 

viktnedgång och 

psykologiska 

faktorer. 

brist på stöd från 

familj, brist på stöd 

från sjukvården, 

diskrepans mellan 

verklighet och 

kroppsuppfattning, 

överskottshud, ärr, 

missnöjdhet med 

kroppen. 

Förbättringar var 

“återfödelse”, bättre 

självkänsla och 

självförtroende. 

Förbättrad 

kroppsuppfattning.  

Lier et al. 

(2016). 

Norge  

Patients daily 

life 

experiences 

five years 

after gastric 

bypass surgery 

- a qualitative 

study. 

Syftet var att 

utforska och 

beskriva patienters 

dagliga liv och 

erfarenheter fem år 

efter GBP. 

Patienter 

rekryterades från en 

befintlig studie. Två 

av tre författare 

turades om att 

intervjua patienter 

enligt en 

semistrukturerad 

intervjumall med 

öppna frågor. 

11 (9%) Alla patienter 

beskrev en enorm 

förändring efter 

GBP gällande 

livsstil, ätande och 

relationer. Samtliga 

beskrev positiva 

känslor och att de 

kände sig friskare. 

De flesta fick en 

bättre självkänsla. 

En person fick 

sämre och en 

person oförändrad 

självkänsla. De 

flesta kopplade 

ihop självkänslan 

med hur nöjda de 

var med sin 

viktnedgång. 

Hög 
 
Kvalitativ 

intervjustudie 

Peluso & 

Vanek. 
(2007). 
USA 

Efficacy of 

Gastric 

Bypass in the 

Treatment of 

Obesity-

Related 

Comorbidities. 

Att se resultaten i 

förbättringen av 

obesitasrelaterade 

sjukdomar efter 

GBP och jämföra 

resultaten med 

tidigare studier. 

Retrospektiv studie 

av en databas 

innehållandes de 

400 första patienter 

som behandlades 

med GBP från 15 

juli 2002 till 19 april 

2005. 

Fetmarelaterade 

sjukdomar följdes 

upp på kliniken efter 

två och sex veckor. 

Efter tre, sex, tolv, 

18 och 24 månader 

och därefter varje år. 

Från och med 

besöket efter sex 

veckor fick 

patienten svara på 

frågor enligt SF-36.  

400 

(41,5%) 

efter ett 

år.  
400 

(85%) 

efter två 

år. 

136 (34%) patienter 

hade någon grad av 

depression före 

operation. För 21% 

av dessa försvann 

depressionen och 

för 31% blev den 

lindrigare efter 

operation. Ju 

svårare 

depressionen var, 

desto mindre blev 

den förbättringen 

efter operation. 

Medelhög 
 
Retrospektiv 

kohortstudie 

Sarwer et 

al. 
(2015). 
USA 

Sexual 

functioning 

and sex 

hormones in 

men who 

underwent 

bariatric 

surgery 

Syftet var att 

bedöma 

förändringar i 

sexuell funktion, 

könshormoner och 

psykosociala 

aspekter hos män 

före och efter 

Livskvalitet, 

kroppsuppfattning, 

depressiva symtom 

och anpassning till 

partner mättes med 

SF-36. Enkäterna 

delades ut före 

operation, och arje 

41 (22%) Ingen statistiskt 

signifikant skillnad 

sågs i MCS. 

Depression 

förbättrades efter 

tre år, dock ej 

signifikant.  

Medelhög. 
 
Kvantitativ, 

prospektiv 

kohortstudie 
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GBP. år i fyra års tid.  

Thonney 

et al. 
(2010). 
Schweiz  

The 

relationship 

between 

weight loss 

and 

psychosocial 

functioning 

among 

bariatric 

surgery 

patients. 

Att utvärdera om 

en psykologisk 

profil (depression 

och ångest) och 

ätstörningar har en 

påverkan på 

viktnedgång efter 

GBP samt om 

viktnedgång 

påverkar den 

psykiska hälsan.  

43 kvinnor 

rekryterades 

prospektivt vid 

universitetssjukhuset 

i Genève mellan 

1998 och 2003. Data 

samlades in innan 

operation, ett och 

två år efter. BDI-II 

och HAD användes.  

43 

(oklart) 
Både efter ett och 

två år syntes 

signifikanta 

förbättringar på 

depression och 

ångest enligt HAD 

och signifikant 

förbättring av 

depression enligt 

BDI-II. Det finns 

signifikanta 

koppling mellan 

förbättrad psykisk 

hälsa och stor 

viktnedgång men 

inget entydigt svar 

på vad som leder 

till vad. 

Medelhög 
 
Prospektiv 

kohortstudie 

 

Bland de artiklar som användes i detta arbete var 11 kvantitativa studier, två var kvalitativa 

intervjustudier och en artikel innehöll en blandning av kvantitativa och kvalitativa data. Det 

breda begreppet ”psykisk hälsa” har delats in i mindre underrubriker för att få en tydligare 

överblick över resultatet.  De flesta studier har fått sina resultat från standardiserade, 

beprövade och vedertagna frågeformulär. Undantaget är de kvalitativa studier som genomförts 

med hjälp av halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

Depression 

De studier som behandlade depression mätte detta med hjälp av tre olika formulär och kom 

fram till olika resultat. Sammanfattningsvis visade de studier som använde Becks Depression 

Inventory (BDI) både en signifikant förbättring i depression efter GBP (Thonney, Pataky, 

Badel, Bobbioni-Harsch & Golay, 2010) och en ej signifikant förbättring (Sarwer et al., 

2015). När Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) användes för att mäta förbättring 

av depression syntes signifikanta förbättringar enligt Thonney et al. (2010) och ej signifikanta 

förbättringar (Kruseman , Leimgruber, Zumbach & Golay, 2010). Enligt Peluso och Vanek 

(2007) blev 21 procent av de deprimerade patienterna av med sin depression efter operation 

(p<0,001) och 31 procent blev friskare men med ej signifikanta skillnader.  

 

Det första av mätinstrumenten var BDI som ger en poäng mellan noll och 63 poäng. Gränsen 

för depression var 13 poäng (Rosenberger, Henderson, White, Masheb, & Grilo, 2011). Det 

andra mätinstrumentet heter HADS och är ett screeninginstrument för att upptäcka ångest och 

depression. Instrumentet består av sju frågor om ångest och sju frågor om depression där varje 
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fråga ger maximalt tre poäng. Maxpoängen och det som bedöms som svårast depression var 

21 och från åtta till tio poäng räknas som depression (Snaith, 2003). Det sista sättet att skatta 

depression användes enbart av Peluso & Vanek (2007) där depression bedömdes som mild om 

den var diagnosticerad men ej behandlad, måttlig om den behandlades med ett läkemedel och 

var kontrollerad, samt svår depression om den behandlades med flera läkemedel eller var 

okontrollerad. 

