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Resumé 

Såvel nationalt som internationalt er antallet af overvægtige stigende. I den danske befolkning er 

47% overvægtige og 13% svært overvægtige. Svært overvægtige behandles i stigende omfang 

med Laparaskopisk Gastric Bypass (LGBy). Der er evidens for, at LGBy medfører signifikant 

vægttab og signifikant forbedring i livskvalitet efter et år, men det er uklart, hvordan det går på 

sigt.  

Formålet var at beskrive helbredsrelateret livskvalitet blandt patienter seks år efter LGBy og 

sammenligne dette med baggrundsbefolkningen samt at beskrive udviklingen i patienternes BMI. 

Endvidere at skabe viden om hvordan patienternes livskvalitet var påvirket seks år efter LGBy.  

Undersøgelsestilgangen var Mixed metode med spørgeskemaet SF-36 og to fokusgruppeinter-

views. 

Seks år efter LGBy findes signifikant lavere score end baggrundsbefolkningen for skalaerne fy-

sisk funktion, alment helbred og psykisk velbefindende. Desuden et signifikant fald i BMI. Ople-

velsen af livskvalitet, viser et mønster af muligheder og dilemmaer, begrænsninger og komplika-

tioner, hvor nogle er positive for oplevelsen af livskvalitet, mens andre viser en ny sårbarhed og 

nye udfordringer, der påvirker livskvaliteten negativt.   



 
 
 

 
 

English summary 

Quality of Life among patients six years after Laparoscopic Gastric Bypass: A mixed 

method study 

 

Both nationally and internationally, the prevalence of obesity is increasing. In the Danish popula-

tion, 47% are defined as being overweight and 13% are obese. Obesity is increasingly treated 

with Laparoscopic Gastric Bypass (LGBy). There is evidence that LGBy leads to significant 

weight loss and significant improvement in QoL after one year, but the long term effect is un-

known. 

 

The aim of the study was to describe Health-related QoL among patients six years after LGBy 

and to compare the QoL with the general population and also to describe the change in patients' 

BMI. In addition, to create knowledge about patients’ experience on how their QoL is affected 

six years after LGBy. 

 

The study approach was a Mixed Method Study using the questionnaire SF-36 and two focus 

groups. 

 

Six years after LGBy the scores for Physical Function, General Health and Mental Health are 

significantly decreased compared to the general population. A significant decrease in BMI is 

found. The experience of QoL shows a pattern of opportunities and dilemmas, limitations and 

complications: some are positive for QoL, while others show a new vulnerability and challenges 

which affect the QoL in an opposite way. 
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1 Indledning 

Dette speciale handler om patienter, som har fået udført Laporaskopisk Gastric Bypass (LGBy) 

for svær overvægt (fremadrettet kaldet adipositas) og deres livskvalitet seks år efter operation. 

Baggrunden for dette fokus udspringer af mit arbejde som leder af Adipositasklinikken på Aal-

borg Universitetshospital, hvor jeg har skullet forholde mig til og argumentere for hvilken syge-

pleje, der skal tilbydes disse patienter. En væsentlig del af sygeplejen til disse patienter har et 

sundhedsfremmende og forbyggende perspektiv blandt andet med henblik på at forebygge post-

operative komplikationer. Desuden er der fokus på at støtte patienterne i livsstilsændringer og i 

at kunne håndtere de situationer, der har ført til deres overvægt (1). I den forbindelse har op-

mærksomheden været rettet mod, hvordan patienternes livskvalitet påvirkes efter LGBy. Under-

søgelser viser, at patienternes helbredsrelaterede livskvalitet efter et år scores højt. Der findes 

også evidens for, at den netop er højest og højere end baggrundsbefolkningen på dette tidspunkt 

(2-4). Det er ligeledes vist, at patienternes helbredsrelaterede livskvalitet falder til samme niveau 

som baggrundsbefolkningen efter to år (5-7). Formålet med dette speciale er derfor at undersøge, 

hvordan patienterne vurderer deres helbredsrelaterede livskvalitet seks år efter LGBy og analyse-

re dette i forhold til baggrundsbefolkningen samt at opnå forståelse af, hvordan LGBy påvirker 

patienternes livskvalitet. 

2 Baggrund 

Som fundament for denne undersøgelse vil der på baggrund af en struktureret litteratursøgning 

(jf. afsnit 4) i det følgende blive redegjort for den eksisterede viden på området. På baggrund af 

denne gennemgang redegøres der for den sygeplejefaglige problemstilling og argumenteres for 

problemstillingens relevans.  

2.1 Udvikling i overvægt  

Såvel nationalt som internationalt er antallet af overvægtige stigende. Fra 1980 til 2008 er over-

vægt næsten fordoblet på verdensplan, og ifølge WHO var 35% af den voksne befolkning over 

20 år overvægtige
1
 og 11% adipøse i 2008 (8). Ifølge ”Den Nationale Sundhedsprofil 2010” er 

47% af den danske voksne befolkning overvægtige  og 13% adipøse (9,10). Adipøse personer 

har blandt andet en risiko for forhøjet blodtryk, der er 3-5 gange større end hos normalvægtige, 

en risiko for type II diabetes, der er 5-10 gange større. Desuden har de forhøjet risiko for hjerte-

                                                           
1
 Overvægt er defineret som BMI≥25; Adipositas er defineret som BMI≥30 (8). BMI=vægt/højde². 
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kar lidelser, slidgigt, hormon- og fertilitetslidelser samt øget mortalitet (9,10). Dernæst er det i 

flere studier beskrevet, at adipositas medfører dårlig livskvalitet, social isolation, lavt selvværd, 

stor utilfredshed med kroppen og depression relateret til vægten (2,4,11,12).  

 

Adipositas er således et tiltagende problem, der har konsekvenser i form af øget morbiditet, soci-

ale og psykiske udfordringer for den enkelte person, men ligeledes med samfundsmæssige kon-

sekvenser i form af øgede sundhedsudgifter (13). På grund af konsekvenserne, og da det er mu-

ligt at forebygge adipositas, er der i sundhedsvæsnet fokus på KRAM-faktorer (Kost, Rygning, 

Alkohol og Motion), ligesom der i den politiske debat er fokus på disse områder. Derudover be-

handles adipøse, der ikke har succes med diætbehandlet vægttab i stigende omfang kirurgisk 

med LGBy (10).  

 

Der har været anvendt forskellige former for fedmekirurgi siden 1960’erne, men på grund af 

komplikationer skete der en reduktion i disse operationer, og først fra 2006 er LGBy blevet den 

metode, der anbefales og anvendes i Danmark (10). Kriterierne for LGBy var frem til 2011: BMI 

> 40, eller BMI > 35 og samtidig forekomst af fedmerelaterede sygdomme. Disse blev i 2011 

ændret til: BMI > 35 og samtidig forekomst af mindst én sværere fedmerelateret sygdom eller 

BMI > 50 uden følgesygdomme efter konkret vurdering (14). Denne stramning af kriterierne i 

2011 skyldtes et ønske om igen at reducere antallet af operationer på grund af en bekymring for 

komplikationer fra myndighedernes side, hvilket ses af følgende citat: 

 

Der er for tiden ikke et overblik over langtidsvirkningerne af fedmeoperationerne. 

Der er opmærksomhed på, at der viser sig at følge kirurgiske og ernæringsmæssige 

komplikationer efter LGBy både på kort og lang sigt. Det giver sig blandt andet ud-

slag i en komplikationsrate på 10 pct. for LGBy. Der er således en sundhedsfaglig 

bekymring i forhold til denne type af operation (14).  

 

Således påpeger Indenrigs- og Sundhedsministeriet en bekymring for langtidsvirkninger af 

LGBy. Denne bekymring sammenholdt med udviklingen af adipositas, den medfølgende comor-

biditet, dårlig livskvalitet, psykiske og sociale problemer gør, at det er et væsentligt felt som sy-

geplejerske at forholde sig til. Ligesom det findes relevant at bidrage med undersøgelser af om-

rådet. 
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2.2 Fedmekirurgi og vægttab 

Som nævnt behandles adipøse, der ikke har succes med diætbehandlet vægttab i stigende omfang 

kirurgisk med LGBy (10). Det primære formål med LGBy er vægttab samt at reducere eller fjer-

ne comorbiditet (15). Ifølge Dansk Fedmekirurgiregister kan patienten forvente at tabe ≥ 50% af 

overskudsvægten (EW)
2
 (10). Det fremgår af litteraturen, at et signifikant vægttab som følge af 

LGBy er veldokumenteret et år efter LGBy. Blandt andet fandt Sears et al. i et studie af 75 pati-

enter et signifikant vægttab fra gennemsnitligt 144 kg til 92 kg og et fald i BMI fra 52 til 32 (16). 

Klingemann et al. fandt i et studie af 139 kvinder et vægttab fra gennemsnitligt 116 kg til 79 kg 

efter et år (3). Der er dog studier, der viser en tendens til, at vægten øges efter et år. Således fandt 

Kolotkin et al. i et studie af 323 patienter to år efter LGBy et gennemsnitligt BMI på 30 og efter 

seks år på 33; altså en stigning (17). Det samme fandt Suter et al. i et studie af 139 patienter, 

hvor 75% af patienterne fem år efter LGBy har opnået EWL>50%. Denne andel er efter syv år 

faldet til 65% af patienterne (18). Der sker således et veldokumenteret vægttab efter LGBy, men 

der ses en tendens til, at der sker en vægtøgning fra to år efter operationen. Det er væsentligt at 

være opmærksom på, at vægttab ikke alene sker som følge af LGBy, men som Magdaleno et al. 

pointerer, også kræver signifikante adfærdsændringer i form af ændret og reduceret spisemønster 

(11).   

2.3 Adipositas og livskvalitet  

Det er i flere studier beskrevet, at adipositas medfører dårlig livskvalitet og social isolation, og at 

patienter, der søger LGBy, har rapporteret lavt selvværd, stor utilfredshed med deres krop og 

depression relateret til deres vægt. Nogle patienter angiver, at forbedring i livskvalitet er det vig-

tigste resultat af LGBy (2). Andre angiver, at de vælger operation med håb om, at den løser alle 

problemer i deres liv (11). Det er velbeskrevet, at patienter et år efter LGBy opnår signifikant 

forbedring af livskvalitet. Blandt andre fandt Klingemann et al. i et studie af 139 kvinder signifi-

kant forbedring i livskvalitet på områderne energi, smerte, fysisk mobilitet og følelsesmæssige 

reaktioner, men ikke i forhold til søvn og social isolation (3). Ligeledes fandt Nelbom et al. i et 

dansk studie af 87 patienter signifikant forbedring i livskvalitet fra baseline før LGBy til et år 

efter LGBy undersøgt med spørgeskemaet Short Form 36 (SF-36). De fandt denne forbedring på 

alle områder på nær social funktion (2). De problemer, der kan opstå i forhold til sociale relatio-

                                                           
2 Overskudsvægt eller Excess Weight (EW) er defineret som forskellen mellem patientens vægt og den teoretiske 

normal vægt ud fra BMI på 24,9. Excess Weight Loss (EWL) er vægttab af overskudsvægten (2).  
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ner, uddybes i et studie af Bocchieri et al., der fandt, at der efter LGBy kan opstå dilemmaer i 

forhold til selvværd og eksistens og sociale forandringer. Blandt andet kan der som følge af et 

dramatisk vægttab, opstå problemer med sociale relationer med ændringer i venskaber og ægte-

skabelige problemer med jalousi eller usikkerhed, fordi roller ændres. Nu er det ikke længere 

”den fede ven” eller ”fede ægtefælle” (19). I et Brasiliansk studie af Magdaleno et al. peges på, 

at det er et vigtigt område at håndtere for patienterne, da oplevelsen af social inklusion er en mo-

tiverende faktor for at opretholde motivationen til at arbejde med vægttab, og at social diskrimi-

nation er en risikofaktor i forhold til dette (20).  

 

Vigtigheden af vægttabet i forhold til livskvalitet vises i et studie af Sarwer et al., der sammen-

lignede livskvalitet før LGBy og 20, 40 og 92 uger efter LGBy målt med SF-36 og spørgeske-

maet Impact of Weight on Quality of Life i et studie af 112 patienter. De fandt signifikant for-

bedring i både helbredsrelateret livskvalitet og vægtrelateret livskvalitet 20 uger efter LGBy. 

Dette niveau opretholdes fra 20 til 92 uger på nær psykisk velbefindende, der ved 92 uger ikke 

længere er signifikant forbedret. De fandt også, at størrelsen af vægttabet har betydning for for-

bedring i det generelle helbred (4). Dette understøttes ligeledes i et svensk studie, der undersøgte 

655 patienter med ti års follow-up og fandt, at livskvalitet scores højest efter et år. Fra år et til 

seks øges vægten igen, og livskvalitetsscoren falder, hvorefter der fra år seks til ti er relativt sta-

bile observationer i forhold til vægt og livskvalitet. Svagheden ved dette studie er dog, at hoved-

parten af patienterne fik foretaget Gastric banding, mens kun 5% fik foretaget LGBy samt, at der 

for LGBy-patienterne ikke er ti års opfølgning. De konkluderer i studiet, at studier af livskvalitet 

med kort tids opfølgning (op til et år) bør betragtes med forsigtighed, da det kan være tidspunktet 

for maksimal livskvalitets score (6).  

 

Ud fra ovenstående studier ses, at vægttab er af betydning for høj livskvalitetsscore. I modsæt-

ning til dette fandt Magdaleno et al., at der som følge af vægttab kan opstå ubalancer i familie og 

ægteskab, der kan medføre modløshed i forhold til at fortsætte vægttab (11). Ligesom Bocchieri 

et al. fandt, at der som følge af vægttab kan opstå et eksistentielt dilemma i erkendelsen af, at 

nogle af de problemer, patienterne tidligere har forklaret med deres vægt, fortsat eksisterer efter 

operationen. De fandt, at patienterne har brugt vægten som en undskyldning, og i nogle tilfælde 

har vægten haft en beskyttende funktion. Bocchieri et al. beskriver, at nogle patienter vælger 

hellere at være adipøse end at erkende den følelse af frygt og sårbarhed, der kan opstå som følge 
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af vægttab (19). Det er således ikke entydigt, at vægttab medfører højere livskvalitet. Der er dog 

betydende dokumentation for, at vægttabet medfører høj livskvalitet et år efter operation.  

 

Der er kun fundet to studier med længere tids follow-up. Det er et studie af Kolotkin et al., der 

undersøgte 323 patienter før, to og seks år efter LGBy. De anvendte SF-36 og fandt signifikant 

forbedring i alle skalaer fra før LGBy til to år efter. De fandt et lille fald fra to til seks år, og efter 

seks år er den fysiske helbredskomponent lavere end baggrundsbefolkningen (7,17). En svaghed 

ved studiet, der er foretaget i USA, er, at det er en selekteret gruppe, der får foretaget LGBy på 

grund af forsikringsregler. Et andet studie fra USA af 78 patienter, der har fået foretaget LGBy 

for gennemsnitligt 14 år siden, fandt målt med SF-36, at syv af otte skalaer er sammenlignelige 

med baggrundsbefolkningen. Undtagelsen er fysisk smerte, der er signifikant lavere. Dernæst er 

den fysiske helbredskomponent signifikant lavere end baggrundsbefolkningen. Den mentale hel-

bredskomponent er sammenlignelig med baggrundsbefolkningen (21). Et område, der eventuelt 

kan påvirke den fysiske funktion, er problemer med slap og hængende hud, som Magdaleno et 

al. fandt, kan medføre en konstant efterspørgsel af plastik kirurgi (11).  

 

Det ser således ud til, at livskvalitet forbedres signifikant efter LGBy de første to år, men med en 

faldende tendens, der efter henholdsvis seks og 14 år viser, at den fysiske helbredskomponent er 

lavere end baggrundsbefolkningen, ligesom fysisk smerte findes signifikant lavere efter 14 år. 

Det er uklart, hvorvidt disse resultater, der stammer fra studier i USA, kan overføres til en dansk 

kontekst. Derfor findes det relevant at undersøge livskvalitet i en dansk kontekst seks år efter 

LGBy, der, som Karlson peger på, kan være tidspunktet, hvor vægt og livskvalitet begynder at 

blive stabile (6).  

2.4 Afgrænsning af sygeplejefaglig problemstilling 

Ud fra ovenstående redegørelse for den eksisterende viden på området ses, at adipositas udgør et 

stigende problem med både menneskelige og samfundsmæssige udfordringer til følge (8-10,13). 