I en av de studier som genomfördes med BDI visades ett utgångsresultat strax under gränsen 

för depression (Sarwer et al., 2015). Ett och två år efter genomförd operation visade BDI att 

värdet sjunkit ytterligare. Dessa förändringar bedömdes ej som statistiskt signifikanta jämfört 

med utgångsvärdena. Den fjärde bedömningen skedde tre år efter operation och då hade 

värdet sjunkit ytterligare vilket bedömdes som en signifikant skillnad. När den sista 

mätningen gjordes fyra år efter operation var medelvärdet återigen på samma nivå som efter 

ett och två år. Då p-värdet var 0,085 jämfört med innan operation bedömdes förbättringen 

som ej signifikant (Sarwer et al., 2015). Den andra studien som använde BDI visade ett 

utgångsvärde innan GBP som räknas som en mild depression (Thonney et al., 2010). Ett år 

efter operation hade snittvärdet sjunkit och räknades ej längre som depression. Efter 

ytterligare ett år hade medelvärdet sjunkit ytterligare och med ett p-värde under 0,01 

bedömdes detta som en signifikant förbättring (Thonney et al., 2010). Denna studie använde 

sig även av HADS till samma undersökningsgrupp där de fick fram ett medelvärde före 

kirurgi som låg strax under gränsen för depression (Thonney et al., 2010). Efter ett år hade 

medelvärdet sjunkit med en markant förbättring. Två år efter operationen hade medelvärdet 

sjunkit ytterligare och förbättringen var ännu tydligare och dessutom signfikant (Thonney et 

al., 2010). Den andra studien som mätte depression med hjälp av HADS visade att 

depressionen minskade men att detta ej bedömdes som signifikant (Kruseman et al., 2010). 

Den sista studien kom fram till att innan operationen hade åtta procent av patienterna en mild 

depression, 26 procent en måttlig och en procent hade en svår depression vilket sammanlagt 

innebar att 34 procent av deltagarna var deprimerade till någon grad (Peluso & Vanek, 2007). 

Två år efter att de genomfört GBP hade 31 procent av patienterna förbättrats i sin depression. 

Denna förbättring var dock ej signifikant. Under samma tid blev 21 procent av patienterna 

helt botade från sin depression vilket med p-värdet <0,001 ansågs vara en signifikant 

förbättring (Peluso & Vanek, 2007).  
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Ångest 

Den påverkan GBP hade på ångest mättes i två studier med HADS. För ångest syntes ingen 

förändring över tid enligt Kruseman et al. (2010). Däremot tydde resultatet från Thonney et al. 

(2010) på motsatsen: Det fanns en statistiskt signifikant förbättring av ångest. Enligt 

Kruseman et al. (2010) låg värdena på ångest något högre än normalpopulationen hos 46 

procent av kvinnorna som slutförde den sista uppföljningen åtta år efter operationen 

(Kruseman et al., 2010). 

Självskadebeteende 

Det var två studier som mätte och redovisade självskadebeteende och självmordsfrekvens i 

sina resultat. Den första nämnde att självmordsfrekvensen ökade i GBP-gruppen efter 

operation jämfört med de två kontrollgrupperna (Adams et al., 2012). I jämförelse mellan 

GBP och de två kontrollgrupperna enskilt var för sig var skillnaden ej statistiskt signifikant. 

Den andra studien som granskade journaler fann att innan GBP hade 0,4 procent av 

patienterna sökt sjukhusvård för självskadebeteende (Bhatti et al., 2016). Efter operationen 

hade denna siffra stigit till 0,7 procent vilket var en signifikant ökning. Innan GBP var 

incidensen för självskadebeteende 2,33 av 1000 personer vilket efter operationen ökat till 3,63 

av 1000 (p=0,007). I den övriga populationen låg incidensen på självskadebeteende på 1,2 av 

1000 personer (Bhatti et al., 2016). De nämner också att sjukhusbesöken som skedde efter 

operationen oftare föregicks av ambulanstransport och att de bedömdes som medicinskt mer 

akuta (Bhatti et al., 2016). 

MCS 

Resultatet av två studier (Bond et al., 2009; Hansen, Gudex & Støving, 2014) visade på 

signifikanta förbättringar i MCS över tid efter GBP. Artiklarna av Julia et al. (2013), Karlsen 

et al. (2013) samt Kolotkin, Davidson, Crosby, Hunt och Adams (2012) visade förbättringar 

som inte kunde anses vara statistiskt signifikanta. Adams et al. (2012) och Sarwer et al. 

(2015) visade inga signifikanta förbättringar över tid.  

I studien av Adams et al. (2012) användes två kontrollgrupper. Den ena gruppen hade sökt 

kirurgi men fått avslag och den andra var en randomiserad grupp av personer som var kraftigt 

överviktiga och ej sökt kirurgi (Adams et al., 2012). I gruppen som genomgått GBP ökade 

MCS sex år senare. Gruppen som sökt kirurgi men fått avslag hade ingen förbättring (Adams 

et al., 2012). Sex år senare fanns det inga signifikanta förbättringar mellan GBP-gruppen 
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jämfört med kontrollgrupperna (Adams et al., 2012). Sarwer et al. (2015) visar också ett 

liknande resultat där MCS förblev oförändrat efter fyra år. Vid uppföljningen visades inga 

signifikanta förbättringar (Sarwer et al., 2015). I studien av Bond et al. (2009) jämfördes MCS 

och mental hälsa mellan tre grupper patienter som genomgått GBP beroende på hur deras 

fysiska aktivitet såg ut före och efter operationen. Bond et al. (2009) visade på förbättringar i 

MCS i gruppen som var inaktiva före operation och blev aktiva efteråt. I gruppen som var 

aktiv före och efter operation ökade MCS, och i gruppen som var inaktiv före och efter 

operation var förbättringen obetydlig (Bond et al., 2009). En statistiskt signifikant ökning av 

MCS noterades mellan de två grupperna som var aktiva före och efter och inaktiva före och 

aktiva efter, jämfört med gruppen som var både inaktiv före och efter operation (Bond et al., 

2009). Hansen et al. (2014) visade på ett liknande resultat och denna ökning var signifikant 

(Hansen et al., 2014). Enligt Kolotkin et al. (2012) skedde en markant ökning av MCS hos 

GBP-gruppen och en obetydlig ökning för gruppen som sökt kirurgi men fått avslag och för 

den randomiserade gruppen som ej sökt kirurgi. Dessa förändringar skedde två år efter 

operationen och var inte signifikanta (Kolotkin et al., 2012). Skillnaden från två år till sex år 

var en liten minskning i MCS för GBP-gruppen och en större minskning för gruppen som sökt 

kirurgi men fått avslag och en liten minskning för den randomiserade gruppen. Minskningarna 

av MCS var statistiskt signifikanta (Kolotkin et al., 2012). Karlsen et al. (2013) och Julia et al. 

(2013) kunde inte med säkerhet bevisa att förbättringen för MCS över tid var statistiskt 

signifikant efter kirurgi. MCS ökade markant tre månader efter operation för att senare 

stabilisera sig på den nivån efter sex månader och 12 månader respektive (Julia et al., 2013). 

Mental hälsa (Mental health) 

Resultatet från de olika artiklarna pekar åt samma håll med ett undantag. Totalt tyder 

resultatet av fem artiklar på att den mentala hälsan förbättras signifikant (Bond et al., 2009; 

Frezza, Shebani & Wachtel, 2007; Hansen et al., 2014; Julia et al., 2013; Kolotkin et al., 

2012). En artikel visade ett tvetydigt resultat där den mentala hälsan både förbättrades och 

försämrades något mellan åren. Ingen av dessa förändringar hade dock någon signifikans 

(Sarwer et al., 2015). 

De patienter som var fysiskt inaktiva innan operationen och aktiva efteråt förbättrade sin 

mentala hälsa (Bond et al., 2009). Även de patienter som var aktiva både före och efter 

operationen och de som var inaktiva både före och efter operationen och skattade en 

förbättrad mental hälsa. Sammantaget visade resultaten att den mentala hälsan hos personer 
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som genomgått GBP förbättrades med en signifikant skillnad (Bond et al., 2009). I en annan 

studie (Frezza et al., 2007) jämfördes de preoperativa poängen hos samtliga som genomgått 

GBP med postoperativa medianvärden, och en signifikant förbättring rapporterades. I nästa 

studie (Hansen et al., 2014) jämfördes skillnader i den mentala hälsan hos patienter som 

genomgått GBP i Danmark före och efter att riktlinjerna för att få genomgå operationen 

ändrades 2011 (Hansen et al., 2014). Båda grupperna uppvisade en signifikant förbättring 

efter operationen. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan de patienter som genomfört 

operationen före eller efter de nya riktlinjerna (Hansen et al., 2014). En studie i Frankrike 

jämförde skillnader i den mentala hälsan på kort och medellång sikt (Julia et al., 2013). Innan 

operationen hade patienterna ett genomsnittsvärde på 62,1. Efter tre och sex månader hade det 

stigit men efter ett år hade det sjunkit något. Samtliga postoperativa värden var signifikanta 

jämfört med innan operationen (Julia et al., 2013). Enligt Kolotkin et al. (2012) fick gruppen 

som genomgick GBP en förbättring efter sex år. Gruppen som fick avslag för GBP fick också 

en förbättring under samma period. Den sista gruppen som slumpmässigt valts ut ur en 

databas och ej gjort någon operation fick även den en förbättring efter sex år. Enbart gruppen 

som genomgått GBP uppvisade en förbättring som bedömdes som signifikant (Kolotkin et al., 

2012). Den sista studien som behandlade mental hälsa under SF-36 följde patienterna fyra år 

efter operationen (Sarwer et al., 2015). Den studien innehöll enbart män och dessa uppvisade 

mycket små förbättringar efter operationen under de följande ett, två, tre och fyra åren. Ingen 

av dessa förbättringar bedömdes som signifikanta (Sarwer et al., 2015). 

Upplevelser 

Forsberg, Engström och Söderberg (2014) använde sig av en kvalitativ studiedesign och 

inkluderade tio personer i sin studie. En ostrukturerad intervjumetod användes där deltagarna 

blev inbjudna till att berätta sin historia om hur det var att leva med fetma. Intervjuerna 

gjordes en månad efter operationen. I analysen delades transkriberingen först upp i 

meningsbärande enheter som skulle vägledas av artikelns syfte. Dessa meningsbärande 

enheter sammanställdes till kategorier efter deras innehåll. Kategorierna skulle beskriva och 

förenkla det omedelbart uppenbara innehållet i texten. Kategorierna som framkom var “att 

känna sig mindervärdig med kroppen som ett hinder”, “i väntan på kirurgi”, “vakna upp med 

känslan av att vara sårbar och säker på samma gång”, “att komma igång” och “förbereda sig 

för hemgång och att komma hem och med förväntningar på den nya kroppen” (Forsberg et al., 

2014). Temat, vilket var den underliggande betydelsen av helheten i texten, blev “från att nå 

slutet på vägen till ett nytt, ljusare liv” (Forsberg et al., 2014). Elva personer tillfrågades i den 
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kvalitativa studien av Lier, Aastrom och Rørtveit (2016) där tio personer deltog. Detta gav ett 

bortfall på nio procent. I artikeln gjordes en uppföljning fem år efter operation. En 

semistrukturerad intervju användes, där flera öppna frågor ställdes för att uppmuntra till 

deltagande. Lier et al. (2016) gjorde en likadan analys som Forsberg et al. (2014) där 

meningsbärande enheter togs fram först, med undantaget att sex subkategorier slogs ihop till 

tre kategorier i en högre abstraktionsnivå. Det övergripande temat blev “ett flertal 

förändringar i det dagliga livet efter fetmakirurgi” (Lier et al., 2016). De tre kategorierna blev 

“relationsrelaterade aspekter vid viktnedgång”, “den nya kroppen” samt “förändringar i 

självkänsla (Lier et al., 2016). Kruseman et al. (2010) utförde en semistrukturerad intervju 

efter åtta års uppföljning av operationen. Syftet var att undersöka fördelar och svårigheter som 

hade uppkommit under de efterföljande åtta åren. Frågorna testades på tio patienter som hade 

genomgått GBP det senaste året innan intervjuerna utfördes (Kruseman et al., 2010). Först 

tillfrågades de 80 kvinnorna om de hade valt att göra operationen igen om de hade kunnat 

välja om idag och varför. Sedan skulle de nämna tre svårigheter och tre fördelar med 

operationen utifrån de erfarenheter de haft av att ha genomgått GBP (Kruseman et al., 2010). 

 

Alla de artiklar som hade kvalitativa data pekade på positiva upplevelser efter fetmakirurgi. 

En av de positiva upplevelser som kunde ses var bättre självkänsla efter fetmakirurgi 

(Kruseman et al., 2010; Lier et al., 2016). Två av studierna visade på att operationen var 

början något nytt. Enligt Forsberg et al., (2014) beskrevs känslan efter operation som “från att 

nå vägs ände till ett nytt, ljusare liv”. Kruseman et al. (2010) beskrev något liknande som 

“återfödelse”. 

 

Patienterna var förhoppningsfulla inför deras nya kropp och hade en känsla av att ett nytt liv 

hade påbörjats. De kände sig positiva att komma hem efter operationen (Forsberg et al., 

2014). Enligt Forsberg et al. (2014) kände sig patienterna mer lättviktiga och mer lättrörliga, 

vilket beskrevs som en känsla av entusiasm och förväntan. Detta stöds också av Kruseman et 

al. (2010) som visar på ökad rörlighet efter operationen. Lier et al. (2016) beskriver en 

liknande känsla av att känna sig mindre handikappad vid fysisk aktivitet. Vidare beskrev vissa 

att det var möjligt att göra saker som inte gick förut, som att knyta skorna eller att kunna vara 

en av tre personer i baksätet i bilen (Lier et al., 2016). Alla patienter i studien av Forsberg et 

al. (2014) kände en stor skillnad på det dagliga livet och en ny motivation. Några patienter 

upplevde den närmaste tiden som att “vara höga på livet” och “höga på sig själv” en tid efter 

operationen (Lier et al., 2016). De kände att de var i en ny värld men samtidigt kunde de 
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förlora kontrollen och spendera för mycket pengar (Lier et al., 2016). 

Hur mycket patienten gick ner i vikt efter fetmakirurgi hade påverkan på det psykiska 

välmåendet. Den förbättrade självkänslan kunde förklaras med hur väl viktnedgången hade 

gått (Lier et al., 2016).  Detta stöds också av Kruseman et al. (2010) som tydde på 

skuldkänslor vid utebliven viktnedgång eller viktökning. 

Samtliga artiklar med kvalitativa data visade på negativa upplevelser efter operationen. En av 

de negativa känslorna som kunde ses var missnöjdhet med kroppen (Kruseman et al., 2010). 

Forsberg et al. (2014) gav en annan typ av känsla i att känna sig mindervärdig med kroppen 

som ett hinder. I studien av Lier et al. (2016) framkom det att en person hade försämrad 

självkänsla och en person hade oförändrad självkänsla efter operationen. Både Kruseman et 

al. (2010) och Lier et al. (2016) visade att deltagarna var missnöjda med överskottshuden som 

uppkom efter viktnedgången. I studien av Kruseman et al. (2010) framkom det att det fanns 

en diskrepans i kroppsuppfattningen och den verkliga kroppen. Forsberg et al. (2014) hittade 

liknande data då patienterna fortfarande kände sig stora även om de såg förändringen i 

spegeln och kände hur kläderna blev för stora. Tiden efter operation beskrevs som en 

inlärningsperiod. Måltiderna skulle vara mer genomtänkta och det var inte alltid självklart 

vilken mat de kunde tolerera eller inte (Forsberg et al., 2014). Lier et al. (2016) beskriver ett 

liknande fenomen där patienterna var tvungna att lägga ner mycket tid på planering och 

prioritering kring maten. Det tog lång tid att lära sig vilka maträtter och hur mycket mat som 

var lämplig, med tanke på restriktioner kring livsmedel och portioner (Lier et al., 2016). Ett 

annat problem som kunde förekomma var dumping-syndrom. (Forsberg et al., 2014; Lier et 

al., 2016; Kruseman et al., 2010). Detta var mycket obehagligt och svårt att beskriva, men 

känslan beskrevs som kallsvettningar och hjärtklappning i samband med födointag (Forsberg 

et al., 2014). 