Litteraturen viser, at comorbiditet, dårlig livskvalitet, social isolation, lavt selvværd og stor util-

fredshed med egen krop er problemstillinger knyttet til adipositas. Adipositas behandles i stigen-

de omfang med LGBy, hvis formål er vægtreduktion og reduktion i comorbiditet (10). Formålet 

for patienterne er i lige så høj grad forbedret livskvalitet og en mulighed for at få løst en række 

personlige problemer (2,11). Det er veldokumenteret, at der som følge af LGBy sker et signifi-

kant vægttab, men der ses en tendens til vægtøgning fra år to efter LGBy (3,6,7,16-18). Det er 
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ligeledes veldokumenteret, at livskvalitetsscore signifikant forbedres efter et år (2,3), ligesom at 

vægttab er af betydning for livskvalitet (4,6). Der er dog også studier, der viser, at patienternes 

oplevelse af livskvalitet er kompleks, og at der kan opstå dilemmaer som følge af vægttab både 

med sociale relationer, men ligeledes med erkendelse af, at LGBy ikke løser eksistentielle pro-

blemer (11,19,20). Det er dog uklart, hvordan livskvalitetsscore og vægt udvikler sig fra år to. 

Der er kun fundet to studier med længere tids follow-up, der begge viser en faldende tendens på 

begge parametre. Disse studier er amerikanske, og det er usikkert, om konteksten er sammenlig-

nelig (7,17,21). Af de gennemgåede studier er kun et studie dansk og et svensk (2,6), hvorfor en 

undersøgelse af ovenstående problemstilling i en dansk kontekst mangler og synes relevant. Det-

te fører til formålet med denne undersøgelse, der herefter fremstilles. 

3 Formål og undersøgelsesspørgsmål 

Formålet med denne undersøgelse er at beskrive helbredsrelateret livskvalitet blandt patienter 

seks år efter, de har fået foretaget LGBy og sammenligne dette med baggrundsbefolkningen samt 

at beskrive udviklingen i patienternes BMI over denne seksårige periode. Formålet er endvidere 

at skabe viden om og forståelse for patienternes oplevelse af, hvordan deres livskvalitet er påvir-

ket seks år efter LGBy.  

 

Baseret på dette formål opstilles to delstudier med hvert sit undersøgelsesspørgsmål: 

 

Studie I: Hvad karakteriserer patienternes helbredsrelaterede livskvalitet seks år efter LGBy, 

og hvad karakteriserer denne i forhold til baggrundsbefolkningen? Herunder hvor-

dan patienternes BMI udvikler sig over denne seksårige periode? 

 

Studie II: Hvordan oplever patienterne, at deres livskvalitet er påvirket seks år efter LGBy?  

 

I formålet og undersøgelsesspørgsmålene anvendes både begrebet helbredsrelateret livskvalitet 

og begrebet livskvalitet. Derfor vil der kort i det følgende afsnit redegøres for, hvorledes disse 

begreber er anvendt. Dernæst beskrives den systematiske litteratursøgning, der har ført til littera-

turen anvendt i baggrundsafsnittet. 
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3.1 Anvendelse af begreberne livskvalitet og helbredsrelateret livskvalitet 

WHO definerer livskvalitet som en tilstand af fysisk, mental og social trivsel og ikke blot fravær 

af sygdom (22). I dette speciale vil denne definition danne grundlag for forståelsen af begrebet 

livskvalitet, der desuden forstås som en individuel, subjektiv og kontekstafhængig oplevelse. 

I relation til studie I, hvis metode er en tværsnitsundersøgelse med spørgeskema (jf. afsnit 5.3) 

og i relation til den litteratur, der refererer til spørgeskemaundersøgelser, er begrebet helbredsre-

lateret livskvalitet anvendt, da det er det begreb, der anvendes i disse undersøgelser. Det bygger 

dog på samme forståelse som ovenfor beskrevet nemlig helbred, fysisk funktion, psykisk velbe-

findende og socialfunktion (23). 

4 Systematisk litteratursøgning 

Litteraturen, der er anvendt i baggrunds- og diskussionsafsnit, er fundet ved systematisk littera-

tursøgning. Litteratursøgningen er foretaget i de sundhedsfaglige databaser: PubMed, CINAHL 

og EMBASE, da de indeholder videnskabelige artikler, der relaterer sig til sundhedsområdet 

(24). Derudover er der søgt i de samfundsvidenskabelige databaser: Web of Science, Scopus og 

ProQuest, da disse dækker et bredt spektrum inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvi-

denskab og medicin (25). Søgeord udledt af problemformuleringen og af en indledende søgning 

er systematiseret i et PICO skema (bilag 1) (26). Der er foretaget bloksøgning på: 

 

 Obesity OR Morbidly obesity 

 Bariatric surgery OR LGBy OR Laporascopic Gastric Bypass OR Gastric bypass 

 Health-related Quality of Life OR QoL OR SF-12 OR SF-36 

 

Disse søgninger er kombineret med den booleske operator OR, og efterfølgende er blokkene 

kombineret med den booleske operator AND. Databasernes tesaurus med indekserede emneord 

er anvendt (27). Ved søgning på ordet Bariatric surgery fremkom mange hits, der ikke var rele-

vante i forhold til problemfeltet, da de blandt andet omhandlede andre former for operative ind-

greb. Det er dog fundet nødvendigt at anvende Bariatric surgery, da der ved anvendelse af søge-

ordet Gastric Bypass ikke fremkom alle relevante hits. Der har derfor været en stor mængde litte-

ratur, der manuelt er sorteret fra. 
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4.1 Udvælgelse af litteratur ud fra inklusions- og eksklusionskriterier 

Litteraturen er udvalgt ud fra følgende inklusions- og eksklusionskriterier, der er udarbejdet i 

henhold til problemstillingen. Inklusionskriterierne er: 

 LGBy  

 Voksne 

 Artikler på dansk, engelsk, norsk og svensk 

 Primære kilder 

Eksklusionskriterierne er: 

 Andre typer operative indgreb 

 Børn og unge 

 Artikler på øvrige sprog  

 Sekundære kilder 

 Artikler uden abstract 

 Gengangere 

Søgeresultatet er gennemgået og vurderet ud fra inklusions- og eksklusionskriterier først ved 

gennemlæsning af titel, dernæst gennemlæsning af abstract med henblik på afgrænsning og præ-

cisering, herefter skrålæsning af artikler og endelig gennemlæsning af artikler (28). Søgeresultat 

samt proces med inklusion og eksklusion af artikler er illustreret i figur 1. Endvidere er søgere-

sultat for den enkelte database vedlagt som bilag 2.  

 

Figur 1. Søgeresultat og proces med inklusion og eksklusion af artikler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal hits via søgning i databaser: 

1291 

Artikler inkluderet på baggrund af 

titel: 116 

Artikler inkluderet på baggrund af 

abstract: 29 

Artikler inkluderet på baggrund af 

skrålæsning: 18 

Artikler inkluderet på baggrund af 

gennemlæsning: 13 

Antal artikler ekskluderet på 
baggrund af titel: 1175 

Antal artikler ekskluderet på 

baggrund af abstract: 87 

Antal artikler ekskluderet på 

baggrund af skrålæsning: 11 

Antal artikler ekskluderet på 

baggrund af gennemlæsning: 5 
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Søgeprocessen resulterede i 13 artikler. Med henblik på at kvalificere søgningen er der foretaget 

kædesøgning ud fra de valgte artiklers citationer. Dette gav yderligere en artikel; dermed er det 

endelige antal 14. 

 

Artiklerne repræsenterer både kvantitative og kvalitative studier. De er kritisk vurderet ud fra 

Polit og Becks guide til vurdering af kvantitative og kvalitative studier (29).  Ved denne vurde-

ring er artiklernes metode, resultater, styrker og svagheder identificeret. For at skabe overblik 

over artiklerne er der udarbejdet en artikeloversigt (bilag 3). 

5 Metodologi og metode 

I dette afsnit udlægges pragmatisme som den metodologiske forståelsesramme for specialet. 

Dernæst følger en beskrivelse af mixed metode, som er den undersøgelsestilgang, der er anvendt 

til besvarelse af de to undersøgelsesspørgsmål, der knytter sig til de to delstudier. Endelig be-

skrives metode og materiale for studie I og II. 

5.1 Pragmatisme 

Den metodologiske forståelsesramme i dette speciale bygger på den filosofiske tilgang, pragma-

tisme. Pragmatismen er et svar på de udfordringer, der opstod i dualismen mellem rationalisme 

og empirisme, objektivisme og subjektivisme og anviser i stedet en mere pragmatisk middelvej, 

hvor fokus er på problemet og dermed på praksis mere end på metoden, hvorfor alle tilgange til 

at forstå et problem kan anvendes (30). Pragmatismens forestilling om ”formål” og ”hvad der 

virker” skal forstås som en bred ide om kollektiv problemløsning lige fra praktiske gøremål til 

filosofiske refleksioner over, hvad sandhed er (31). Pragmatismen anerkender, at viden både er 

konstrueret i relationer mellem mennesker, og at der er en objektiv verden.  Den bygger således 

bro mellem yderpunkterne konstruktivisme og positivisme (32). Dog har pragmatismen en post-

moderne vinkel, idet den anerkender, at viden altid opstår i en social, historisk og politisk kon-

tekst. Det er således muligt ud fra en pragmatisk forståelse at anvende forskellige metoder som 

eksperimenter, erfaringer og observationer, der traditionelt er opfattet som modsætninger til at 

opnå forståelse for et fænomen eller et problem (32). Den forståelsesramme, som pragmatismen 

tilbyder, findes relevant i forhold til specialets formål om at beskrive patienternes helbredsrelate-

rede livskvalitet og skabe viden om og forståelse for deres oplevelse af livskvalitet seks år efter 

LGBy, da den muliggør anvendelse af både kvantitative og kvalitative metodiske tilgange til 
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besvarelse af undersøgelsesspørgsmålene. Pragmatismen understøtter dermed anvendelsen af 

mixed metode, som er valget i dette speciale (30). 

5.2 Mixed metode 

Tilgangen til undersøgelse af formålet og undersøgelsesspørgsmålene er mixed metode inspireret 

af John Creswells beskrivelse af Sequential Explanatory Strategy. Strategien er karakteriseret 

ved indsamling og analyse af kvantitative data (studie I), efterfulgt af indsamling og analyse af 

kvalitative data (studie II) for til sidst at sammenfatte resultaterne i en fælles fortolkning og dis-

kussion (figur 2) (30). Formålet med at anvende denne metode er via studie I, der er et kvantita-

tivt studie med spørgeskema, at beskrive og forklare, hvordan patienternes helbredsrelaterede 

livskvalitet er. Studie I skal tillige sætte rammen for studie II. Studie II er et kvalitativt studie 

med fokusgruppeinterview, der skal bidrage med forståelse for patienternes oplevelse af, hvor-

dan deres livskvalitet er påvirket af LGBy. Endelig skal de to studier i diskussionen komplemen-

tere hinanden i forståelsen af problemstillingen, ligesom de kvalitative data kan anvendes til at 

fortolke de kvantitative fund og belyse eventuelt overraskende kvantitative fund og omvendt 

(30). Således består undersøgelsen af en kombination af kvantitativ og kvalitativ metode, hvilket 

gør det muligt at undersøge formålet, der netop fremstiller en dobbelt problemstilling.  

Figur 2. Sequential Explanatory Strategy.  

   

 

 
 

 

Mixed metode er som beskrevet sekventiel, men af hensyn til specialets opbygning er metode for 

studie I og II beskrevet i metodeafsnitet, ligesom resultater for studie I og II er samlet i et resul-

tatafsnit. Således vil der i følgende afsnit blive redegjort for metode og materiale for studie I og 

II.  

5.3 Studie I: Spørgeskemaundersøgelse 

Studie I er en tværsnitsundersøgelse med spørgeskema, der både har et deskriptivt og et kompa-

rativt formål. I den deskriptive del er patienternes helbredsrelaterede livskvalitet og udviklingen i 

deres BMI undersøgt. I den komparative del er patienternes helbredsrelaterede livskvalitet sam-
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Kvalitativ 
dataindsam-
ling 

Kvalitativ 
dataanalyse 

Fælles fortolkning 
og diskussion af 
resultater for 
studie I og II 

  Studie I   Studie II 



 
 
 

13 
 

menlignet med baggrundsbefolkningens helbredsrelaterede livskvalitet. Spørgeskemaet SF-36, 

der er et valideret generisk spørgeskema udarbejdet til undersøgelse af helbredsrelateret livskva-

litet, er anvendt (33). Det undersøger områderne helbred, helbredsrelaterede begrænsninger, fy-

sisk funktion, psykisk velbefindende og social funktion (23). SF-36 er valgt, da det er et valideret 

og anerkendt spørgeskema og det mest anvendte spørgeskema til vurdering af den generelle hel-

bredsrelaterede livskvalitet. Hermed sikres ud over validitet tillige mulighed for sammenligning 

med andre studier (22). I forlængelse af SF-36 er tilføjet spørgsmål, der beskriver gruppens de-

mografiske forhold. Disse spørgsmål omhandler ægteskabelig status, skolegang, erhvervsuddan-

nelse og beskæftigelse. Dernæst personlige data: Køn, alder, højde, vægt før operation og vægt i 

2013 (bilag 4).  

5.3.1 Sample size 

For at sikre tilstrækkelig sample size er der foretaget beregning af denne. Beregningerne er fore-

taget for skalaerne: Fysisk funktion, psykisk velbefindende og alment helbred. Skalaerne psykisk 

velbefindende og alment helbred har ifølge Bjørner stor skelneevne, hvorfor disse er valgt (23), 

men for ligeledes at have den fysiske dimension med er skalaen fysisk funktion tillige medtaget. 

Forudsætningerne for beregning af sample size er: 

 En mindste klinisk relevant forskel (MIREDIF 
3
) på fem point mellem studiepopulation 

og baggrundsbefolkningen. Ifølge den danske manual til SF-36 er en forskel på fem po-

int, hvad man kan forvente at finde mellem baggrundsbefolkningen og patienter med 

kroniske lidelser som diabetes, psoriasis og migræne (23), der må betragtes som milde 

kroniske lidelser, hvilket også formodes at gælde LGBy-patienter. 

 En styrke på 80% og et signifikansniveau på 5% (22) .  

 En forventet gennemsnitsalder for studiepopulationen på 42,5± 8,1 år, som fundet i en 

tidligere undersøgelse (5), hvorfor danske normdata for gruppen af mænd og kvinder på 

35-44 år og 45-54 år er anvendt (23). 

 Anvendelse af formlen, der gælder for studier, hvis mål er sammenligning af middelvær-

dier med t-test ud fra forventning om normalfordelte data i en gruppe af patienter mod en 

reference population med kendte værdier
4
 (22).  

 

                                                           
3
 MIREDIF er forkortelse af Minimal Clinical Important Difference 

4
 Den anvendte formel er:        = 

                

        
   hvor                 angiver styrke og signifikans- 

niveau. ∆ angiver forskel på 5 point ud fra kendt middelværdi og SD. 



 
 
 

14 
 

I tabel 1 er beregningerne for sample size fremstillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af disse beregninger er det valgt, at studiepopulationen udgøres af alle patienter 

opereret i 2006 og 2007. Disse udgør i alt 152 patienter. På denne måde er der tilstræbt en til-

strækkelig størrelse af studiepopulationen på trods af et vist frafald. 

5.3.2 Materiale  

Undersøgelsen er foretaget i januar 2013 på Aalborg Universitetshospital blandt patienter, der er 

tilknyttet Adipositasklinikken. Studiepopulationen er alle patienter, som er behandlet med LGBy 

i år 2006 og år 2007. Herved er der en gennemsnitlig follow-up tid på ca. seks et halvt år. Spør-

geskemaet blev sendt per brev, og der blev medsendt et informationsbrev (bilag 5) samt frankeret 

svarkuvert. Ved sidste svardato blev der sendt en påmindelse per brev med nyt spørgeskema og 

frankeret svarkuvert. Spørgeskemaet forventes at være selvudfyldt. 

5.3.3 Datakilder 

Data for baggrundsbefolkningen, der er anvendt til sammenligning af helbredsrelateret livskvali-

tet, repræsenteres af datasættet: Danske normdata for SF-36. Normdata for SF-36 er udarbejdet 

på baggrund af en undersøgelse, der er udført i 1994 (23). Data fra baggrundsbefolkningen er 

ikke fremstillet, men udelukkende inddraget i den komparative analyse.  

 

For at beskrive udviklingen i patienternes BMI over den seksårige periode er Adipositasklinik-

kens registrering af vægt anvendt. Adipositasklinikken har foretaget registrering af vægt ved 

første besøg (BMI 1), på operationsdagen (BMI OP), efter et, to og tre år og for dele af patien-

terne efter fire eller fem år. 

Tabel 1.  Sample size for skalaerne Fysisk funktion, Psykisk velbefindende og Alment helbred ved aldersgrupperne 
35-44 og 45-54. 

 Mænd og kvinder 

35-44 år 

Mænd og kvinder  

45-54 år 

Fysisk funktion 60 117 

Psykisk velbefindende 75 81 

Alment helbred 106 133 
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5.3.4 Dataanalyse 

Data er indtastet i programmet EpiData version 3.1. Der er foretaget dobbelt indtastning for at 

eliminere tastefejl. Variabelliste er vedlagt (bilag 6). Data er eksporteret til Excel 2007, der er 

anvendt til beregninger. Endvidere er EpiBasic version 1.0 anvendt til statistisk analyse. For at 

sikre korrekt anvendelse af statistiske test er disse efterfølgende diskuteret med en statistiker. 

Frafaldsanalyse 

For at sikre at den endelige studiepopulation er repræsentativ for målpopulationen, er der foreta-

get frafaldsanalyse i forhold til alder og køn for gruppen af respondenter i forhold til gruppen af 

dem, der ikke har svaret. For den kontinuerte variabel alder er z-test til sammenligning af mid-

delværdier med 95% CI anvendt, og for den kategorisk variable køn er χ²-test for 2x2 tabeller 

anvendt, forudsat at data er normalfordelte. Ellers er Mann Whitney U test for uparrede, ikke-

normalfordelte data anvendt (34). 

Missing  data 

Der er lavet skematisk fremstilling af missing data. For data, der fremstår som tilfældigt mang-

lende enkelt svar på delspørgsmål (item), er der estimeret et svar. Dette er estimeret som gen-

nemsnittet af de øvrige svar i spørgsmålet og ud fra de endelige koder (jf. afsnit om multi-item 

skalaer). Er mere end 50% af items i et hovedspørgsmål ubesvaret, er der ikke foretaget erstat-

ning, men hovedspørgsmålet er betragtet som helt manglende (23). Denne metode til håndtering 

af missing data følger den danske manual til SF-36 og er anvendt for at sikre analysens reliabili-

tet og validitet. 

Demografiske data 

Demografiske data såsom alder, køn, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse og beskæftigelse er 

fremstillet deskriptivt med antal og procent. Alder er endvidere fremstillet med middelværdi og 

standard deviation (SD).  

Multi-item skalaer 

I henhold til den danske manual for SF-36 (23) er resultaterne fra SF-36 scoret i otte multi-item 

skalaer. Disse er: Fysisk funktion, fysisk betingede begrænsninger, fysisk smerte, alment helbred, 

energi, social funktion, psykisk betingede begrænsninger og psykisk velbefindende. Ved at analy-

sere resultatet ud fra disse skalaer sikres spørgeskemaets reliabilitet og validitet, samtidig sikres 

der mulighed for sammenligning med andre studier og baggrundsbefolkningen (23). I tabel 2 ses 

hvilke items, der indgår i beregning af de otte skalaer. Princippet i udregningen er, at en høj vær-
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di indikerer godt helbred, hvorfor ti items skal rekodes som anført i skemaet for, at den høje 

værdi er ensbetydende med godt helbred. Ifølge manualen for SF-36 er der god evidens for anta-

gelsen om en simpel lineær sammenhæng mellem skalaen og det underliggende helbredsbegreb. 

Det er dog nødvendigt at rekalibrere to items for at sikre denne antagelse. Når dette er gjort, læg-

ges scoren for den enkelte skala sammen, og denne værdi transformeres herefter til en 0-100 

skala (23). 

 

Estimaterne for skalaerne er fremstillet med median, range, 25%- og 75% percentiler samt mid-

delværdi og SD. Sammenligning af resultaterne med baggrundsbefolkningen er foretaget ved 

anvendelse af t-test med 95% CI forudsat normalfordelte data. Ved ikke-normalfordelte data er 

Wilcoxon signed rank test anvendt (22). 
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Tabel 2. Multi-item skalaer med tilhørende items og svarkategorier samt anvisning for rekodning og rekalibrering. 

 Nummer og ordlyd af items Svarkategori med point Rekodning og rekalibrering 

Fysisk funktion 3a. Krævende aktiviteter 
3b. Lettere aktiviteter 
3c. At løfte eller bære dagligvarer 
3f. At bøje sig eller gå ned i knæ 
3g. Gå mere en én km. 
3h. Gå nogle hundrede meter 
3i. Gå 100 meter 
3j. Gå i bad eller tage tøj på  

1. Ja, meget begrænset 
2. Ja, lidt begrænset 
3. Nej, slet ikke begrænset 

Der foretages ikke rekodning 

Fysisk betingede be-

grænsninger 

4a. Jeg har skåret ned på den tid, jeg bruger på arbejde eller andre aktiviteter 
4b. Jeg har nået mindre, end jeg ville 
4c. Jeg har været begrænset i hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter jeg har 
kunnet udføre 
4d. jeg har haft besvær med at udføre mit arbejde eller andre aktiviteter  

1. Ja 
2. Nej 

Der foretages ikke rekodning 

Fysisk smerte 7. Hvor stærke fysiske smerter har du haft de sidste 4 uger? 
8. Indenfor de sidste 4 uger, hvor meget har fysisk smerte vanskeliggjort dit daglige 
arbejde? 

1. Ingen smerter 
2. Meget lette smerter 
3. Lette smerter 
4. Middelstærke smerter 
5. Stærke smerter 
6. Meget stærke smerter 

Der foretages rekalibrering for item 7:  
1=6, 2=5,4, 3=4,2, 4=3,1, 5=2,2, 6=1. 
For item 8:  
1=6(hvis 1i item7),  
1=5(hvis 2-6 i item7),  
2=4, 3=3, 4=2, 5=1 

Alment helbred 1. Hvordan har du det alt i alt? 
 
 
 
 
              ------------------------------------ 
11a. Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre 
11b. Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender 
11c. jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere 
11d. Mit helbred er fremragende 

1. Fremragende 
2. Vældigt godt 
3. Godt 
4. Mindre godt 
5. Dårligt 
--------------- 
1.Helt rigtigt 
2. Overvejende rigtigt 
3. Ved ikke 
4. Overvejende forkert 
5. Helt forkert 

Der foretages rekalibrering for item 1:  
1=5, 2=4,4, 3=3,4, 4=2, 5=1 
 
Der foretages rekodning for item 11b og  
11d: 
1=5, 2=4,  3=3, 4=2, 5=1 

Energi 9a. Har du følt dig veloplagt og fuld af liv? 
9e. Har du været fuld af energi? 
9g. Har du følt dig udslidt? 
9i. Har du følt dig træt? 

1. Hele tiden 
2. Det meste af tiden 
3. En hel del af tiden 
4. Noget af tiden 
5. Lidt af tiden 
6. På intet tidspunkt 

Der foretages rekodning for item 9a og 9e:  
1=6, 2=5, 3=4, 4=3, 5=2, 6=1 
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Social funktion 6. Indenfor de sidste 4 uger hvor meget har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige 
problemer vanskeliggjort din kontakt med familie, venner, naboer eller andre? 
 
 
            
 ----------------------------------------------- 
10. Indenfor de sidste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbred eller 
følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker? 

1. Slet ikke 
2. Lidt  
3. Noget 
4. En hel del 
5. Virkelig meget 
-------------------- 
1. Hele tiden 
2. Det meste af tiden 
3. Noget af tiden 
4. Lidt af tiden 
5. På intet tidspunkt 

Der foretages rekodning for item 6: 
 1=5, 2=4,4, 3=3,4, 4=2, 5=1 
 

Psykisk betingede 

begrænsninger 

5a. Jeg har skåret ned på den tid, jeg bruger på arbejde eller andre aktiviteter 
5b. Jeg har nået mindre end jeg gerne ville  
5c. Jeg har udført mit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end jeg plejer 

1. Ja 
2. Nej 

Der foretages ikke rekodning 

Psykisk velbefindende 9b. Har du været meget nervøs? 
9c. Har du været så langt nede, at intet kunne opmuntre dig 
9d. Har du følt dig rolig og afslappet? 
9f. Har du følt dig trist til mode? 
9h. Har du været glad og tilfreds? 

1.Hele tiden  
2. Det meste af tiden 
3. En hel del af tiden 
4. Noget af tiden 
5. Lidt af tiden 
6. På intet tidspunkt 

Der foretages rekodning for item 9d og 9h: 
1=6, 2=5, 3=4, 4=3, 5=2, 6=1 
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Udvikling i BMI 

For at analysere udviklingen i BMI er data fra Adipositasklinikken anvendt. BMI er fremstillet 

med median, range, 25%- og 75% percentiler samt middelværdi, SD og 95% CI for normalfor-

delte data. Forskel i BMI fra operation til efter seks år er testet ved anvendelse af parret t-test for 

normalfordelte data, ellers er Wilcoxon signed rank test for ikke-normalfordelte data anvendt 

(35). Statistisk signifikans er defineret ved en p-værdi<0,05. 

Nul-hypoteser 

Den komparative del af studie I er foretaget med test af følgende nul-hypoteser: 

 

 Der er seks år efter LGBy ikke forskel på LGBy-patienter og baggrundsbefolkningens  

fysiske funktion  

 Der er seks år efter LGBy ikke forskel på LGBy-patienter og baggrundsbefolkningens 

almene helbred 

 Der er seks år efter LGBy ikke forskel på LGBy-patienter og baggrundsbefolkningens 

psykiske velbefindende 

 Der er ingen forskel i BMI før LGBy og seks år efter 

5.4 Studie II: Fokusgruppeinterview 

For at undersøge hvordan patienterne oplever, at deres livskvalitet er påvirket af LGBy, er der i 

studie II anvendt en kvalitativ induktiv tilgang. Undersøgelsen er foretaget med fokusgruppein-

terview som dataindsamlingsmetode. Med udgangspunkt i pragmatismen og som anført en post-

moderne tilgang betragtes interview som et sted, hvor der produceres viden, og der lægges vægt 

på de fortællinger, som konstrueres i interviewet (36). I fokusgruppeinterviewet opstår data i 

interaktionen mellem deltagerne, og metodens force er blandt andet at producere data om delta-

gernes oplevelser, hvorfor fokusgruppeinterviewet er relevant til at give indsigt i patienternes 

oplevelser af livskvalitet seks år efter LGBy. I fokusgrupper skaber deltagerne ud fra samme 

kontekstuelle forståelse mere komplekse data, end man kan opnå ved enkelt interview (37,38). 

Ved at anvende fokusgruppeinterview er målet således at skabe viden om, hvordan deltagerne 

oplever, at LGBy har påvirket deres livskvalitet samt, at kompleksiteten i oplevelsen af livskvali-

tet bliver tydelig i interaktionen mellem deltagerne. Da denne gruppe af patienter før operation 

kan have følt sig socialt isolerede og stigmatiserede (2), må det forventes, at livskvalitet efter 

LGBy er et følsomt emne at tale om. Kvale beskriver, at fokusgruppeinterviewet netop er anven-
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deligt i forhold til følsomme emner, hvor gruppesamspillet kan gøre det lettere at udtrykke syns-

punkter, der normalt ikke er tilgængelige (36). Dette gør, at fokusgruppeinterviewet yderligere er 

relevant. 

5.4.1 Udvælgelsesstrategi 

Ud fra valget af mixed metode og fra specialets omfang er der foretaget to fokusgruppeinter-

views. Dette er valgt for ikke at producere så meget data, at analysen risikerer at blive overfla-

disk (36). Halkier beskriver, at størrelsen på fokusgrupper skal tilpasses emnet, men at en størrel-

se på mellem seks og tolv personer er at foretrække (37). Da emnet kunne være sensitivt for del-

tagerne, blev der inviteret seks personer til hver fokusgruppe for, at den ikke skulle blive for stor, 

men alligevel stor nok til, at der kunne opstå den tilstræbte interaktion mellem deltagerne (39). 

Udvælgelsen af deltagerne er foretaget ud fra strategien om den homogene gruppe, hvilket er 

opfyldt ved, at alle deltagerne har fået foretaget LGBy for ca. seks år siden. For at belyse forskel-

le og opnå dynamik i gruppen er der desuden tilstræbt en vis heterogenitet i udvælgelsen (40). 

Dette blev sikret ved at invitere både mænd og kvinder og ved at vælge personer, der havde sco-

ret deres generelle helbred forskelligt i spørgeskemaet.  

5.4.2 Rekruttering af deltagere 

I spørgeskemaet til studie I blev det oplyst, at der skule foretages interview, og deltagerne i stu-

die I blev opfordret til at skrive navn og tlf., hvis de var interesserede i at deltage i interview i 

studie II. Der var positiv tilkendegivelse fra 43 personer. Ud fra ovenstående strategi blev der til 

hver fokusgruppe inviteret fire kvinder og to mænd. Denne fordeling af køn er valgt, da fordelin-

gen af køn i studiepopulationen i studie I er 70% kvinder og 30% mænd. Desuden blev der valgt 

personer, der på spørgsmålet: ”Hvordan har du det alt i alt” havde scoret forskelligt fra ”fremra-

gende” til ”mindre godt”. Deltagerne blev kontaktet pr. tlf. og blev informeret om form og for-

mål med interviewet. Ved deres accept om deltagelse fik de tilsendt en skriftlig invitation (bilag 

7). Ved første fokusgruppeinterview var der afbud fra en deltager (en kvinde), og gruppen kom 

således til at bestå af fem personer. Ved andet fokusgruppeinterview deltog alle seks. I tabel 3 er 

de to fokusgruppers deltagere fremstillet med navn og alder. De angivne navne er pseudonymer. 
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5.4.3 Ramme for fokusgruppeinterview 

Fokusgruppeinterviewene blev afviklet i et mødelokale på Aalborg Universitetshospital. Ved 

fokusgruppeinterviewene var de inviterede deltagere og jeg som moderator til stede. De var plan-

lagt til - og varede 1½ time. Inden fokusgruppeinterviewene blev indledt, sikrede jeg skriftlig 

accept om deltagelse fra alle deltagere på samtykkeerklæring (bilag 8) (41).  

 

Fokusgruppeinterviewene blev indledt med en briefing, hvor jeg bød deltagerne velkommen. Jeg 

informerede kort om formålet med undersøgelsen og om deltagernes og moderators rolle. Fokus-

gruppeinterviewene blev afviklet ud fra en spørgeguide (bilag 9), der ud fra tragtmodellen starte-

de med åbne, beskrivende startspørgsmål efterfulgt af mere målrettede opfølgningsspørgsmål 

(37). Ved anvendelse af denne model blev der givet plads til deltagernes perspektiver og interak-

tioner, mens det ligeledes sikredes, at områder af interesse for denne undersøgelse blev belyst. 

Der blev afrundet med en debriefing, hvor jeg spurgte ind til, hvordan det havde været at deltage. 

Jeg takkede for værdifulde input og gav dernæst mulighed for, at deltagerne kunne stille spørgs-

mål, der evt. var blevet aktuelle for dem som følge af deres deltagelse (36).  

5.4.4 Moderatorrolle 

Som moderator i en fokusgruppe er det ifølge Halkier vigtigt at få gruppen til at være præget af 

uformalitet, at få deltagerne til at deltage aktivt, at sikre at deltagerne forholder sig til emnet, der 

ønskes belyst samt at få deltagerne til at producere varierede meninger og erfaringer. Det er såle-

Tabel 3. Deltagere i fokusgruppe 1 og 2 

Fokusgruppe 1 Navn Alder 

 Jens 47 

Anders 52 

 Tine 43 

Minna 46 

 Lene 41 

Fokusgruppe 2  

 Hanne 52 

Lise 54 

 Kurt 52 

Per 50 

 Mie 32 

 Maiken 37 
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des en mere faciliterende rolle end en interviewrolle (37). Jeg var som moderator derfor op-

mærksom på at holde mig tilbage samtidig med, at jeg forsøgte at invitere mere tilbageholdende 

deltagere ind i diskussionen. Dernæst var jeg opmærksom på at sætte rammen for, at der blev talt 

om emner, jeg ifølge interviewguiden ønskede belyst og på at få udsagn uddybet. 

5.4.5 Transskribering  

Fokusgruppeinterviewene blev optaget på mini-disc og straks efter interviewene, blev de down-

loaded og gemt på computer. Interviewene blev transskriberet ordret. Det første interview blev 

transskriberet af en sekretær ud fra instruks om, hvordan transskriberingen skulle foretages (bilag 

10) (39). Andet interview transskriberede jeg selv ud fra samme instruks. For at validere trans-

skriberingen blev den skrevne tekst gennemgået samtidig med gennemlytning af båndet, og der 

blev foretaget korrektioner.  