Negativa upplevelser som framkom var brist på stöd från familj och sjukvård (Kruseman et 

al., 2010). Detta stöds däremot inte av Forsberg et al. (2014) där deltagarna upplevde att de 

hade bra stöd från kirurgiavdelningen efter operationen. 

Fenomen som framkom endast i studien av Forsberg et al. (2014) var att patienterna var 

oroliga över operationssåret när de hostade och satt upp. De kände ett behov att få stöd från 

personalen i detta (Forsberg et al., 2014). De kände sig stressade över att behöva inta en viss 

mängd vätska med tesked innan elimination. De behövde stöd och bekräftelse i att rätt mängd 



19 

 

vätska intogs (Forsberg et al., 2014). Det fanns en rädsla och farhågor inför hemgåendet efter 

operationen. Trots den goda informationen var det fortfarande svårt att föreställa sig hur det 

skulle bli. Vissa kände inte hunger längre och var frustrerade över detta (Forsberg et al., 

2014). Endast Kruseman et al. (2010) visade på att alkohol och cannabis användes som ett 

substitut för mat (n=38, 48 %), att förbättringen av sömn var något positivt (n=38, 94 %) samt 

att trötthet efter operation och smärtsamma vitamin-injektioner beskrevs som negativa 

upplevelser (n=78, 98 %). 

DISKUSSION 

Sammanfattningsvis är det oklart hur depression och ångest påverkas av GBP. En av fyra 

artiklar visar på statistiskt signifikanta förbättringar av depression, en av två artiklar visar på 

statistiskt signifikanta förbättringar av ångest. Ingen av de resterande artiklarna visar på 

förvärrad depression eller ångest. Samtliga artiklar som undersökte självmord visade på en 

signifikant ökning för självmord. Den enda artikeln som tog upp självskadebeteende visade 

också på en signifikant ökning efter GBP. Två av sju artiklar visade på förbättringar i MCS 

efter operationen. För mental hälsa visade fem artiklar statistiskt signifikanta förbättringar 

efter operationen och en hade tvetydiga förändringar som inte var signifikanta. Alla 

kvalitativa artiklar visade på en stor förändring i det dagliga livet efter operationen. Detta 

kunde uttrycka sig både positivt och negativt. Till exempel kunde de positiva upplevelserna 

vara en känsla av ett nytt liv då det gick att göra saker som var omöjligt eller svårare innan 

operationen. De negativa upplevelserna som kunde förekomma var överskottshud, dumping-

syndrom och att det uppstod en diskrepans mellan kroppsuppfattningen och den verkliga 

kroppen. 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie avviker i spannet för mental hälsa från årsrapporten från SOReg. 

Mental hälsa steg direkt efter operation för att sedan sjunka fem år efter operation (SOReg, 

2015). Dock sjönk aldrig det postoperativa värdet under de preoperativa värdet. Bland 

artiklarna i det här arbetet låg de flesta värdena lägre än i SOReg-rapporten. Det är endast 

Kolotkin et al. (2012) som har högre värden. SOReg-rapporten använder inte p-värden för att 

mäta statistiskt signifikanta skillnader. Däremot används effektstorlek som är ett annat mått på 

signifikans (Polit & Beck, 2013). Effektstorleken för skillnaden mellan mental hälsa före och 

ett år efter operation blev moderat (SOReg, 2015). Motsvarande värden före och efter 

operation blev små efter två år efter och fem år efter operation (SOReg, 2015). Detta innebär 
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att det fanns en moderat förbättring i mental hälsa ett år efter operation som vid två år blev 

mindre betydelsefull till att inte vara betydelsefull efter fem år. Detta går i linje med resultatet 

i vår studie där större skillnader i mental hälsa sker efter några månader upp till ett år. I 

artikeln av Julia et al. (2013) steg den mentala hälsan efter sex månader vilket var statistiskt 

signifikant och en anmärkningsvärd förbättring. Det är på kort sikt som den mentala hälsan 

toppar för att sedan avta. Däremot sjunker inte det postoperativa värdet under det preoperativa 

värdet. Vår studie är i linje med förbättringen av mental hälsa som sker enligt SOReg (2015) 

då fem av sex artiklar som mätte mental hälsa visade statistiskt signifikanta förbättringar. 

Även om spannet i vår studie på mental hälsa var stort var skillnaderna över tid signifikanta 

och pekade åt samma håll som SOReg-studien.  

Vid jämförelse med SOReg-studien steg MCS efter två år och sänktes efter fem år (SOReg, 

2015). Dessa värden stämde bättre överens med värdena på MCS i vår studie. Årsrapporten av 

SOReg (2015) visar en moderat effektstorlek för skillnaden i MCS före operation och ett år 

efter operation. Efter två år var effektstorleken liten och efter fem år var den irrelevant 

(SOReg, 2015). MCS ändras alltså inte i lika stor grad som för mental hälsa i SOReg-

rapporten. Detta är i enlighet med vårt resultat där endast två av sju artiklar sammanlagt 

bevisar ett starkt samband efter operationen. 

Litteraturstudier av HTA-myndigheter i västländer enligt Boman et al. (2011) hittade inga 

klara samband på hur den psykiska hälsan påverkas av GBP. Detta passade delvis in på vårt 

resultat. Boman et al. (2011) menar också att mer forskning behövdes på detta område. Till 

exempel borde fler långsiktiga studier göras, då de positiva effekter som GBP har på den 

mentala hälsan syntes mest i närmare anslutning till operationen. Vårt resultat beskriver en 

förbättring av mental hälsa efter operationen men kan inte bevisa en entydig påverkan på 

MCS och en förbättring av depression och ångest. Vidare syns ökat självskadebeteende och 

ökad självmordsfrekvens efter operationen. Detta kan inte tolkas som enbart positivt till fördel 

för GBP enligt författarna. Att den fysiska hälsan ökar betydligt är väl belagt (SOReg, 2015) 

men det verkar finnas en del oklarhet och till och med risker för hur den psykiska hälsan 

påverkas. Med tanke på hur viktig och bestående operationen är borde mer uppmärksamhet 

riktas till den mentala dimensionen. 

Något som sticker ut bland resultaten är Frezza et al., (2007) som redovisar markant lägre 

resultat på ”mental health” mätt med SF-36 vid jämförelse med andra artiklar. Någon 

förklaring till varför resultaten är så mycket lägre både före och efter operationen ges inte. De 
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enda tabellerna som redovisas visade statistiska analyser och samband mellan till exempel 

fysisk smärta och ålder. Dessa tabeller har vi helt bortsett från utan enbart använt oss av de 

resultat som redovisas i löpande text. Däremot visar artikeln ett tydligt resultat som redovisas 

på samma sätt som andra artiklar vilket gör att vi anser att den är värd att använda. 