5.4.6 Dataanalyse 

Analyse af de transskriberede interview er udført som tematisk analyse med inspiration fra 

Creswell og Halkier (30,37). Følgende struktur er anvendt: 

 

1. Helhedsindtryk: For at opnå indgående kendskab til teksten er lydfiler afspillet, og tek-

sten er læst igennem adskillige gange. 

2. Kodning: Ved kodning er der sat foreløbige temaer eller koder på de enheder, der viste 

sig i teksten. Disse koder er helt tekstnære og giver en tematisk hovedoverskrift til hver 

datastykke, herved er lange datastykker kondenseret. Refleksioner er noteret i margen. 

3. Tematisering: Ved tematiseringen er de forskellige koder sat i forhold til hinanden, og 

temaerne er inddelt i over- og undertemaer. Tematiseringen er foretaget som en empiri-

drevet tematisering (37), men med fokus på temaerne i spørgeskemaundersøgelsen om 

helbredsrelateret livskvalitet dvs. helbred, fysisk funktion, psykisk velbefindende og so-

cialfunktion endvidere de temaer der viste sig i teksten. Tematiseringen er foretaget med 

farvemarkeringer af teksten og koderne. Da data består af lange sekvenser af samtale, in-

deholder flere sekvenser op til flere forskellige koder og forskellige temaer. Der er ved-

lagt skema med et eksempel på et tema med koder (bilag 11). 

4. Fortolkning: I den sidste del af analyseprocessen er der ud fra de fundne temaer foretaget 

en fortolkning af data. Der er set efter gentagelser og mønstre, men også variation, brud 

og kontraster. Data fra de forskellige temaer er samlet, og det er vurderet, om de hørte til 
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i det fundne tema. I denne proces blev det tydeligt, at temaerne påvirker hinanden og i 

praksis er uadskillelige. 

 

Som anført er en force ved fokusgrupper, at data opstår i interaktionen mellem deltagerne. Der-

for er den tematiske analyse suppleret med analyse af interaktionen inspireret af samtaleanalyse 

som beskrevet af Grønkjær og Halkier (37,38). Ved at betragte samtale som social handling og 

ved at fokusere på sekvenser og strukturer i samtalen kan samtaleanalyse medvirke til at belyse, 

hvorledes mening konstrueres i samspillet mellem deltagerne, og hvorledes deltagernes oplevel-

ser forhandles i fokusgruppen (37,38,42). Halkier beskriver, hvorledes bestemte måder at ud-

trykke sig på viser sig at blive fulgt af bestemte, tilsvarende andre ytringer kaldet tur-par eller 

nærliggende-par som beskrevet af Grønkjær (38). Betydningen af nærliggende par er, at der til 

hvert udsagn findes et foretrukket eller et ikke foretrukket svar, og at der er bestemte mønstre 

for, hvordan en samtale forløber. I nedenstående skema (tabel 4) er skitseret, hvorledes forskelli-

ge startere i en samtalesekvens følges af forskellige foretrukne eller ikke-foretrukne svar. Dette 

skema er anvendt til analysen af sekvenser i samtalen (37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tematiske analyse er således suppleret med samtaleanalyse som ovenfor beskrevet. Analy-

seprocessen er beskrevet som fortløbende, men der er i den tematiske analyse arbejdet frem og 

tilbage mellem helhed og del. Ligesom der er arbejdet frem og tilbage mellem tematisk analyse 

og samtaleanalyse. 

5.5 Etiske overvejelser 

I henhold til gældende retningslinjer for spørgeskemaundersøgelser og interviewundersøgelser er 

der ikke foretaget anmeldelse til Videnskabsetiske komite (43). Der er foretaget anmeldelse til 

Region Nordjyllands paraplyanmeldelse ved datatilsynet (bilag 12). 

Tabel 4. Skema over mulige startere og deres respektive foretrukne eller ikke-foretrukne svar 

Startere Krav, tilbud, 

invitation 

Vurdering, for-

mulering 

Spørgsmål Bebrejdelse 

Foretrukket 

svar 
Accept Enighed Forventet svar Benægtelse 

Ikke-foretrukket 

svar 
Afvisning Uenighed 

Ikke-forventet 

svar 
Indrømmelse 
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For studie I er gældende, at besvarelsen af spørgeskemaet er anonym, og en besvarelse er betrag-

tet som et samtykke til deltagelse. Der er ved udsendelse af spørgeskema medsendt informati-

onsbrev, hvor der er redegjort for undersøgelsens formål samt, at den foretages i en uddannel-

sesmæssig kontekst. Der er redegjort for, at deltagelse er frivillig og anonym.   

 

For studie II er gældende, at deltagerne har givet skriftligt samtykke til deltagelse. De er infor-

meret om, at deltagelse er frivillig, og at de til enhver tid kan vælge at trække sig. Deltagerne er 

sikret anonymitet og fortrolighed, og som et led i samtykkeerklæringen er der skrevet under på 

fortrolighed i forhold til de øvrige deltagere i gruppen. Navne fremgår ikke af udskrift, men er 

erstattet af pseudonymer. Umiddelbart efter specialets afslutning vil lydfilen blive slettet (44). 
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6 Resultater studie I 

Resultaterne for studie I fremstilles i følgende afsnit. Først fremstilles population, frafaldsanalyse 

og missing data. Derefter demografiske data for studiepopulationen. Endelig fremstilles data for 

de otte multi-item skalaer og analyser af BMI. 

6.1 Population 

Populationen, der er undersøgt, udgør 152 patienter opereret i 2006 og 2007. Da der ikke er 

spurgt til operationstidspunkt, antages den gennemsnitlige follow-up tid at være seks et halvt år. 

Af de 152 patienter var det ikke muligt at fremskaffe adresser på fem patienter enten, fordi de 

var flyttet eller havde hemmelig adresse, hvorfor målpopulationen udgør 147 patienter. Af de 

147 returnerede 90 spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 61; disse udgør studiepopula-

tionen. Populationen er fremstillet i flowchart i figur 3. 

 

Figur 3. Flowchart over population, målpopulation og studiepopulation. 

 

 

 

6.1.1 Frafaldsanalyse 

For at sikre at studiepopulationen er en repræsentativ stikprøve af målpopulationen, er der fore-

taget frafaldsanalyse med sammenligning af køn og aldersfordeling i grupperne. Til dette er der 

anvendt statistiske test til normalfordelte data, da målpopulationen antages at være normalfordelt 

med hensyn til alder. Se figur 4.  

 

 

Population 

N=152 

Ikke mulige at finde 
n=5 

Målpopulation 

 n=147 

Ubesvarede spørgeskemaer 
n=57 

Studiepopulation 

Besvarede spørgeskemaer 

n=90 
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Der blev ikke fundet forskel i aldersfordelingen mellem gruppen af respondenter og gruppen af 

de, der ikke har svaret. Således findes ved anvendelse af z-test og 95% CI en differens i alder på 

3,0 (-0,3; 6,3) og p=0,08. Estimater er fremstillet i tabel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Af de 90 respondenter er 63 kvinder (70%) og 27 mænd (30%). Af de 57, der ikke har svaret, er 

41 kvinder (72%) og 16 mænd (28%). Kønsfordelingen i gruppen, der ikke har svaret, ligger tæt 

op af kønsfordelingen i gruppen af respondenterne, hvilket ved anvendelse af χ²-test bekræftes 

ved p=0,7.  

 

Der blev således ikke fundet forskel i alders- og kønsfordeling mellem gruppen af respondenter 

og de, der ikke har svaret, hvorfor studiepopulationen antages at være en repræsentativ stikprøve 

for målpopulationen. 

6.1.2 Missing data 

Af de 90 besvarede spørgeskemaer var 71 komplette. For 19 spørgeskemaer forekom missing 

data for et eller flere spørgsmål. Der blev fundet missing data for fem respondenter, hvor data 

fremstod som manglende ved tilfældighed. Der er foretaget substitution af disse (22). For 14 

   Figur 4. Aldersfordeling for målpopulationen 
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Tabel 5. Middelværdier for alder for studiepopulation og gruppen af ikke-respondenter med SD. Forskel i middelværdi 

(∆) med 95% CI og p-værdi. 

Middelværdi ± SD 

Studiepopulation 

N=90 

Middelværdi ± SD 

Ikke-respondenter 

n=57 

∆ middelværdi 

95% CI 

p-værdi 

49,4 ± 10,5 46,4 ± 9,8 3,0 (-0,3; 6,3) 0,08 
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respondenter fremkom et eller flere hovedspørgsmål, der ikke var besvaret, eller hvor der kun 

var svaret på et item. Disse hovedspørgsmål er udgået af analysen. Andelen af items, der udgår 

af analysen, er 0,03%. I tabel 6 er missing data fremstillet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Missing data med angivelse af hvor mange besvarelser der er udgået for hvilke spørgsmål. 

Spørgsmål i SF-36 Antal der udgår af analysen 

Spørgsmål 3 2 udgår 

Spørgsmål 4 3 udgår 

Spørgsmål 5 4 udgår 

Spørgsmål 6 2 udgår 

Spørgsmål 7 2 udgår 

Spørgsmål 9 1 udgår 

Spørgsmål 10 1 udgår 

Spørgsmål 11 6 udgår 

Spørgsmål vedr. demografiske data 

Spørgsmål 15 1 udgår 

Spørgsmål 16 1 udgår 

Spørgsmål 17 1 udgår 

Spørgsmål 18 2 udgår 

Spørgsmål 19 1 udgår 
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6.2 Demografiske data  

Demografiske data fra undersøgelsens respondenter er fremstillet i tabel 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsummeret ses således, at studiepopulationen har en gennemsnitsalder på 49,4 ± 10,5 år. Af 

studiepopulationen er 74% gifte eller fast samlevende, 16% ugifte og 9% fraskilte. Det ses af 

Tabel 7. Demografiske data fremstillet med antal og % 

 
Karakteristika 
 

Antal %  

Kvinder n =63    
25-34 år    6 10 
35-44 år  13 21 
45-54 år  25 39 
55-64 år 
65-74 år 

 14 
  5 

22 
  8 

Mænd n=27   
25-34 år   3 11 
35-44 år   4 15 
45-54 år 13 48 
55-64 år 
65-74 år 

  7 
  0 

26 
  0 

Civilstand n=89   
Gifte 49 55 
Fraskilte   8   9 
Enke   1   1 
Ugift 
Fast samlevende i papirløst forhold 

14 
17  

16 
19 

Skoleuddannelse n=89   
Går stadig i skole   1     1 
7 eller færre års skolegang 11   12 
8-9 års skolegang 31   35 
10-11 års skolegang 23 26 
Studenter-, HF-eksamen 21 24 
Andet   2     2 
Uddannelse n=89   
Har ikke fuldført erhvervsuddannelse 30 34 
Faglært 16 18 
Kort videregående uddannelse 24 27 
Mellemlang videregående uddannelse 16 18 
Lang videregående uddannelse   3   3 
Erhvervsmæssig stilling n=88   
Beskæftigede som selvstændige    7   8 
Beskæftigede som ansat 36 41 
Arbejdsløse   6   7 
Uddannelses søgende (lærling, elev, studerende)   2   2 
Pensionister (Førtids, efterløn andet)  34 39 
Andre (Langtidssyge og kontanthjælp)   3   3 
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niveauet for skoleuddannelse, at 24% har studentereksamen eller tilsvarende, 74% har 10 års 

skolegang eller mindre. Ligesom det af uddannelsesniveauet ses, at 34% ikke har nogen er-

hvervsuddannelse, mens 45% er faglærte eller har kort videregående uddannelse, 18% har mel-

lemlang videregående uddannelse og 3% lang videregående uddannelse. Den erhvervsmæssige 

stilling er, at 49% er i beskæftigelse, 7% er arbejdsløse, 39% er på pension enten førtidspension 

eller efterløn, og 3% er langtidssyge eller på kontanthjælp. 

6.3 Multi-item skalaer 

Resultaterne af SF-36 er scoret i otte multi-item skalaer. Estimater for disser er fremstillet i tabel 

8. Af resultaterne fremgår det, at der for skalaerne fysisk betingede begrænsninger, social funkti-

on og psykisk betingede begrænsninger er mere end 50%, der har scoret 100 point, hvilket er 

maksimal score. Der er således mere end 50% ceiling
5
 effekt. Der er ikke fundet hverken floor- 

eller ceiling effekt for de øvrige skalaer. Desuden er data for skalaerne fundet ikke-

normalfordelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at teste hypoteserne: 1) Der er seks år efter LGBy ikke forskel på LGBy-patienter og bag-

grundsbefolkningens fysiske funktion, 2) Der er seks år efter LGBy ikke forskel på LGBy-

patienter og baggrundsbefolkningens almene helbred og 3) Der er seks år efter LGBy ikke for-

                                                           
5
 Floor og ceiling effekt er udtryk for, at en stor del af respondenterne scorer enten maksimalt eller minimalt. Beg-

ge dele reducerer skalaens skelneevne altså skalaens evne til at inddele en population i grupper med forskelligt 
helbred (23). 
 

Tabel 8.  Estimater for de otte multi-item skalaer fremstillet ved median, range, 25%- og 75% percentiler, middelværdi ±  
SD og 95% CI. Desuden angivelse af antal respondenter for hver skala. 

 Fysisk 

funktion 

n=88 

Fysisk 

betingede 

begræns-

ninger 

n=87 

Fysisk 

smerte 

N=90 

Alment 

helbred 

n=84 

Energi 

n=89 

Social 

funktion 

n=88 

Psykisk 

betingede 

begræns-

ninger 

n=85 

Psykisk 

velbefind-

ende 

n=89 

Median 85 100 72 62 55 100 100 80 

Range 15-100 0-100 10-100 10-100 0-100 0-100 0-100 16-100 

25%- 

percentil 

61 37,5 44,3 42 40 62,5 66,7 64 

75%- 

percentil 

95 100 100 82 70 100 100 88 

Middel- 

værdi 

±SD 

76,9±22,6 72,7±39,2 69,1±28,5 62,4±23,6 54,9±24 82,7 ±24,9 77,3±34,2 74,3±19,7 

95% CI 72,1; 81,7 64,4; 81,1 63,1; 75 57,2; 67,5 49,9; 60 77,4; 87,9 69,9; 84,6 70,1; 78,4 
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skel på LGBy-patienter og baggrundsbefolkningens psykiske velbefindende, er der foretaget 

sammenligning med baggrundsbefolkningen med Wilcoxon signed-ranks test for ikke-

normalfordelte data. Der er foretaget sammenligning for alle otte skalaer. Resultatet er fremstillet 

i tabel 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af tabel 9 fremgår det, at der er fundet signifikant lavere score for studiepopulationen end for 

baggrundsbefolkningen for skalaerne fysisk funktion, fysisk smerte, alment helbred, energi og 

psykisk velbefindende.  

For skalaerne fysisk betingede begrænsninger, social funktion og psykisk betingede begrænsnin-

ger er der ikke fundet signifikant forskel mellem studiepopulationen og baggrundsbefolkningen. 

 De tre hypoteser, der gælder skalaerne fysisk funktion, alment helbred og psykisk velbefindende, 

forkastes således, da p<0,00 for alle tre skalaer. 

6.4 Udvikling i BMI 

For at beskrive udviklingen i BMI fra første kontrol i Adipositasklinikken til seks et halvt år efter 

LGBy er estimater for BMI fremstillet i tabel 10. Data for BMI antages at være normalfordelte 

(histogrammer vedlagt bilag 13). Endvidere er middelværdier for BMI fremstillet grafisk i figur 

5.  

Tabel 9. Middelværdier ± SD for studiepopulation og danske normdata p-værdi 

Skala Studiepopulation 

Middelværdi ± 

SD 

Danske 

normdata 

Middelværdi 

± SD 

p-værdi 

Fysisk funktion 76,9 ± 22,6 87,69 ± 19,37 0,0002 

Fysisk betingede  

begrænsninger 

72,7± 39,2 83,12 ± 31,67 0,6467 

Fysisk smerte 69,1±28,5 78,05 ± 24,6 0,0079 

Alment helbred 62,4 ±23,6 74,96 ± 20,45 <0,0000 

Energi 54,9±24 70,74 ± 20,24 <0,0000 

Social funktion 82,7 ± 24,9 90,68 ± 18,6 0,1644 

Psykisk betingede 

begrænsninger 

77,3 ± 34,2 87,23 ± 27,47 0,1919 

Psykisk velbefin-

dende 

74,3 ± 19,7 82,26 ± 16,12 0,0010 
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Det ses, at der fra første BMI til BMI ved operation sker et fald i BMI fra 48,4±6,9 til 44±6,1. 

Dette vægttab udgør ca. 10% og er kravet for at kunne blive opereret. Fra operationen og frem til 

år to er der et fald i BMI fra 44±6,1 til 31,5±5,5, hvorefter vægten i de følgende år stiger og ved 

år seks et halvt er BMI 33,7±6,6.  Det ses af tabel 10, at BMI ved seks et halvt år på trods af stort 

vægttab ligger over grænsen for at være normalvægtig
6
. 

                                                           
6
 Normalvægtig er BMI fra 18,5<25 (10). 

    Figur 5. Udviklingen i middelværdier for BMI fra første kontrol (BMI 1) til operation (BMI OP) og efterfølgende år 
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Tabel 10. BMI fremstillet med middelværdi ± SD og 95% CI. Dernæst median, range og percentiler. 

 

 

 

BMI  

Første 

N=90 

BMI ved  

operation 

N=90 

BMI  

år 1 

n=89 

BMI  

år 2 

n= 85 

BMI  

år 3 

n=74 

BMI  

år 4/5 

n=56 

BMI år  

6½ 

N=88 

Middelværdi 

± SD 
48,4 ± 6,9 44,0 ± 6,1 32,2 ± 5,4 31,5 ± 5,5 32,0 ± 5,6 32,5 ± 6,1 33,7 ± 6,6 

95% CI 47,0; 49,8 42,7; 45,3 31,1; 33,3 30,3; 32,7 30,7; 33,3 30,9; 34,1 32,3; 35,1 

Median  47,4 43,3 31,8 30,4 30,8 31,2 32,1 

Range 35,9; 76,5 31,6; 66,6 19,6; 46,5 18,6; 47,8 22,9; 47,2 23,0; 49,3 20,3; 51,0 

25% percentil 43,8 40,1 29,1 28,4 27,9 27,7 29,4 

75%  percentil 51,2 46,1 33,9 34,2 34,6 36,0 37,1 
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For at vise en mere nuanceret grafisk fremstilling af data end vist i figur 5, der kun viser middel-

værdier, er data for BMI ved operation, år to hvor vægten er lavest og år seks et halvt fremstillet 

med boxplot i figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at teste hypotesen: Der er ingen forskel i BMI før LGBy og seks år efter, er der foretaget 

beregning af ændring i BMI med parret t-test for normalfordelte data.  Ændringen i BMI samt 

tilhørende p-værdi er fremstillet i tabel 11. 

 

 

 

 

 

Der ses således et signifikant fald i BMI fra operation til efter to år (p<0,000). Som det ses på 

boxplot figur 6, stiger det gennemsnitlige BMI fra år to til år seks et halvt. Denne stigning findes 

signifikant (p<0,000). På trods af denne stigning ses signifikant forskel (p< 0,000) i BMI fra ope-

ration til seks et halvt år, og nul-hypotesen: ”Der er ingen forskel i BMI før LGBy og seks år 

efter” forkastes således. 

 

Tabel 11. Ændring i BMI (∆BMI) med 95% CI og p-værdi. 

BMI ∆ BMI (95% CI) p-værdi 

BMI OP – BMI 2 år 12,5 (10,8, 14,2) <0,000 

BMI 2 år – BMI 6½ år -2,2 (-4,0; -0,4) <0,000 

BMI OP – BMI 6½ år 10,3 (8,4;12,2) <0,000 

 

   Figur 6. Boxplot af BMI ved operationsdagen, efter to år og seks et halvt år. 
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I det følgende afsnit resumeres resultaterne for studie I kort. 

6.5 Resumé af resultater for studie I 

Studie I har en svarprocent på 61, og studiepopulationen udgøres af 90 patienter. Ved frafalds-

analysen er der ikke fundet forskel i alders- og kønsfordeling, og studiepopulationen antages at 

være en repræsentativ stikprøve for målpopulationen. Studiepopulationen har en gennemsnitsal-

der på 49,4 ±10,5 år. Der er fundet missing data for 0,03% af items i spørgeskemaet. 

 

Resultaterne af SF-36 er scoret i otte muti-item skalaer. For skalaerne fysisk funktion, alment 

helbred og psykisk velbefindende er der fundet signifikant lavere score end for baggrundsbefolk-

ningen, og hypoteserne for de tre skalaer forkastes, da p<0,00 for alle tre skalaer. 

 

BMI falder fra operationen til år to med gennemsnitligt 12,5 med et 95% CI på (10,8;14,2); dette 

findes signifikant. Der er en signifikant øgning i BMI fra år to til år seks et halvt på 2,2 (0,4;4,0). 

På trods af denne stigning ses signifikant forskel (p< 0,000) i BMI fra operation til år seks et 

halvt, og nul-hypotesen: ”Der er ingen forskel i BMI før LGBy og seks år efter” forkastes. 
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7 Resultater studie II 

I det følgende fremstilles resultaterne for studie II. Der er ved analysen af fokusgruppedata fun-

det fire temaer. Disse fremstilles i tabel 12, der desuden viser undertemaer. I de følgende afsnit 

fremstilles hvert tema, der underbygges med citater fra fokusgruppeinterviewene. For at illustre-

re hvorledes der er arbejdet med samtaleanalyse, suppleres resultaterne fra den tematiske analyse 

med fire eksempler på samtaleanalyse. Herved illustreres ligeledes, hvilken betydning interakti-

onen i fokusgruppen har for de resultater, der er fremkommet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Den ændrede personlighed 

Temaet ”Den ændrede personlighed” der består af tre undertemaer: Eksistentiel betydning, Æn-

dret rolle og Ændret selvbillede fremstilles i det følgende.  

Eksistentiel betydning 

Ved analysen af fokusgrupperne blev det tydeligt, at LGBy er et indgreb, der har stor betydning 

for deltagernes liv og personlighed. LGBy blev beskrevet, som den bedste beslutning deltagerne 

havde taget og det bedste, der var sket for dem; en gave de havde fået eller som en ny mulighed. 

Andre gav dog udtryk for, at de havde fortrudt på grund af mange komplikationer. Valget om en 

LGBy operation blev truffet ud fra den trussel, adipositas udgjorde for den enkelte på trods af 

usikkerheden om, hvad operationen ville medføre på længere sigt. Lene udtrykte det således: 

 

Lene: Der er jo ingen af os, der ved, hvad der sker på sigt med os – vi er jo sådan set 

gået ind til en operation for at redde os selv i nuet – for ikke at dø af vores føl-

gesygdomme. Så har vi gjort det vel vidende, at vi ikke aner, om der er nogle 

Tabel 12. De fire temaer og deres undertemaer. 

Temaer Undertemaer 

Den ændrede personlighed Eksistentiel betydning 

Ændret rolle 

Ændret selvbillede 

Sociale udfordringer  Social inklusion versus social diskrimination 

Fedme – et skjold mod livets stød 

Fysiske muligheder og begrænsninger ”Man kan være der” 

At leve med komplikationer 

Overskydende hud et fysisk og et psykisk problem 

Et evigt fokus på mad Ændret spisemønster 

Mad i sociale sammenhænge 

Kontrol eller kamp 
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af vores organer, der mangler et eller andet om 10 år, om det så er det, vi dør 

af. 

 

Det ser således ud til, at visheden om, at deltagernes adipositas var livstruende gør, at LGBy for 

de fleste ikke blot er af betydning for livskvaliteten, men er en mulighed for selve livet. Men som 

det ses af citatet, bliver denne mulighed afløst af en ny potentielt truende eller usikker situation, 

da langtidsvirkningerne af LGBy er ukendte. 

 

I følgende sekvens fra fokusgruppe 1 mellem Anders og Jens bliver betydningen af LGBy for 

deres liv tydelig i deres anvendelse af metaforer. De talte om ”et lys over dem” og ”nøglen”, 

hvilket tillægger LGBy en nærmest religiøs dimension: Du får nøglen til livet efter LGBy. 

 

Jens:  …så sidder der nogen, der er opererede og nogen, der ikke er opererede. Jeg 

synes, at det er lige før man kan pege dem ud, der er opererede. Det må jeg er-

kende. 

 

Moderator: Hvordan? 

 

Jens:  Jamen, der er et lys over dem – undskyld – det lyder sådan lidt.. 

 

Anders:  Glimt i øjet. 

 

Jens: Ja, det er der, og det er næsten skræmmende, men man forandrer sig, uanset om 

man vil det eller ej. Det tror jeg.  

 

Moderator: Hvad er det? 

 

Jens:  Jamen, jeg tror, at det er det, at man lige pludselig får lysten til livet igen. Det 

lyder måske ikke så pænt. Dermed ikke sagt, at vi ikke har haft lysten til livet, 

men vi får nogen flere muligheder.  

 

Anders:  Du får nøglen. 

 

I sekvensen udveksles nærliggende-par, hvor Jens starter med en vurdering ”man kan pege dem 

ud, der er opereret”. Anders kobler sig på med et forventet svar, der viser, at han er enig, hvoref-

ter de kobler sig på hinanden og understøtter og udbygger meningen, at LGBy har en betydning, 

der giver nøglen og lysten til livet. Ses dette eksempel på samtaleanalyse i forlængelse af oven-

stående analyse findes, at LGBy har eksistentiel betydning og skaber personlig forandring med 

lyst til livet. Som kontrast til dette opstår en ny usikker situation på grund af ukendte langtids-
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virkninger. Det ses af ovenstående samtalesekvens, at oplevelsen af livskvalitet også handler om, 

at man forandrer sig, hvilket fører til næste undertema. 

Ændret rolle  

Et resultat af et succesfuldt vægttab er ændret personlighed med større selvtillid og selvværd, 

hvilket blandt andet betyder, at deltagerne har lyst til at snakke med andre mennesker, men også 

tør være sig selv og kan sige fra. Dette har stor betydning for deltagernes livskvalitet. Den æn-

drede personlighed medfører også en ændring i rolle. Hvor deltagerne før havde en facade og 

spillede rollen som glad og sjov for at fjerne fokus fra deres overvægt, kan de nu være sig selv 

og fremtræder med mere autensitet. Dette er en positiv ændring for deres livskvalitet. I det føl-

gende er fremstillet en sekvens fra fokusgruppe 1, der viser, hvorledes Anders holder fast i det, 

de andre i gruppen kalder en facade: 

 

Anders:  Men vi har det godt – vi er altid festens midtpunkt. Store mennesker er sjove at 

være i nærheden af. Når ikke vi sidder derhjemme alene, men når vi er i for-

samling, så er vi festens midtpunkt. 

 

Jens:  Vi er nok gode til at have en facade. 

 

Tine:  Ja, det tror jeg også – jeg tror nemlig, at man skjuler meget alligevel. 

 

Anders: Ja. 

 

Tine: Det gør man. 

 

Moderator: Kan du prøve at sige noget mere om det, Tine? 

 

Tine:  Altså, det tror jeg, at man gør. Som du siger, at man er en festabe, man kan væ-

re glad, når man er stor og tyk og kraftig der, men inderst inde, der er man ked 

af det, det tror jeg på at man er. Jeg har også altid været en glad pige både i 

skolen og på mit arbejde, men jeg kan da godt mærke i dag, at man har det me-

get bedre med sig selv… 

 

Sekvensen viser, hvorledes der i gruppen skabes konsensus om det at have en facade. Anders 

starter med en vurdering: ”vi har det godt – vi er altid festens midtpunkt”, hvortil Jens udtrykker 

uenighed med en afvisning: ”Vi er nok gode til at have en facade”, hvilket Tine bekræfter med 

en foretrukken reaktion, hvorefter Anders skifter holdning og siger ja til, at ”man skjuler meget”. 

Ses dette eksempel på samtaleanalyse i forlængelse af ovenstående analyse, ser det altså ud til, at 

Anders ikke har oplevet den ændring i rolle, som de andre i gruppen har, og således kommer 
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hans udsagn til at stå i kontrast til de øvrige. Dette kan skyldes, at han fortsat er adipøs og der-

med ikke har opnået de positive ændringer med øget selvtillid og selvværd samt ændret rolle, 

men stadig fremstiller sig som sjov og festlig. Det kan derfor antages, at han ikke har opnået den 

positive effekt på sin livskvalitet, som de andre beskriver.  

 

Det findes således, at succesfuldt vægttab medfører en ændret personlighed med øget selvtillid 

og selvværd og en mere autentisk rolle. Denne ændring vurderes at være væsentlig for deltager-

nes livskvalitet. 

Ændret selvbillede  

De beskrevne ændringer i personlighed med større selvtillid og ændret rolle samt et stort vægttab 

har medført, at deltagerne skulle ændre deres selvbillede markant. Analysen viste, at det specielt 

i starten var en svær proces, og at det efter et voldsomt vægttab kunne være svært at kende sig 

selv og sammenholdt med den beskrevne ændring i personlighed måske ligefrem være svært at 

vide, hvem man var. Det ses, at deltagerne seks år efter LGBy fortsat oplever, at det kan være 

svært at forholde sig til og acceptere sin krop, hvilket kommer til udtryk i følgende citat fra fo-

kusgruppe 2. 

 

Kurt: Man får jo også et billede af sig selv. Fordi jeg synes også, at det billede jeg så 

i spejlet, det var ikke mig, fordi jeg har været tyk og kraftig hele mit liv, så lige 

pludselig at blive helt slank, det  var slet ikke, som jeg skal se ud. Jeg skal helst 

være lidt rund. Der er et selvbillede, som er svært at komme af med. 

 

Det ses altså, at deltagerne seks år efter LGBy fortsat oplever, at deres selvbillede er præget af 

deres overvægt, og ser sig selv som større, end de er. Dernæst er selvbilledet udfordret af et 

skisma mellem en stor glæde ved at være slankere og en opfattelse af at skulle være ”lidt rund”. 

Det ser således ud til, at deltagerne ikke har opnået fortrolighed med og accept af deres udseen-

de, hvilket påvirker deres livskvalitet i negativ retning. På trods af denne manglende accept af 

udseende oplever nogle af deltagerne, at de bliver attraktive og dermed også får en anden rolle i 

forhold til det modsatte køn. 

 

Lone:  Når man så lige pludselig er attraktiv altså, så er det sgu’ da spændende. 
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Deltagernes selvbillede er således udfordret af manglende fortrolighed og accept af deres ud-

seende og på den anden siden en stor glæde ved at være mere attraktive. Selvbilledet kan altså 

påvirke deltagernes livskvalitet både positivt og negativt. 

7.2 Sociale udfordringer 

I analysen af ovenstående tema blev det tydeligt, at de ændringer i personlighed og selvbillede, 

som deltagerne har oplevet, ligeledes medfører ændring i måden, de interagerer med andre men-

nesker, hvilket førte til temaet sociale udfordringer. Dette tema består af undertemaerne: Social 

inklusion versus social diskrimination og Fedme – et skjold mod livets stød, som i det følgende 

er fremstillet. 

Social inklusion versus social diskrimination 

Det ses, at et stort vægttab har betydning for social inklusion, hvilket påvirker deltagernes livs-

kvalitet positivt. I modsætning til dette opstår dog oplevelsen af social diskrimination, der er en 

smertefuld erkendelse. Følgende sekvens fra fokusgruppe 1 viser, hvorledes der var konsensus 

om denne oplevelse.  

 

Tine:  Jeg synes også, at mange mennesker alligevel ser ned på tykke mennesker. 

 

Minna: Ja. 

 

Tine:  Man bliver ikke accepteret på samme måde. 

 

Jens: Nej. 

 

Lene: Du har ikke den samme respekt. 

 

Minna:  Det har man ikke.  

 

Tine:  Nej, det har man ikke. Altså nu har jeg, som jeg fortalte før, været så mange år 

i hjemmeplejen, er det så ikke mere, men det har været sådan, som jeg kan hu-

ske, at når jeg var nattevagt og aftenvagt og mødte ind, jamen så når vi skulle 

aflægge rapport til hinanden – det var tit, at man sådan blev overset, det var de 

andre, de kontaktede, og det kan jeg sådan rigtig se i dag. Der er mange, som 

jeg ikke kan tilgive for det, for jeg synes, at det har gjort for ondt. Og så fik 

man operationen og begyndte at tabe sig, og så siger de ”nej Tine, du bliver så 

flot, du ser så godt ud”, så kunne de lige pludselig godt søge kontakt til en. 