Generellt i de artiklar som visar på förändringar i den psykiska hälsan ses förändringarna 

redan vid det första året efter operation (Thonney et al., 2010; Bond et al., 2009; Hansen et al., 

2014). Bland de artiklar som baseras på undersökningar över längre tid syntes små och icke 

signifikanta förändringar efter det första året. Det tydligaste undantaget var dock Sarwer et al 

(2015) som visade en signifikant förbättring av depression först tre år efter operation. Året 

därpå hade dock depressionen försämrats till samma nivå som år ett och två och var ej 

signifikant bättre än innan operationen. Intressant nog var det den enda artikeln i denna 

uppsats som enbart undersökt män som genomgått GBP. 

I bakgrunden på denna uppsats beskrevs sambandet mellan en ökad självmordsfrekvens och 

ett ökat självskadebeteende efter GBP (Backman et al., 2016; Bhatti et al., 2016). Detta var 

även något som också framkom i vårt resultat. Båda artiklarna visade på en signifikant ökning 

i självmordsfrekvens före och efter operation. Detta är ett tecken på att den mentala hälsan 

potentiellt kan bli mycket sämre efter fetmakirurgi. För gastric bypass-operationens påverkan 

på depression och ångest är vårt resultat osäkert, hälften eller mer av artiklarna bevisar inget 

samband av förbättringar. Backman et al. (2016) visar att risken för att bli diagnosticerad för 

depression är högre efter GBP. Vårt resultat kan inte med säkerhet bevisa detta samband för 

depression och ångest. 

Teoretisk referensram 

Resultatet i denna studie hade kopplingar till Orems behovsteori i teorin om egenvårdsbehov 

vid hälsoavvikelse, där de medicinska följderna av en sjukdom eller operation är i fokus 

(Berbiglia & Banfield, 2014). Dumping-syndrom framkom som något vanligt och mycket 

obehagligt efter operationen då patienterna upplevde kallsvettningar och hjärtklappning vid 

matintag. Vidare behövde de stöd i hur de skulle hantera operationssåret när de hostade och 

hur mycket vätska som skulle intas innan elimination (Forsberg et al., 2014). Detta är särskilt 

kopplat till de universella egenvårdskraven som behandlar de grundläggande mänskliga 

behoven (Berbiglia & Banfield, 2014). Sist men inte minst har teorin om egenvårdskrav 

relaterade till förändringsprocesser en tydlig koppling till denna uppsats. De personer som 

genomgått operationen upplevde stora förändringar i det dagliga livet och den psykiska hälsan 
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vilket kunde vara både negativt och positivt. En positiv fördel var en ökad möjlighet till att 

röra sig fritt vilket gav en känsla av att ett nytt liv hade öppnats upp i och med den nya 

kroppen (Forsberg et al., 2014; Kruseman et al., 2010; Lier et al., 2016). Den mentala hälsan 

visade att signifikanta förbättringar syntes efter operationen (Bond et al., 2009; Frezza et al., 

2007; Hansen et al., 2014; Julia et al., 2013; Kolotkin et al., 2012) vilket tyder på en 

förändringsprocess då personen mår bättre eller trivs mer med sig själv. Kroppsmassan 

minskar väsentligt efter GBP men viktnedgången kan betyda att huden fortfarande är uttöjd. 

Överskottshuden nämndes flera gånger som något negativt i denna uppsats (Forsberg et al., 

2014; Kruseman et al., 2010; Lier et al., 2016). Detta är ett exempel på att den mentala 

förändringen inte alltid hänger med den fysiska förändringen som sker efter GBP. Detta 

uttryckte sig som att uppfattningen om kroppen inte stämde överens med den verkliga 

kroppen (Kruseman et al., 2010; Forsberg et al., 2014). I Orems universella egenvårdskrav 

ska sjuksköterskan vara aktiv i förhållande till vårdtagaren och ha en vägledande och 

stöttande funktion (Hall, 2012). Patienten som genomgått fetmakirurgi behövde stöd i alla tre 

områden som beskrivet ovan. Det behövs information och stöd från sjuksköterskan om 

förändringsprocessen och hur den psykiska hälsan påverkas av operationen. Det är också 

viktigt att informera om att överskottshud är ett vanligt problem som kan uppstå så att inte det 

kommer som en överraskning. Viktigt är också tillräckligt intag av näring, vätska och god 

elimination (Hall, 2012). Detta är en viktig roll för sjuksköterskan i detta kontext då mag-

tarmkanalen blir förändrad och tillskott av näringsämnen måste ske. GBP är en operation som 

kräver motivation från patienten och det ställer också höga krav på individen. Matportioner 

och föda ska anpassas till den nya kroppen vilket artiklarna i denna studie visade var krävande 

och svårt. Förhållandet till mat i samhället kan ställa människan inför hårda påfrestningar. 

Sjuksköterskan bör visa förståelse för detta och inte verka dömande i en sådan situation.  

Påverkan på individnivå 

Vad resultatet pekar på är att den mentala hälsan kan förbättras efter operationen men inte i 

alla avseenden. Operation är inte en garanterad lösning för att må bättre. De positiva effekter 

som syntes av att vara mer lättrörlig har förmodligen stor påverkan på den mentala hälsan. 

Detta var kanske inte givet för alla individer då människor kan vara mycket olika. Det är inte 

bra att de personer som inte mår bra efter operationen blir försummade av sjukvården utan en 

ordentlig uppföljning. Mer fokus borde läggas på screening av mental hälsa inför operation 

för att upptäcka dessa individer och kunna ge lämpliga åtgärder i god tid för att underlätta de 

andra mentala påfrestningar som operationen medför. En uppföljning av den psykiska hälsan 
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borde göras ordentligt. Att vissa patienter går så långt som att ta sitt eget liv efter operationen 

är ett mycket allvarligt tecken på att något inte fungerar i uppföljningen av den mentala 

hälsan. 

Som sjuksköterska är det viktigt att kunna vara ett stöd till patienten (McCance & 

McCormack, 2013) För att kunna vara ett stöd för patienten och kunna svara på dennes frågor 

krävs däremot att man har ett visst mått av förkunskap inom området (Willman, 2013). GBP 

är en typ av operation där arbetet inom vården börjar långt innan själva operationen. Först ska 

patienten själv söka hjälp, ofta inom primärvården och sedan skall en utredning startas för 

vilket som är det mest lämpliga sättet att gå ner i vikt. Operation med GBP till exempel är 

sällan förstahandsvalet och i Uppsala finns kravet att patienten innan operation ska ha gjort 

”Upprepade bantningsförsök och livsstilsförändringar som inte lett till bestående 

viktminskning” (Norlander, Ekfjord & Sundbom, 2014). Detta gör att patienten har gott om 

tid att förbereda sig och läsa på om ingreppet innan inläggning på sjukhus görs. Författarnas 

personliga erfarenhet är att dessa patienter har en större kunskap om operationen än den 

genomsnittliga sjuksköterskan på en vanlig vårdavdelning har. För sjuksköterskan blir det då 

extra viktigt med omvårdnad och att kunna se hela patienten eftersom patientgruppen präglas 

av rädsla och osäkerhet efter operationen (Forsberg et al., 2014; Lier et al., 2016). Det fanns 

inga starka bevis för att den mentala hälsan skulle försämras efter operationen. Däremot är det 

ingen självklarhet att den skulle förbättras. Många artiklar kommer fram till små och icke 

signifikanta förändringar av den psykiska hälsan. Detta är någonting som både sjuksköterskor 

och patienter behöver förstå. Att genomgå en GBP är ingen snabb och enkel lösning för att bli 

frisk från psykisk ohälsa utan de psykiska symtomen och manifestationerna behöver 

behandlas separat. Peluso och Vanek  (2007) menar att: ”These individuals sometimes 

transformed from being an obese, depressed person to a thinner but still depressed person”. 