 

I sekvensen udveksles nærliggende-par, når deltagerne deler erfaringer, og det bliver tydeligt, at 

der er en fælles forståelse af denne problemstilling. Sekvensen illustrerer desuden, hvordan del-



 
 
 

39 
 

tagerne har oplevet sig diskrimineret og ligefrem ignoreret på grund af deres overvægt. Således 

medfører muligheden for at blive inkluderet i det sociale fællesskab et dilemma i forhold til op-

levelsen af social diskrimination. Social diskrimination har for flere af deltagerne medført, at de 

har truffet valg om, hvem de betragter som venner. Der er dog også en kontrast til denne oplevel-

se nemlig Jens, der fortalte, hvorledes hans bedste ven afsluttede deres venskab med begrundel-

sen: ”Du har forandret dig for meget”. 

Fedme – et skjold mod livets stød 

Som det ses af ovenstående oplever deltagerne, at de som følge af vægttabet kan blive inkluderet 

i sociale sammenhænge, og at de som adipøse har været diskriminerede. I modsætning hertil har 

flere af deltagerne som adipøse selv undgået at deltage i sociale sammenhænge og har tidligere 

gemt sig bag undskyldningen, at ”man var for tyk”. Denne undskyldning blev af deltagerne be-

skrevet som en tryg ramme, der forsvandt efter LGBy, og ”så skal man lære at deltage i det soci-

ale liv” (Mie). Kurt udtrykte det sådan: 

 

Kurt: Jeg synes også, der ligger noget dobbelt i det, fordi et eller andet sted så kan 

man sige, det var også dejligt bekvemt tidligere, når der var ting, der ikke helt 

fungerede sådan socialt med andre, så var det nemt at sige, det er også, fordi 

jeg er tyk. Det var en fed undskyldning altid og kunne falde tilbage på. Det 

gjorde, at nogen af de stød man fik igennem livet, de prellede ligesom mere af, 

fordi der var en forklaring på, man ligesom kunne sætte i bås. Det er sgu nok 

derfor. Det er lidt sværere i dag. Jeg vil sige, jeg synes, der har været en perio-

de, hvor jeg synes, det faktisk har været ret hårdt, fordi at man ligesom skal til 

at tage stilling til en masse ting som førhen, der havde man ligesom et skjold 

ikke også, så på en eller anden led, så er det både godt og skidt. 

 

Af citatet ses, hvordan Kurt har anvendt sin adipositas som et skjold mod stød i livet. En bekvem 

undskyldning, når der var sociale udfordringer. Han oplevede, at det var kompliceret og hårdt at 

skulle erkende, at der var andre årsager til hans sociale udfordringer end adipositas. Det ses såle-

des, at det er vanskeligt at erkende, at den adipositas, der tidligere kunne opleves som det største 

problem for ens livskvalitet, også havde en beskyttende funktion; nemlig som et skjold mod li-

vets stød. Det stiller store krav til deltagerne om at redefinere deres selvforståelse samt deres 

måde at agere på i sociale sammenhænge. Vægttab medfører altså ikke entydigt en forbedring af 

livskvalitet i forhold til det sociale aspekt, men stiller i stedet nye krav.  
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Som ovenfor beskrevet oplever nogle af deltagerne at blive attraktive, hvilket medfører en ny 

rolle i forhold til det modsatte køn. Det har for nogle af deltagerne betydet, at de skal forholde 

sig til sig selv og deres ægtefælle eller kæreste på en ny måde. Dette udfordrer ligeledes delta-

gernes selvforståelse og deres måde at agere på. Da social trivsel er en del af livskvalitetsbegre-

bet (jf. afsnit 3.1) findes, at de sociale relationer, som er beskrevet i dette tema, er af stor betyd-

ning for oplevelsen af livskvalitet med både positive og negative aspekter.  

 

Et andet element i livskvalitetsbegrebet er den fysiske trivsel, der også i analysen viser sig at 

have betydning for deltagerne, som det ses i næste tema 

7.3 Fysiske muligheder og begrænsninger 

De fysiske og helbredsmæssige ændringer, der opleves efter LGBy, og som har betydning for 

deltagernes livskvalitet, fremstilles i dette tema, der består af undertemaerne: ”Man kan være 

der”, At leve med komplikationer og Overskydende hud et fysisk og et psykisk problem. 

”Man kan være der” 

Betydningen af vægttabet for den fysiske funktion træder i analysen frem i forskellen mellem før 

og nu, hvor det nuværende funktionsniveau ses i lyset af de fysiske problemer og begrænsninger, 

der var tidligere. Og som blandt andet skyldes, at vores samfund ikke er indrettet til adipøse 

mennesker. Det, at deltagerne nu kan være i flysædet, at sikkerhedsselen er stor nok, at de kan 

sejle i kano med børnene, uden at den vælter, at de kan sætte sig på en stol uden bekymring for, 

om den holder, at de kan nå ned til deres fødder og binde sko, er beskrevet af deltagerne som 

fantastiske ting, der medfører energi, lyst til og mulighed for at deltage i et mere aktivt liv og 

motivation til at vedligeholde vægttabet. Dette illustreres i følgende citat fra fokusgruppe 1. 

 

Lene: Det har givet mig muligheden for at være mere aktiv, end jeg var før, for det 

orkede jeg bare ikke. Lige pludselig får man et kæmpe vægttab, hvor man så 

lige pludselig har muligheden og lysten til at holde det ved lige, at man holder 

vægten nede. Jeg har 2 børn, men på daværende tidspunkt 2 mindre børn, og 

når vi f.eks. var i Fårup Sommerland, så det værste de kunne spørge mig om, 

det var om vi skulle ud og sejle, fordi jeg tænkte for helvede mand, båden den 

tipper jo totalt over til min side. Lige pludselig så at få det her koloenorme 

vægttab, som jeg virkelig ikke havde kunnet selv – de muligheder der åbner 

sig, det man kan med sine børn. 
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Citatet viser, at muligheden for at være mere aktiv, også medvirker til en ændret rolle, som be-

skrevet i første tema. Her ses også betydningen i forhold til forældrerollen.  

 

Et stort vægttab betyder således, at deltagerne fysisk ”kan være der”, og dermed forsvinder be-

kymringer om, hvad de praktisk kan deltage i på grund af deres størrelse. Dernæst giver vægtta-

bet mulighed for at leve et mere fysisk aktivt liv, hvilket er af betydning for deltagernes rolle og 

personlighed og ligeledes livskvalitet. Muligheden for øget aktivitetsniveau står dog i modsæt-

ning til en massiv træthed. Dette vil blive fremstillet i næste undertema. 

At leve med komplikationer 

Deltagerne har alle oplevet forskellige komplikationer som følge af LGBy. Komplikationerne 

fylder i deres liv i form af bekymring eller fysiske symptomer. Det ses, at særligt træthed påvir-

ker deres liv og livskvalitet. Som konsekvens af det har en af deltagerne opgivet at arbejde, en 

anden er gået ned i arbejdstid, og en tredje beskriver, at der i perioder kun er et arbejdsliv, mens 

hun sover resten af tiden.  

 

Hanne:  Jeg har ikke mit arbejde længere, og det er ikke, fordi jeg blev fyret i den for-

stand, men jeg har simpelthen været så træt siden. Altså de der 80 cm som man 

tager af noget tarm, har man jo så fundet ud af, at det sikkert er der, hvor jeg 

optager mit jern, og når man nu ingen jern har, så er man stort set træt træt træt 

træt. 

 

Analysen viste, at det at leve med komplikationer er forbundet med ambivalens, hvor deltagerne 

vurderer komplikationerne i forhold til den eksistentielle betydning, de tillægger LGBy. Ligesom 

komplikationerne vurderes i forhold til de fordele, der opnås ved vægttabet, og de fremstår der-

med som noget, deltagerne accepterer at leve med. Ambivalensen ses i følgende citat: 

 

Kurt:  Det her er ikke en lykketing, men hvad havde det andet været, havde det været 

langt værre? Indtil videre har jeg hverken sukkersyge eller forhøjet blodtryk el-

ler noget som helst, men hvis de elementer lige pludselig også var kommet ind, 

og det gør de jo, det ved vi jo, når man er overvægtig, hvad havde billedet så 

været i det, men jeg er også ekstremt træt. 

 

Analysen viste ligeledes, at deltagerne accepterer og lever med trætheden, da det er vanskeligt at 

få nogen til at tage deres træthed alvorligt. De oplever, at egen læge ikke har tilstrækkeligt kend-

skab til, hvad der skal kontrolleres, og de oplever, at der mangler kommunikation mellem syge-
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hus og egen læge. I modsætning til dette ses, at deltagerne ikke selv synes at tage ansvar for og 

initiativ til at få kontrolleret blodprøver, og at de ikke tager vitamintilskud på trods af, at dette 

måske ville afhjælpe deres træthed. Lene udtrykte det således: 

 

Lene:  Selvfølgelig er det vores ansvar at følge op på, at vi får bestilt den her [blod-

prøve] en gang om året, men jeg er nemlig også så træt af det, så jeg har sådan 

lidt givet op. 

 

Der opstår således et skisma mellem deltagernes opgivende holdning og manglende initiativ til at 

tage ansvar for eget helbred, manglende lydhørhed og måske manglende viden i forhold til dette 

specifikke område fra egen læge. Dette betyder, at deltageren ikke får fulgt op på eget helbred. 

Det manglende initiativ og ansvar for eget helbred ses på trods af deltagernes oplevelse af træt-

hed, som har stor betydning for deres livskvalitet. 

Overskydende hud et fysisk og et psykisk problem 

En anden følge af LGBy og et stort vægttab er overskydende hud, og analysen viste, at oversky-

dende hud er et problem, der har stor betydning for deltagernes livskvalitet. Flere af deltagerne 

har fået problemer med overskydende hud på mave, lår, bryster og arme, hvilket er til stor gene 

både fysisk og psykisk. Fysisk oplever de problemer med svamp i hudfolder, lugtgener og pro-

blemer i forhold til funktionsniveau. Disse problemer står i kontrast til den tidligere beskrevne 

gevinst ved vægttab i form af større fysisk mobilitet. I følgende citat forklarer Kurt en del af den 

fysiske problemstilling med overskydende hud. 

 

Kurt:  Det på lårene er også lige så meget et spørgsmål om hygiejne, fordi hvis man er 

ude at cykle, så sveder man meget, og det kommer fandeme meget nemt, man 

kan tage helt rent tøj på, inden man går ud og cykler, og alligevel så stinker 

man, når man kommer hjem, fordi der er bare sådan nogen hulrum. 

 

Analysen viste ligeledes, at overskydende hud for flere af deltagerne er et psykisk problem, hvor 

deltagerne efter et stort vægttab oplever, at deres krop bliver grim på en anden måde. Deltagere 

fortalte, hvordan maven hænger som et forklæde ned til midt på lårene, og brysterne er helt væk 

eller hænger ned til lårene. Yderligere kan den overskydende hud være en hindring for et sexliv, 

som det ses af følgende citat: 

 

Mie:  Før jeg fik lavet min mave, og hvad hedder det, hedder det ikke vulvabjerget, 

før jeg fik lavet det, følte jeg jo, at jeg havde en tissemand. Hvis jeg havde 

stramme bukser på, så kunne man jo se sådan en stor bule ikke kun maven men 
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altså også ned over, og jeg tænkte også bare, jeg har da aldrig nogen sinde lyst 

til at være sammen med en, når jeg ser sådan her ud – aldrig. 

 

Flere af deltagerne har fået fjernet overskydende hud, men ønsker mere hud fjernet enten samme 

sted eller andre steder. Det ser således ud til, at overskydende hud skaber et vedvarende ønske 

om plastikkirurgi og en oplevelse af ikke at blive tilfreds, før det hele er fjernet. Undertemaet 

”Ændret selvbillede” viste, at deltagerne ikke har opnået fortrolighed med og accept af deres 

udseende, hvilket formentlig har sammenhæng med dette fund om et vedvarende ønske om pla-

stikkirurgi. Det er således et område, der påvirker deltagernes livskvalitet negativt. 

 

Deltagerne oplever det som en kamp at blive henvist til plastikkirurgisk operation, da det er 

svært at opfylde kriterierne, og da de ikke nødvendigvis har lyst til eller mulighed for at tabe det, 

der kræves. I undertemaet ”Ændret selvbillede” viste analysen, at deltagernes selvbillede er ud-

fordret af et skisma mellem en stor glæde ved at være slankere og alligevel en opfattelse af at 

skulle være lidt rund, hvilket understøtter deltagernes argumentation om, at de ikke har lyst til at 

tabe sig så meget, som kriterierne til plastikkirurgi kræver. 

 

Minna:  Han sagde ”du skal veje 80 kg eller derunder, før vi overhovedet begynder at 

overveje det”, og så sidder jeg og tænker, ok, jeg var oppe på 204 kg, da jeg 

var størst, og 80 kg, hvor meget har jeg så hængende. Så vejer jeg 65 kg, når de 

får det pillet af.  

 

Overskydende hud er altså både et fysisk og et psykisk problem med betydning for deltagernes 

livskvalitet, og som skaber et vedvarende ønske om plastikkirurgi. Overskydende hud og ople-

velsen af at blive grim som følge af vægttabet kommer til at fremstå som en begrænsning for 

flere af de positive gevinster, der tidligere er beskrevet som følge af vægttabet, og det kan se ud 

som om, at de positive påvirkninger af deltagernes livskvalitet er afhængige af, om deltagerne får 

problemer med overskydende hud. 

7.4 Et evigt fokus på mad 

I det følgende er temaet ”Et evigt fokus på mad” med undertemaerne: Ændret spisemønster, Mad 

i sociale sammenhænge og Kontrol eller kamp fremstillet.  
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Ændret  spisemønster 

Analysen viste, at et vedvarende fokus på, hvad og hvor meget deltagerne spiser, er af betydning 

for at fastholde det vægttab, der er opnået. Dette er for de fleste af deltagerne seks år efter LGBy 

fortsat en udfordring. Der er store kontraster i, hvad deltagerne kan spise, og hvordan de betrag-

ter spisning. Således er nogle af deltagerne normalt spisende, andre kan fortsat kun spise små 

portioner og andre igen spiser som før, hvilket giver dem problemer med at fastholde vægttabet. 

Flere af deltagerne fastholder deres nye spisevaner ved hjælp af dumping, som de får, hvis de 

spiser for meget, for sødt eller for fedt. Som følgende citatet illustrerer, kan deltagerne træne sig 

op til at kunne spise normalt igen, og så bliver udfordringen at begrænse sit madforbrug.  

 

Jens:  Altså i dag – ja men jeg spiser da ikke de mængder, men jeg spiser nok en 

normal portion – det træner man sig jo op til på en eller anden måde.   

 

Nogle af deltagerne betragter LGBy som en gave, hvor de har fået en mindre mave. Denne mave 

tillægges ansvaret for, at de er slanke resten af livet, og det kom bag på nogle af deltagerne, at 

det kræver et vedvarende fokus at vedligeholde sit vægttab. I følgende citat ses, at Mie ikke har 

været bevidst om dette. 

 

Mie: Jeg tænkte også den gang, at nu var det slut med slankekure, nu skulle jeg al-

drig på slankekur mere… og jeg er heller ikke utaknemlig over det her, jeg har 

da tabt mig, men at jeg skal til at kæmpe igen. Jeg føler, at jeg skal starte forfra 

nu, ikke fordi jeg har taget så meget på, som jeg har tabt, men jeg er stadig til-

bage til det der gamle med yo-yo vægt. 

 

I modsætning hertil er der deltagere, som er bevidste om, hvilken indsats det kræver, og som 

kæmper for at vedligeholde vægttabet. Dette førte i fokusgruppe 1 til følgende samtale, hvor 

Anders udfordrer holdningen om, at der skal kæmpes for at vedligeholde vægttabet. 

 

Anders:  … men jeg har jo udfordret, jeg kørte det heeelt til grænsen hver gang, hvor 

mange chips kan jeg spise [inden dumping], hvor meget kage kan jeg spise…., 

det eneste jeg ikke kan tåle, det er alkohol. 

 

Moderator: det gør du endnu? – altså hvor meget du kan spise, indtil du bliver dårlig, eller 

hvad mener du? 

 

Anders:  Ja, min dumpning består i, at jeg bliver træt, usandsynlig træt, og jeg kan sove 

med det samme bare 5 minutter, så er jeg frisk igen 
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Moderator: Så du har stadigvæk behovet for ligesom… 

 

Anders:  Jeg vil ikke sige, at det er et behov, jeg skal bare se, hvor langt kan jeg trække 

den. 

 

Lene:  Jamen hvorfor? 

 

Anders:  Jamen, det er rart at vide, hvor langt du kan tage den – cola det drikker jeg ikke 

mere, jeg drak 5-6 liter cola om dagen før operationen – det siger mig ikke no-

get mere, men chips – det er min svaghed. Og bare det der med at tage en 

håndfuld, det kan jeg sagtens – ligge derhjemme foran flimmerkassen, så kører 

den automatisk. 

 

Lene:  Men det er her en psykolog, tænker jeg, ville kunne hjælpe….. dig. 

 

Jens:  Lige præcis. 

 

Lene:  Fordi at det skal man jo også væk fra det der. Man skal væk fra at køre den helt 

ud til grænsen fordi,… 

 

Anders:  Ja, men det har jeg gjort med det hele for at se, hvor langt jeg kunne gå, inden 

at jeg blev dårlig. Og jeg skal bare knappe en øl op, så får jeg dumping.  

 

Jens:  Med alkohol - den første genstand jeg får – den siger ”puf”, så sidder man så-

dan (blæser), og så damper den lige så stille af. 

 

Sekvensen af samtalen startes af Anders, der siger, at han trækker den lige til grænsen, hvilket 

udløser et ikke foretrukket svar fra moderator og Lene, der stiller spørgsmål ved udsagnet. Lene 

giver udtryk for fortsat uenighed og danner konsensus med Jens om, at det er et problem, der bør 

behandles af en psykolog. Anders fastholder sit synspunkt, og Jens afbøder konflikten med et 

foretrukket svar og kobler sig på problemstillingen om alkohol. Denne interaktion i gruppen be-

tød, at Anders i resten af interviewet talte i generelle vendinger og inddrog erfaringer fra andre 

og ikke egne synspunkter. I temaet ” En ændret rolle” viste en samtalesekvens, at Anders fortsat 

har en facade og ikke har opnået de positive ændringer, som de øvrige i fokusgruppen; dette un-

derstøttes af denne sekvens. At Anders ikke bidrager med egne synspunkter i resten af inter-

viewet betyder, at positionen, der ikke har opnået stort vægttab og positiv ændring af livskvalitet, 

ikke kom yderligere frem i fokusgruppe 1.  

 

Betragtes dette eksempel på samtaleanalyse i forlængelse af ovenstående analyse, ses det, at det 

er lykkedes deltagerne at ændre spisemønster i forskellig grad. Der ses dog også forskellige 

holdninger hertil fra en forventning om, at den mindre mave har ansvaret til, at den LGBy-
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opererede selv har ansvaret. Oplevelsen af at lykkes med ændrede spisevaner er forbundet med 

en positiv betydning for livskvalitet, mens de, der ikke er lykkes, oplever manglende succes med 

vægttab og føler, at det fortsat er en kamp, hvilket synes at indvirke negativt på deres livskvali-

tet. 

Mad i sociale sammenhænge 

Analysen viste, at spisemønster har betydning i mange sociale sammenhænge for eksempel ved 

fester, når der skal hygges på arbejde eller hjemme. De deltagere, der kun kan spise små portio-

ner eller de, der får dumping, kan opleve det som en udfordring at deltage i fester eller andre 

arrangementer, fordi de ikke kan deltage på lige fod med andre. De oplever, at de fortsat er an-

derledes, hvad mad angår, og således som før er stigmatiserede. Andre oplever, at de bliver be-

tragtet som snerpede og kedelige, når de kun spiser små portioner og skal forsvare, at det er de 

tilfredse med. Også her er der kontraster, da sociale sammenhænge ligeledes kan opleves som en 

mulighed for at få meget dejlig mad. I nedenstående citat illustreres et af disse aspekter. 

 

Kurt: Det er mere, når man er sammen med andre. Jeg synes, familiefester er ved at 

være en belastning, fordi de der enorme måltider, det kan jeg ikke.  

  

Mad har således stor betydning i sociale sammenhænge, og det tillægges betydning for deltager-

nes livskvalitet, at de kan deltage i store måltider. Dette er en udfordring for de af deltagerne, der 

kun kan spise små portioner eller som får dumping, da de ikke kan spise som ”det forventes”. 

Dette kommer til at stå i kontrast til temaet om ændret spisemønster, da det jo netop er de delta-

gere, der har succes med at ændre spisemønster, som oplever, at det giver problemer i sociale 

sammenhænge, hvor de enten ikke kan deltage, som de ønsker, eller de risikerer at blive betrag-

tet som snerpede og kedelige. Således har evnen til at spise mindre både positiv og negativ ind-

virkning på deltagernes livskvalitet. 

Kontrol eller kamp 

Hvorvidt deltagerne har succes med at ændre spisemønster kommer i dette undertema til at frem-

stå som en kontrol af eller kamp mod en trang til mad. Det ses, at lysten og trangen til mad og 

søde sager, er den samme seks år efter LGBy som før, og flere af deltagerne sammenligner deres 

fokus på mad med alkoholisme. Dette ses af følgende citat fra fokusgruppe 2, hvor Kurt kom-

menterede Mie, der drog parallel til alkoholisme: 
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Kurt: men jeg synes, du har ret Mie i forhold til det der med maden. Der findes ingen 

kurerede alkoholikere, der findes ædru alkoholikere. Der findes heller ingen 

kurerede madoverspisere, der findes dem, der har kontrol, og så dem der ikke 

har…. men jeg er da sulten altid. Det er stadigvæk en del af min personlighed 

at være sulten hele tiden og ja, det tror jeg ikke på bliver løst. Det går jeg i gra-

ven med. 

 

Deltagernes forhold til mad synes således at være sammenligneligt med et misbrugsproblem, 

hvilket kan antages at være deltagernes grundlæggende problem, som er forbundet med eller 

skyld i deres overvægt. Det ses endvidere, at dette problem ikke løses ved LGBy, hvilket Lene 

satte fokus på: ”Vi er jo opereret i maven, ikke i hovedet”. Flere af deltagerne efterspørger hjælp 

til at håndtere udfordringen med at kontrollere denne lyst til mad og søde sager, som det ses i 

følgende citat: 

 

Lene: Så jeg synes bare godt, at der i det her forløb her kunne have været koblet en 

psykolog på og fundet ud af, man kunne måske have dykket lidt ned i hvorfor – 

nu kalder jeg det svag, og det er ikke sikkert, alle vil sige, det er det, de føler – 

men sådan føler jeg, hvorfor er jeg så svag, hvorfor kan jeg ikke sige nej, hvor-

for kan jeg ikke – når det stykke kage står foran mig. 

 

Som fundet i flere af de andre temaer betragter deltagerne LGBy som en gave, der muliggør, at 

de kan tabe sig. Analysen viste dog, at hvis deltagerne betragter LGBY som operationen, der 

klarer overvægtsproblemet eller, hvis de ikke kan kontrollere, hvad de spiser, så er de seks år 

efter LGBy nok mindre overvægtige end før, men oplever en massiv udfordring i forhold til fo-

kus på kost og vægt, hvilket påvirker deres livskvalitet negativt. Forholdet til mad er således seks 

år efter fortsat præget af et vedvarende fokus og en vedvarende kamp mellem det, de har lyst til, 

det de kan tåle, og det de har brug for. I et afsluttende citat sammenfatter Kurt dette. 

 

Kurt: Den første halvleg [LGBy og vægttab] har jeg fået forærende, så nu skal der 

kæmpes i anden halvleg. 

 

I det følgende afsnit vil resultaterne fra studie II kort blive resumeret. 

7.5 Resumé af resultater for studie II 

I temaet ”Den ændrede personlighed” ses, at flere af deltagerne tillægger LGBy en eksistentiel 

betydning. Dernæst at LGBy har betydning for deltagernes personlighed med større selvtillid og 

selvværd samt en mere autentisk rolle, hvilket har positiv betydning for deres livskvalitet. Denne 
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proces er vanskelig at gennemgå, og flere af deltagerne oplever på trods af den positive påvirk-

ning af deres livskvalitet, at deres selvbillede er svært at ændre, og flere synes endnu ikke at have 

opnået fortrolighed med og accept af deres ændrede udseende og størrelse. I temaet ”Sociale 

udfordringer” findes, at vægttab samt den ændrede personlighed og rolle har betydning for social 

inklusion, hvilket er positivt for deltagernes livskvalitet. Det medfører dog kontrast til oplevelsen 

af social diskrimination, da det skaber klarhed over den forskelsbehandling, deltagerne har været 

udsat for. Det ses dog også, at deltagerne selv har undgået sociale sammenhænge med henvis-

ning til deres adipositas. Dette betyder, at flere af deltagerne har måtte erkende, at ikke alle livets 

udfordringer skyldes adipositas, men at deres adipositas måske ligefrem var anvendt som ”skjold 

mod livets stød”. De skal således redefinere deres selvforståelse i forhold til de sociale proble-

mer, de har. I temaet ”Fysiske muligheder og begrænsninger” ses, at et stort vægttab giver mu-

lighed for øget fysisk aktivitet, hvilket påvirker selvtillid, selvbillede, rolle og muligheden for 

social inklusion og dermed livskvalitet i positiv retning. Dog begrænses muligheden for fysisk 

aktivitet for nogle af deltagerne på grund af komplikationer, særligt træthed. Overskydende hud 

fremstår ligeledes som begrænsende i forhold til oplevelsen af livskvalitet. I temaet ”Et evigt 

fokus på mad” findes, at de fleste af deltagerne har et vedvarende fokus på hvad og hvor meget 

de kan spise. Det var et vilkår før LGBy, men det synes ikke at blive mindre efter operationen. 

Det ses, at mad har stor betydning for deltagernes livskvalitet både i forhold til ikke at kunne 

spise det, de gerne vil, men også i forhold til at de gerne vil ændre spisemønster, hvilket opleves 

som kontrol eller kamp. Deltagernes trang til mad findes sammenlignelig med et misbrug, og det 

synes at være et grundlæggende problem, som LGBy ikke løser, og som deltagerne ikke får 

hjælp til at håndtere. Dette madmisbrug synes at påvirke deltagernes livskvalitet negativt. 

8 Diskussion af resultater  

Specialets formål vil blive besvaret i følgende afsnit ved hjælp af diskussion af fund fra hen-

holdsvis studie I og studie II i henhold til eksisterende litteratur. Diskussionen er inddelt i føl-

gende overskrifter: Helbredsrelateret livskvalitet, Muligheder og dilemmaer, Begrænsninger og 

komplikationer.  

8.1 Helbredsrelateret livskvalitet   

Studie I viste, at den helbredsrelaterede livskvalitet seks år efter LGBy for skalaerne fysisk funk-

tion, fysisk smerte, alment helbred, energi og psykisk velbefindende er signifikant lavere end for 
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baggrundsbefolkningen. For skalaerne fysisk betingede begrænsninger, social funktion og psy-

kisk betingede begrænsninger er der ikke fundet signifikant forskel, hvorfor disse tre skalaer er 

sammenlignelige med baggrundsbefolkningen. Den eksisterende litteratur med undersøgelser 

baseret på SF-36 viser, at der i en dansk undersøgelse af Nelbom et al. et år efter LGBy for alle 

skalaer er højere score end for baggrundsbefolkningen (2). Det samme fandt Rea et al., der dog 

også fandt, at scoren efter to år er faldet til niveauet for baggrundsbefolkningen på nær for skala-

erne fysisk funktion, alment helbred og energi, hvor der fortsat scores signifikant højere (12). 

Den helbredsrelaterede livskvalitet scores altså efter seks år lavere end efter henholdsvis et og to 

år. Hvorvidt den er højere end før LGBy er uklart. Sammenholdes dette med studie II ses, at 

LGBy tillægges eksistentiel betydning og opleves som en gave, hvilket kan antyde, at livskvali-

teten opleves som bedre end før LGBy. Ligesom det blev fundet, at målet med LGBy for patien-

terne ikke blot er forbedret livskvalitet som beskrevet af Nelbom et al. (2), men helt eksistentielt 

er en mulighed for at overleve. Det kan antages, at den høje score, der findes det første år i studi-

erne af Nelbom et al. og Rea et al. (2,12) skyldes, at patienterne er taknemlige for at have fået 

denne mulighed og derfor scorer højere, end de gør efter seks år, hvor den eksistentielle betyd-

ning også er under indflydelse af en potentiel trussel om komplikationer, som studie II viste.  

 

Det kan diskuteres ud fra fundene i studie II, hvorvidt niveauet for helbredsrelateret livskvalitet 

er relevant at sammenligne med baggrundsbefolkningen. Endvidere er det uklart i hvilken grad, 

den lave score i helbredsrelaterede livskvalitet er relateret til LGBy eller skyldes andre faktorer. I 

studie I ses af studiepopulationens demografiske data, at populationen har en gennemsnitsalder 

på 49,4 ± 10,5 år, at 39% er på pension, førtidspension eller efterløn, og 3% er langtidssyge eller 

på kontanthjælp. Desuden viser uddannelsesniveauet, at 34% ikke har nogen erhvervsuddannel-

se, mens 45% er faglærte eller har kort videregående uddannelse. Sammenholdes dette med data 

fra ”Den Nationale Sundhedsprofil 2010” ses, at førtidspensionister og personer uden uddannelse 

eller med kort uddannelse scorer deres fysiske og mentale helbred lavere end andre (9). Det kan 

således antages, at studiepopulationen udgør en selektion af befolkningen, der har særlige udfor-

dringer, som gør, at den lave score af helbredsrelateret livskvalitet ikke kun er relateret til adipo-

sitas, hvorfor sammenligning med data fra andre studier af LGBy-patienter kan være mere rele-

vant end sammenligning med baggrundsbefolkningen. 
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8.2 Muligheder og dilemmaer 

Studie I viste et signifikant vægttab som følge af LGBy, hvor BMI i løbet af de første to år falder 

12,5 med 95% CI på (10,8; 14,2). Fra år to er der en stabil stigning i BMI frem til år seks et 

halvt; dog kun på 2,2 (0,4; 4,0). Dette mønster i udvikling af BMI er det samme som fundet i 

litteraturen (3,16-18). I studie II ses en klar tendens til, at succesfuldt vægttab har betydning for 

patienternes livskvalitet, hvorfor vedligeholdelse af vægttabet findes vigtig. Karlsson et al., kon-

kluderede, at scoren for helbredsrelateret livskvalitet er relateret til vægttab og vil falde i takt 

med vægtøgning (6). Dette er det i overensstemmelse med den fundne tendens for helbredsrela-

teret livskvalitet og udvikling i BMI med maksimalt vægttab efter to år, derefter vægtøgning og 

fald i helbredsrelateret livskvalitet.  

 

I Studie II blev det klart, at vedligeholdelse af vægttabet afhænger af evnen til at ændre og vedli-

geholde spisemønster. Et andet aspekt med betydning for succes med vægttab er fysisk aktivitet. 

Således fandt Klingemann et al. at de patienter, der var inaktive før LGBy som nu er blevet akti-

ve, har et større vægttab efter et år, end de, der fortsat er inaktive (3). Ligesom Forbush et al. 

fandt, at et øget niveau af daglige aktiviteter med mere end en halv time medfører signifikant 

forbedring i både den mentale helbredskomponent og den fysiske helbredskomponent målt med 

SF-36 (45). Det ser således ud til, at fysisk aktivitet har betydning for både vægttab og helbreds-

relateret livskvalitet. Omvendt har vægttab også betydning for fysisk aktivitet, således viste stu-

die II, at et succesfuldt vægttab seks år efter LGBy giver mulighed for et mere fysisk aktivt liv. 

Og et liv hvor patienterne fysisk ”kan være der” uden at bekymre sig om, hvorvidt de kan delta-

ge i arrangementer på grund af deres størrelse, ligesom de kan være aktive med deres børn, hvil-

ket har stor betydning for deres oplevelse af livskvalitet. Modsat dette viste studie I, at skalaen 

fysisk funktion scores signifikant lavere end baggrundsbefolkningen. Disse fund viser en tendens 

til, at patienterne lever et mere aktivt liv, der dog er begrænset i forhold til baggrundsbefolknin-

gen. At niveauet findes lavere end baggrundsbefolkningen kan som fundet i studie II skyldes, at 

muligheden for øget fysisk aktivitet for flere modvirkes af fysiske begrænsninger som følge af 

overskydende hud og komplikationer som for eksempel træthed. Dette diskuteres i næste afsnit. 