För sjuksköterskan är det därför viktigt att upplysa patienten om att de psykiska problemen 

inte nödvändigtvis kommer att förbättras. Vidare är det även viktigt att patienterna vet vart de 

skall vända sig i de fall de behöver hjälp samt att de söker hjälp i tid. 

Påverkan på samhällsnivå 

Ett intressant resultat som var något oväntat var de två artiklar som redovisade en signifikant 

ökning av både självmordsfrekvens och självskadebeteende efter operation (Adams et al., 

2012; Bhatti et al., 2016). Detta är något som även observerats i Sverige hos personer som 

gjort samma typ av operation (Olbers, 2011). Det finns starka kopplingar mellan depression, 
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ångest och självmordsbenägenhet (Sjöström, 2014). Angående hur GBP påverkar depression 

och ångest visar det sig att det finns belägg för att dessa delar förbättras (Thonney et al., 2010; 

Peluso & Vanek, 2007) eller blir oförändrade (Sarwer et al., 2015; Kruseman et al., 2010), 

ingen artikel visar på att depression eller ångest förvärras. Någon förklaring till den ökade 

självmordsfrekvensen ges inte utan forskarna efterfrågar ytterligare studier kring ämnet 

(Adams et al., 2012). När det gäller självskadebeteende finns det starka samband till 

ätstörningsproblematik (Lindgren, 2014). Detta är någonting som ges som en delförklaring i 

den ena studien eftersom GBP påverkar ätandet till hög grad (Bhatti et al., 2016). De nämner 

även att självskadebeteende var överrepresenterat bland de patienter som redan innan 

operation hade en psykiatrisk diagnos vilket även stöds av andra källor (Lindgren, 2014). Fler 

studier inriktade på ämnet krävs för att kunna dra ordentliga slutsatser men som det ser ut idag 

har GBP en negativ effekt på självskadebeteende och kommer belasta den akuta psykiatriska 

vården mer efter operationen än innan (Bhatti et al., 2016). 

Fetma och dess följdsjukdomar är betungande för samhället (SBU, 2002). Däremot är inte 

kostnaden för behandling i form av kirurgi högre än medicinsk behandling av fetma (SBU, 

2002). Det finns inga tecken på att fetmakirurgi kommer att minska i omfattning. Sedan 80-

talet har en tiodubbling av GBP skett fram till 2002, mycket på grund av att det har blivit 

lättare och mer effektivt att operera laparoskopiskt (Olbers, 2011). Det diskuteras i skrivande 

stund om huruvida ungdomar i Sverige ska opereras vid fetma eller ej (Olbers et al., 2017). 

Detta skärper ytterligare allvaret i hur operationerna ska bedrivas. Argumentet för detta är att 

sannolikheten att ungdomar med fetma kommer att ha fetma som vuxna och att ingen bättre 

och effektivare metod finns tillgänglig i nuläget (Olbers, 2011). Överskottshud som ger 

besvär som eksem, svamp och skav är något som upplevs som besvärande för många (Olbers, 

2011). Detta kom också fram i vårt resultat. En kosmetisk operation för att korrigera detta är 

dyrt och svårt att genomföra på ett bra sätt och bekostas inte i nuläget av den offentliga 

sjukvården (Wirén & AstraZeneca Sverige, 2009).  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur den psykiska hälsan påverkas hos vuxna personer 

som genomgått GBP. Studien genomfördes som en litteraturöversikt eftersom det ansågs vara 

ett lämpligt sätt att få en bred helhetsbild över GBP och de patienter som genomgår ingreppet. 

Under det tidiga skedet fanns tanken att göra en empirisk studie med samma syfte men efter 

diskussioner med relevanta avdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala ansågs det svårt 
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att genomföra en ordentlig sådan under vår tidplan vilket gjorde att idéen övergavs. Beslutet 

att blanda kvalitativa och kvantitativa studier stöds av Whittemore & Knafl, (2005). Syftet 

med detta var att genom de kvantitativa artiklarna få en statistisk bild över hur den psykiska 

hälsan förändras efter operationen samt att genom de kvalitativa artiklarna få en nyanserad 

och personlig bild över patienternas egna upplevelser. Gastric bypass valdes ut som 

operationsmetod eftersom det är den vanligaste metoden i Sverige (SOReg, 2015). De styrkor 

som identifierades under litteratursökningen var dels de utvalda sökorden. Bra träffar i rimligt 

antal framkom med sökorden från projektplanen och det fanns inget behov att vare sig 

begränsa eller utöka sökningen. Efter genomläsning av artiklar i sin helhet kunde 14 som 

svarade på vårt syfte plockas ut och granskas enligt kvalitetsgranskningsmallarna. Andra 

styrkor som framkom i sökningsskedet var att en stor del av artiklarna var nyligen publicerade 

och därmed borde presentera mer relevanta resultat. En annan styrka var att samtliga var på 

engelska samt använde sig ett fåtal standardiserade mätinstrument vilket gjorde att de lätt 

kunde jämföras med mindre risk att jämförelser skulle misstolkas. De svagheter som syntes 

var främst att ingen artikel som enbart fokuserade på psykisk hälsa hittades under sökningen. 

Det kan inte uteslutas att artiklar som inte var tillgängliga i fulltext via Uppsala 

Universitetsbiblioteks e-proxy kan ha missats i sökningen. Hur det skulle påverkat 

slutresultatet är oklart. De flesta artiklar använde sig av det bredare begreppet ”livskvalitet” 

som till stor del består av fysiska aspekter. I dessa artiklar har vi sorterat bort de delar som ej 

svarar mot vårt syfte. En annan svaghet var att begreppet psykisk hälsa innefattar väldigt 

många delar och att dessa kan vara svåra att mäta. Därför var det ett absolut krav att våra 

artiklar använde sig att vedertagna och standardiserade mätinstrument för att kunna tydliggöra 

vilka delar av den psykiska hälsan som ändras och hur förändringen ser ut. Ett alternativ hade 

kunnat vara att istället fokusera på en del av den psykiska hälsan, till exempel depression eller 

självskadebeteende. Detta hade kunnat göras i fortsatta studier om detta ämne. 

Kvalitetsgranskningsmallar 

En styrka i resultatet var att ingen studie med låg kvalitet av risk för vetenskapligt bias kunde 

identifieras, vilket innebär att alla artiklar har en medelhög eller hög kvalitet. För både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar var tecken på hög kvalitet bland annat en tydlig 

problemformulering, ett klart syfte, en välbeskriven teoretisk referensram och metod (Friberg, 

2012b). Det var också mycket viktigt att artikeln fångade det fenomen det avsåg att utforska i 

kvalitativa studier (Friberg, 2012a). I kvantitativa studier med hög kvalitet var studiedesignen 

så lik en Randomized Controlled Trial (RCT) som möjligt (Segesten, 2012). GBP lämpar sig 
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dock inte för RCT då det inte är etiskt försvarbart, men kvantitativa artiklarna bedömdes ha 

hög kvalitet om kontrollgrupper användes och att urvalet var så slumpmässigt som möjligt 

(Segesten, 2012). SBU:s kvalitetsgranskningsmallar för kvalitativa studier och 

observationsstudier (SBU, 2014) användes i denna uppsats. Mallarna för de kvalitativa 

studierna passade mycket väl in på våra studier men mallen för observationsstudier var inte 

lika väl anpassad. Detta kan potentiellt vara problematiskt med tanke på att majoriteten av 

artiklarna som inkluderades i denna uppsats var observationsstudier. Oklarheter fanns kring 

några av frågorna i mallen på observationsstudier, särskilt i de två första områdena A1 och 

A2. Eftersom samtliga observationsstudier i denna uppsats var kohortstudier med konsekutivt 

urval var ofta frågan om grupperna var rekryterade på ett likartat sätt helt orelevant. Samma 

sak gällde för frågan om behandlingsbias där följsamhet tas upp. Ibland hade artiklarna 

kontrollgrupper i sina studier. Dock lämpar sig GBP endast för för ett konsekutivt urval och 

då var det inte relevant att avgöra om grupperna var rekryterade på ett likartat sätt. Författarna 

av denna uppsats bedömde det som att en egen mall för tvärsnittsstudier och kohortstudier 

kunde gjorts för att få en bättre kvalitetsgranskning med relevanta frågor. Detta är en svaghet i 

denna uppsats som hade kunnat åtgärdas om tid hade funnits att utarbeta en egen 

kvalitetsgranskningsmall.  

Vidare fanns inget poängsystem i kvalitetsbedömningen. Detta diskuterades av författarna 

inledningsvis men då inget fungerande sätt att väga upp för den vetenskapliga tyngden i olika 

frågor hittades övergavs detta förslag. Istället gjordes en så objektiv bedömning av 

kvalitetsgranskningsmallen som möjligt där författarna i samråd med varandra kom fram till 

vilka vetenskapliga värden som vägde mer än andra. Den sammanfattande bedömningen av 

artikeln i sin helhet byggde på hur många låga, medelhöga och höga risker det fanns. Detta är 

komplext att beskriva och svårare att göra objektivt. I slutändan går det dock inte att till fullo 

eliminera risken för bias i kvalitetsbedömningen i denna uppsats. En styrka var att de olika 

artiklarna använde sig av ett liknande språk som gjorde det lättare att få en överblick över 

studien och enklare att jämföra med andra artiklar. Däremot fanns det en risk för att vissa ord 

och meningar har gått förlorade någonstans i den fria översättningen av författarna. 

Uppslagsverk användes vid osäkerhet av ords betydelse. 

Sökstrategi 

Att endast gastric bypass-operationer inkluderades anses motiverat då dem stod för en mycket 

stor del av de fetmaoperationer som genomfördes. Om alla fetmakirurgiska operationer hade 
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inkluderats hade kanske sökningen blivit för omfattande och ospecifik. 18-årsgränsen i 

inklusionskriterierna var motiverad då denna uppsats skulle fokusera på vuxna individers 

mentala hälsa. Engelska och svenska valdes som språk då de var de språken som båda 

författarna behärskade. Tidsgränsen på tio år var väl avvägd. Då många av artiklarna var 

publicerade väsentligt tidigare innebär det att tidsgränsen hade kunnat minskas något 

ytterligare. Anledningen till att artiklarna skulle vara sökbara i Uppsala universitets e-proxy 

var att de skulle kunna vara fritt tillgängliga för studenter. Angående val av databaser var 

CINAHL och PubMed lämpliga men en sökning i PsychINFO hade kunnat göras för att få en 

bredare sökning. 

Etiska överväganden 

Gällande forskningsetik har samtliga ingående artiklar godkänts av en etisk kommitte eller 

liknande i ursprungslandet. I de artiklar som redovisar att de har intressekonflikter har dessa 

av författarna ej bedömts påverka resultatet och i de artiklar som ej nämner intressekonflikter 

har inga förekomster identifierats. Författarna till denna studie har försökt hålla en distans till 

artiklarna och försökt vara objektiva. Syftet med denna studie var inte att vinkla resultatet till 

för- eller nackdel för GBP. 

Slutsats 

Hur den psykiska hälsan påverkas efter GBP är oklart. Vissa psykiska aspekter förbättras, en 

del förblir oförändrade medan en del försämras. Mental hälsa förbättrades. MCS, depression 

och ångest visade inga klara förändringar efter gastric bypass. Självskadebeteende och 

självmordsfrekvens hade en liten men signifikant ökning. GBP har en stor påverkan på 

upplevelser i det dagliga livet i både positiv och negativ bemärkelse. Den här uppsatsen har 

visat att gastric bypass inte kan anses förbättra den psykiska hälsan. Därför behöver den 

psykiska hälsan följas upp efter operationen och mer forskning behövs inom området. 

 

 

 

 

 



28 

 

REFERENSER 

Adams, T. D., Davidson, L. E., Litwin, S. E., Kolotkin, R. L., LaMonte, M. J., Pendleton, R. 

C,... Hunt, S. C. (2012). Health Benefits of Gastric Bypass Surgery After 6 Years. The 

Journal of the American Medical Association, 308(11), 1122-1131. 

doi:10.1001/2012.jama.11164 

Backman, O., Stockeld, D., Rasmussen, F., Näslund, E., & Marsk, R. (2016). Alcohol and 

substance abuse, depression and suicide attempts after Roux-en-Y gastric bypass surgery. 

British Journal of Surgery, 103(10), 1336–1342. doi:10.1002/bjs.10258 

Berbiglia, V. A., & Banfield, B. (2014). Self-Care Deficit Theory of Nursing. Nursing 

theorists and their work (8th ed., ss. 240–257). St. Louis: Elsevier/Mosby. 

Bhatti, J. A., Nathens, A. B., Thiruchelvam, D., Grantcharov, T., Goldstein, B. I., & 

Redelmeier, D. A. (2016). Self-harm Emergencies After Bariatric Surgery: A Population-

Based Cohort Study. The Journal of the American Medical Association Surgery, 151(3), 226-

232. doi:10.1001/jamasurg.2015.3414 

Boman, L., Lestner, E., Norström, F., Näslund, E., Näslund, I., & Samuelsson, O. (2011). 

Nationella medicinska indikationer för primär fetmakirurgi och kvalitetskrav på producenter 

av primär fetmakirurgi. Hälso- och sjukvårdsdirektörnätverket (HSDir). Från 

http://www.sfoak.se/wp-content/fetmakirurgi-nationella-medicinska-indikationer.pdf 

Bond, D. S., Phelan, S., Wolfe, L. G., Evans, R. K., Meador, J. G., Kellum, J. M,… Wing, R. 

R. (2009). Becoming Physically Active After Bariatric Surgery is Associated With Improved 

Weight Loss and Health-related Quality of Life. Obesity, 17(1), 78–83. 

doi:10.1038/oby.2008.501 

Farivar, S. S., Cunningham, W. E., & Hays, R. D. (2007). Correlated physical and mental 

health summary scores for the SF-36 and SF-12 Health Survey, V.1. Health and Quality of 

Life Outcomes, 5(1), 54-62. doi:10.1186/1477-7525-5-54 

Forsberg, A., Engström, Å., & Söderberg, S. (2014). From reaching the end of the road to a 

new lighter life – People’s experiences of undergoing gastric bypass surgery. Intensive and 

Critical Care Nursing, 30(2), 93–100. doi:10.1016/j.iccn.2013.08.006 



29 

 

Frezza, E. E., Shebani, K. O., & Wachtel, M. S. (2007). Laparoscopic Gastric Bypass for 

Morbid Obesity Decreases Bodily Pain, Improves Physical Functioning, and Mental and 

General Health in Women. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, 

17(4), 440–447. doi:10.1089/lap.2006.0069 

Friberg, F. (2012a). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. Friberg, F. (Red.). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (2., [rev.] uppl., ss. 121-132) Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2012b). Att göra en litteraturöversikt. Friberg, F. (Red.). Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (2., [rev.] uppl., ss. 133-144) Lund: 

Studentlitteratur. 

Hall, E. O. C., (2012). Omvårdnadsteori - utveckling, begrepp och användning. Bidstrup 

Jörgensen, B., & Steenfeldt, V. Ö. (Red.) Omvårdnadsteori som referensram: i forskning och 

utveckling. (ss. 11-31). Stockholm: Liber. 

Hansen, N. B., Gudex, C., & Støving, R. K. (2014). Improvement in health-related quality of 

life following Roux-en-Y gastric bypass. Danish Medical Journal, 61(7). 

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 

Julia, C., Ciangura, C., Capuron, L., Bouillot, J.-L., Basdevant, A., Poitou, C., & Oppert, J.-

M. (2013). Quality of life after Roux-en-Y gastric bypass and changes in body mass index and 

obesity-related comorbidities. Diabetes & Metabolism, 39(2), 148–154. 

doi:10.1016/j.diabet.2012.10.008 

Järhult, J., & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken: vård av patienter med kirurgiska, 

urologiska och ortopediska sjukdomar. Stockholm: Liber. 

Karlsen, T. I., Lund, R. S., Røislien, J., Tonstad, S., Natvig, G. K., Sandbu, R., & Hjelmesæth, 

J. (2013). Health related quality of life after gastric bypass or intensive lifestyle intervention: 

a controlled clinical study. Health and Quality of Life Outcomes, 11(1), 17-27. 

doi:10.1186/1477-7525-11-17 



30 

 

Kolotkin, R. L., Davidson, L. E., Crosby, R. D., Hunt, S. C., & Adams, T. D. (2012). Six-year 

changes in health-related quality of life in gastric bypass patients versus obese comparison 

groups. Surgery for Obesity and Related Diseases, 8(5), 625–633. 

doi:10.1016/j.soard.2012.01.011 

Kruseman, M., Leimgruber, A., Zumbach, F., & Golay, A. (2010). Dietary, Weight, and 

Psychological Changes among Patients with Obesity, 8 Years after Gastric Bypass. Journal of 

the American Dietetic Association, 110(4), 527–534. doi:10.1016/j.jada.2009.12.028 

Lier, H. Ø., Aastrom, S., & Rørtveit, K. (2016). Patients’ daily life experiences five years 

after gastric bypass surgery - a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 25(3–4). 322–

331. doi:10.1111/jocn.13049 

Lindgren, B.-M. (2014). Självskadebeteende. Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på 

grundläggande nivå (2:a uppl., s. 247–262). Lund: Studentlitteratur. 

McCance, T., & McCormack, B. (2013). Personcentrerad omvårdnad. Leksell, J., & Lepp, M. 

(Red). Sjuksköterskans kärnkompetenser. (ss. 81-109). Stockholm: Liber. 

Norlander, K., Ekfjord, L. & Sundbom, M. (2014) Gastric bypass Kirurgisk behandling av 

övervikt Patientinformation. Uppsala läns landsting: Uppsala Akademiska Sjukhus. Från 

http://www.akademiska.se/Global/Kironkdiv/Kirurgi/Dokument/Gastric%20bypass.pdf 

Näslund, I. (2011). Accelererande utveckling av obesitaskirurgi i Sverige. Läkartidningen, 

108(1149), 2574-2577. 

Olbers, T. (2011). Obesitaskirurgi eller sagan om den fula ankungen. Läkartidningen, 

108(1149), 2570-2573. 

Olbers, T., Beamish, A. J., Gronowitz, E., Flodmark, C.-E., Dahlgren, J., Bruze, G,… Marcus, 

C. (2017). Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with severe obesity 

(AMOS): a prospective, 5-year, Swedish nationwide study. The Lancet Diabetes & 

Endocrinology, 5(3), 174–183. doi:10.1016/S2213-8587(16)30424-7 

Pellmer, K., Wramner, B., & Wramner, H. (2012). Grundläggande folkhälsovetenskap. 

Stockholm: Liber. 

Peluso, L., & Vanek, V. W. (2007). Efficacy of gastric bypass in the treatment of obesity-



31 

 

related comorbidities. Nutrition in Clinical Practice: Official Publication of the American 

Society for Parenteral and Enteral Nutrition, 22(1), 22–28. 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2013[2014]). Essentials of nursing research: appraising evidence 

for nursing practice. (8th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Preedy, V. R., & Watson, R. R. (2010). Handbook of Disease Burdens and Quality of Life 

Measures. New York: Springer New York. 

Ringsberg, C. K., (2014) Livsstil och hälsa. Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). Omvårdnadens 

grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl., ss. 387-418) Lund: Studentlitteratur. 

Rosenberger, P. H., Henderson, K. E., White, M. A., Masheb, R. M., & Grilo, C. M. (2011). 

Physical Activity in Gastric Bypass Patients: Associations with Weight Loss and 

Psychosocial Functioning at 12-Month Follow-Up. Obesity Surgery, 21(10), 1564–1569. 

doi:10.1007/s11695-010-0283-z 

Sarwer, D. B., Spitzer, J. C., Wadden, T. A., Rosen, R. C., Mitchell, J. E., Lancaster, K,… 

Christian, N. J. (2015). Sexual functioning and sex hormones in men who underwent bariatric 

surgery. Surgery for Obesity and Related Diseases, 11(3), 643–651. 

doi:10.1016/j.soard.2014.12.014 

Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg). (2015). Årsrapport SOReg 2015 

Livskvalitet Mortalitet Forskning. Örebro: SOReg. Hämtad från 

http://www.ucr.uu.se/soreg/component/edocman/arsrapport-2015-del-3 

Segesten, K. (2012) Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvantitativ forskning. Friberg, F. (Red.). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (2., [rev.] uppl., ss. 111-120) Lund: Studentlitteratur. 

Sjöström, M. (2014). Suicid. I Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå (2:a 

uppl., ss. 263–282). Lund: Studentlitteratur. 

Skärsäter, I. (2014). Psykisk ohälsa. Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (2. uppl., ss. 

611–644). Lund: Studentlitteratur. 

Snaith, R. P. (2003). The Hospital Anxiety And Depression Scale. Health and Quality of Life 



32 

 

Outcomes, 1, 29-33. doi:10.1186/1477-7525-1-29 

Statens Beredning för Utvärdering av Medicinsk Metodik (SBU) (2002). Fetma - problem och 

åtgärder. Stockholm, SBU. Från 

http://www.sbu.se/contentassets/5feb5706ab904687835b28d526f3229a/sammanfattning.pdf 

SBU. (2014). Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier. Stockholm: SBU. Hämtad 

25 januari 2017, från 

http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_observationsstudier.pdf  

SBU. (2014). Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - 

patientupplevelser. Stockholm: SBU. Hämtad 25 januari 2017, från 

http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf  

Thonney, B., Pataky, Z., Badel, S., Bobbioni-Harsch, E., & Golay, A. (2010). The 

relationship between weight loss and psychosocial functioning among bariatric surgery 

patients. The American Journal of Surgery, 199(2), 183–188. 

doi:10.1016/j.amjsurg.2008.12.028 

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. Journal of 

Advanced Nursing, 52(5), 546–553. doi:10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x 

Willman, A. (2013). Kärnkompetensen evidensbaserad omvårdnad. Leksell, J., & Lepp, M. 

(Red). Sjuksköterskans kärnkompetenser. (ss. 193–200). Stockholm: Liber. 

Wirén, M., & AstraZeneca Sverige. (2009). Obesitaskirurgi. Södertälje: AstraZeneca Sverige. 

 

 

 

 

http://www.sbu.se/contentassets/5feb5706ab904687835b28d526f3229a/sammanfattning.pdf
http://www.sbu.se/contentassets/5feb5706ab904687835b28d526f3229a/sammanfattning.pdf