 

Studie II viste, at et succesfuldt vægttab seks år efter LGBy medfører ændret personlighed med 

større selvtillid og selvværd samt en ændret rolle med mere autensitet. Magdaleno et al. fandt 

ligeledes denne ændring af personlighed og fandt, at det er den vigtigste faktor for motivationen 
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til vedvarende at kæmpe for at vedligeholde vægttabet (20). Disse ændringer ses endvidere i stu-

die II at give mulighed for social inklusion, hvilket også Magdaleno et al. fandt; nemlig at pati-

enterne føler, de er blevet en del af en verden, de ikke tidligere var en del af (20). En anden nu-

ance i dette er, som det ses i studie II, at nogle af patienterne oplever at blive attraktive, hvilket 

medfører en ændret rolle i forhold til det modsatte køn og mulighed for nye intime relationer. 

Dette kan dog medføre et nyt dilemma ifølge Magdaleno et al. der fandt, at det medfører risiko 

for afvisning, som ikke længere kan forklares med adipositas (11). Desuden ses i studie II, at der 

opstår yderligere et dilemma som følge af social inklusion nemlig oplevelsen af diskrimination. 

Bocchieri et al. fandt, at dette kan medføre mistro selv til nye bekendtskaber, hvor patienterne 

overvejer, hvorvidt denne person ville have behandlet vedkommende på samme måde som adi-

pøs (19). I studie I ses der for skalaen social funktion ikke forskel mellem patienterne og bag-

grundsbefolkningen. Skalaen social funktion er sammensat af items (jf. tabel 1), der handler om i 

hvilket omfang, man har været begrænset i at se andre mennesker. Det kan således se ud til, at 

patienterne seks år efter LGBy på trods af udfordringer i forhold til ændret personlighed og rol-

ler, og på trods af oplevelsen af diskrimination oplever, at de har et fungerende socialt liv, hvil-

ket er af betydning for deres livskvalitet. 

 

I modsætning til den positive betydning for livskvaliteten med ændring af personlighed med stør-

re selvtillid og selvværd efter vægttabet, står den personlige usikkerhed, som vægttabet ligeledes 

kan medføre. Således viste studie II, at adipositas har været brugt som ”et skjold mod livets 

stød”, og som forklaring på ikke fungerende områder i patienternes liv. Vægttabet konfronterer 

på den vis patienterne med sociale problemer, som de ikke tidligere havde erkendt. Tilsvarende 

beskriver Bocchieri et al., hvorledes patienterne oplever et dilemma, når de må søge interne for-

klaringer på deres svaghed og usikkerhed, som ikke længere kan forklares med adipositas 

(19,20). Studie II viste, at denne erkendelse betyder, at vægttabet ikke entydigt medfører en for-

bedring i livskvalitet i forhold til psykiske og sociale aspekter. I studie I er scoren for skalaen 

psykisk velbefindende signifikant lavere end baggrundsbefolkningen. Det kan altså ud fra disse 

fund se ud til, at der seks år efter LGBy er opnået større selvtillid og selvværd og en mere auten-

tisk rolle, men at der samtidig er opstået en ny sårbarhed og en udfordring med at finde en ny 

identitet som ikke adipøs. Således synes vægten at blive konstituerende for personligheden og 

påvirke livskvaliteten med både positive og negative aspekter.  
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8.3 Begrænsninger og komplikationer 

I kontrast til den mulighed, der i det ovenstående afsnit er diskuteret med ændret personlighed, 

større selvtillid og selvværd, fremstår det som en begrænsning, at patienterne ikke har opnået 

fortrolighed med og accept af deres størrelse og udseende, hvilket yderligere vanskeliggøres af 

problemer med overskydende hud. Dette understøttes af Magdaleno et al., der fandt, at den skam, 

der tidligere var forbundet med adipositas, nu relateres til overskydende hud og ar, hvilket med-

fører en frustration i forhold til forventning om igen at have en smuk og velfungerende krop (11). 

Det kan således antages, at ovenstående søgen efter identitet yderligere problematiseres af mang-

lende fortrolighed og accept af egen krop og skuffelse over det opnåede udseende, hvilket påvir-

ker det psykiske velbefindende og dermed livskvaliteten negativt. Dette kan pege på, at realisti-

ske forventninger til resultatet af LGBy er væsentlige i forhold til livskvalitet, hvilket understøt-

tes af Pristed et al. der fandt, at der et år efter LGBy er sammenhæng mellem opfyldelse af for-

ventninger og den mentale helbredskomponent (46). Dernæst peger Magdaleno et al. på vigtig-

heden af, at sundhedspersonale ikke blot anbefaler henvisning til plastikkirurgi, men støtter op 

med psykologisk hjælp, da det også handler om oplevelsen af body image og dermed accept af 

udseende (11). I forlængelse af dette viste studie II netop, at overskydende hud skaber et vedva-

rende ønske om plastikkirurgi. Et ønske der skaber nye udfordringer, da det er vanskeligt at op-

fylde kriterierne for operation. Det fremgår dog af patienternes indbyrdes diskussion, at de og 

deres egen læge er af den overbevisning, at kravet er BMI på max. 25, hvilket ikke er tilfældet, 

da der i 2011 er udarbejdet nye kriterier for plastikkirurgisk operation netop til denne gruppe af 

patienter (47). Der mangler antageligt kendskab til disse kriterier. 

 

I ovenstående afsnit ses, at scoren for fysisk funktion i studie I blev fundet signifikant lavere end 

baggrundsbefolkningen, hvilket som fundet i studie II kan skyldes, at muligheden for øget fysisk 

aktivitet for flere modvirkes af fysiske begrænsninger som følge af overskydende hud og kom-

plikationer som for eksempel træthed. Dernæst viste studie I, at patienterne på trods af vægttab 

fortsat er overvægtige eller adipøse (BMI 33,7±6,6), hvilket kan begrænse den fysiske funktion i 

forhold til baggrundsbefolkningen. 

 

Studie II viste, at patienterne netop lever med forskellige komplikationer særligt træthed, som for 

flere af patienterne blandt andet har betydning for deres arbejdsevne. Sammenholdes dette med 

skalaen energi i studie I, ses at denne skala er den af de otte skalaer, hvor der scores lavest og, 
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hvor der er størst difference til baggrundsbefolkningen. Disse to fund understøtter hinanden, og 

det kan se ud til, at træthed og lavt energiniveau er begrænsninger, der påvirker livskvaliteten 

negativt. Skalaen alment helbred scores ligeledes signifikant lavere end baggrundsbefolkningen i 

studie I, hvilket også kan have sammenhæng med, at flere af patienterne lever med komplikatio-

ner, og som det ses af studie II, accepterer dette, da alternativet med adipositas synes værre. I 

afsnit 2.1 blev Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekymring for langtidsvirkninger af LGBy 

fremhævet. Der pointeres det, ”At der viser sig kirurgiske og ernæringsmæssige komplikationer 

på både kort og lang sigt. Komplikationer, der aktuelt ikke er overblik over omfanget af” (14). 

Omfanget af komplikationer er ligeledes problematiseret af Suter et al., der fandt, at ernærings-

mæssige problemer er den hyppigste komplikation, som forekommer i større eller mindre grad 

ved de fleste patienter. Desuden peger Suter et al. på, at langtidskomplikationer er ukendte, hvil-

ket stiller krav om livslang opfølgning for disse patienter (18). Det faktum, at patienterne lever 

med komplikationer samtidig med, at der er en faglig bekymring i forhold til omfang af kompli-

kationer og manglende viden om langtidskomplikationer, står i kontrast til fundet i studie II, der 

viser, at patienterne oplever manglende lydhørhed i sundhedsvæsnet i forhold til deres sympto-

mer. Dette kan føre til overvejelser om, hvorvidt der er tilstrækkelig viden i sundhedsvæsnet til 

at håndtere de udfordringer, denne patientgruppe har. Dernæst kan det føre til overvejelsen om, 

hvorvidt der kan skabes klarhed over omfanget af komplikationer, hvis egen læge og det øvrige 

sundhedsvæsen ikke er opmærksomme på problemstillingen, og patienterne vælger at leve med 

komplikationer og i nogen grad ikke får fulgt op. Endvidere viste studie II, at patienterne heller 

ikke selv tager ansvar for opfølgning. At patienterne lever med komplikationer og scorer deres 

almene helbred lavt, påvirker deres livskvalitet negativt, ligesom studie II viste, at det kan skabe 

bekymring i forhold til den potentielt truende situation, de oplever som følge af ukendte lang-

tidsvirkninger. 

 

Studie II viste, at patienterne oplever at have et vedvarende fokus på mad, og der ses to måder at 

agere på i forhold til spisning: De, der kontrollerer deres spisning, og de, der på trods af kamp, 

giver efter for trangen til mad. Begge måder beskriver forholdet til mad som et misbrugspro-

blem, der ikke løses ved LGBy. Tilsvarende fandt Bocchieri et al., at det at etablere et nyt spise-

mønster og vedligeholde vægttab er en kamp hver dag (19). Problemerne med at mestre et æn-

dret spisemønster, og det faktum, at patienterne selv betegner deres forhold til mad som et mis-

brugsproblem, kan skyldes spiseforstyrrelser. Således fandt de Zwaan et al., at patienter, der har 
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Binge Eating Disorder (BED) før LGBy, er i risiko for tilbagefald efter LGBy. De fandt endvide-

re, at patienter med BED efter LGBy, har lavere helbredsrelateret livskvalitet og mindre vægttab, 

end de der ikke har BED (21). Det vedvarende fokus på mad eller spiseforstyrrelsen er et grund-

læggende problem, som ikke løses ved LGBy, og som fortsat kan give problemer i livet efter 

LGBy, fordi patienterne ikke kan spise så meget, får dumping eller giver efter og spiser og der-

ved ikke kan fastholde et vægttab. At forholdet til mad er præget af kamp eller kontrol, er en 

begrænsende faktor, der påvirker patienternes livskvalitet i negativ retning, ligesom den mang-

lende evne til at fastholde vægttab gør. 

9 Diskussion af metode 

I det følgende er anvendelsen af mixed metode til besvarelse af specialets formål diskuteret. 

Dernæst er metode for henholdsvis studie I og studie II diskuteret med henblik på validitet og 

reliabilitet. Dette er begreber, der oftest er forbundet med kvantitative undersøgelser, men kan 

ifølge Kvale og Brinkmann overføres til kvalitative studier, hvor det primært handler om kom-

munikativ gyldighed, hvilket vil sige, at gyldigheden fremtræder som følge af analytiske valg, 

argumenter og resultater (36). Med udgangspunkt i pragmatisme er gyldighedskravet, at viden 

skal være nyttig i praksis (48), hvorfor der afsluttes med undersøgelsens implikationer for prak-

sis i et perspektiverende afsnit.    

9.1 Mixed metode 

En fordel ved anvendelse af mixed metode er muligheden for at undersøge en problemstilling ud 

fra forskellige undersøgelsestilgange som i dette speciale med spørgeskema og fokusgruppein-

terview, hvor resultaterne fra de to studier i en fælles fortolkning komplementerer hinanden. En 

ulempe kan dog være manglende grundighed i arbejdet med de to studier og deres metoder på 

grund af tidsramme og omfang af specialet. Endvidere er den sekventielle strategi tidskrævende, 

da dataindsamling og analyse af studie I skal være afsluttet før studie II kan påbegyndes. Havde 

jeg valgt at arbejde med én metode, ville det have været muligt i forhold til studie I at arbejde 

med yderligere statistisk analyse, eller studie II kunne have været udvidet med en teoretisk ram-

me eller yderligere metodologiske betragtninger. Jeg mener dog, at jeg ved hjælp af en realistisk 

tidsplan ikke er gået på kompromis med de to studier, men har forholdt mig til de enkelte studi-

ers aktuelle tidsforbrug, ligesom jeg havde afsat tid til den fælles fortolkning og diskussion, såle-

des at specialets formål er blevet belyst. 
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Litteraturen fremhæver, at et kritikpunkt ved mixed metode er, at kombination af forskellige me-

toder ikke er muligt, da forskellige metoder har forskellige metodologisk tilgange med forskelli-

ge epistemologiske og ontologiske forståelser (49,50). Sandelowski argumenter dog for, at me-

todologi handler om den position, hvorfra man ser og ikke om det tekniske i at samle og analyse-

re data, hvorfor hun argumenterer for, at det egentlige miks foregår på det tekniske niveau og 

derfor er muligt (51). Med inspiration fra Creswell og Morgan har jeg forsøgt at imødegå denne 

kritik ved at tage udgangspunkt i den metodologiske position pragmatisme (30,32), som fokuse-

rer mere på problemets relevans for praksis end på metoden, der anvendes. 

 

Et andet kritikpunkt ved anvendelse af mixed metode er, at tilgangen nogle gange anvendes ud 

fra overbevisningen at ”mere er bedre” eller ”livrem og seler” (50,51) eller som Morse proble-

matiserer, at kvalitativ forskning er inkomplet uden kvantitativ forskning (52). Jeg mener dog, at 

anvendelsen af mixed metode i dette speciale understøtter formålet, og at fundene i de to studier 

komplementerer hinanden og udbygger viden om og forståelse af livskvalitet blandt patienter, 

der har fået foretaget LGBy. 

9.2 Studie I 

Spørgeskemaet SF-36 som undersøgelsesmetode. 

Spørgeskemaet SF-36 er valgt til undersøgelsen, da det er et valideret spørgeskema til undersø-

gelse af helbredsrelateret livskvalitet. Da det er et af de mest anvendte spørgeskemaer, giver det 

endvidere mulighed for sammenligning med andre undersøgelser (53). Spørgeskemaet er et ge-

nerisk spørgeskema, og der kan stilles spørgsmål ved dets indholdsvaliditet i forhold til at måle 

helbredsrelateret livskvalitet blandt patienter, der har fået foretaget LGBy. Studie II viste kom-

pleksiteten i denne patientgruppes oplevelse af livskvalitet, og det ses, at ikke alle områder af 

betydning for deres livskvalitet er indeholdt i SF-36. Eksempler på dette er ændret personlighed 

og et vedvarende fokus på mad. Det havde været muligt i stedet at anvende et sygdomsspecifikt 

spørgeskema for eksempel Moorehead spørgeskemaet, der anvendes af Dansk Selskab for Fed-

mekirurgi (10). Dette spørgeskema består af seks spørgsmål og virker dermed ikke så nuanceret 

som SF-36, men rummer de nævnte områder. Dette blev dog fravalgt, da kun et af studierne fun-

det ved litteratursøgningen anvendte dette skema, hvorfor sammenligning med andre studier der-

for ikke ville være mulig. Endvidere ville test af hypotesen om sammenlignelighed med bag-

grundsbefolkningen ikke være mulig. Sammenfattende findes, at anvendelse af spørgeskema 
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som metode til at belyse helbredsrelateret livskvalitet ud fra SF-36 er en styrke. Eftersom resulta-

terne i diskussionen er komplementeret med resultater fra studie II, er der taget højde for de 

svagheder, SF-36 må have i forhold til denne gruppe. 

Sample size 

Der er til undersøgelsen foretaget sample size beregning, hvilket vurderes at være en styrke, da 

det sikrer, at studiet får tilstrækkelig størrelse, og ligeledes sikrer det etiske aspekt i ikke at ulej-

lige flere personer end nødvendigt (35). Sample size er beregnet ud fra en MEREDIF på fem 

point. Begrundelsen for dette er, at studiepopulationen er en gruppe af kroniske patienter svaren-

de til patienter med milde kroniske lidelser, hvorfor der kun kan forventes at være en lille forskel 

mellem baggrundsbefolkningens og studiepopulationens helbredsrelaterede livskvalitet. Fem 

point er dog ifølge den Danske manual til SF-36 en lille forskel (23), og den kunne, når man ser 

resultaterne, have været sat højere, hvilket ville have resulteret i et mindre krav til studiepopula-

tionens størrelse.  

Materiale 

Der blev opnået en svarprocent på 61. Manglende besvarelser kan medføre selektionsbias, da det 

er uklart, om studiepopulationen svarer til målpopulationen med hensyn til helbredsrelateret 

livskvalitet. Der er dog foretaget frafaldsanalyse på parametrene køn og alder, og for disse to 

parametre er mål- og studiepopulation sammenlignelige, hvorfor det antages, at studiepopulatio-

nen er en repræsentativ stikprøve for målpopulationen. Undersøgelsens interne validitet vurderes 

således at være høj. 

 

Patienterne i undersøgelsen er udtaget ved en systematisk stikprøve, der udgøres af alle patienter 

opereret i 2006 og 2007 på Aalborg Universitetshospital. En systematisk stikprøve er ofte lige så 

god som en tilfældig (34), og da der i Danmark er fælles kriterier for henvisning til LGBy og 

fælles retningslinjer for patientforløbene (14), er der ikke indikationer for, at patienterne tilknyt-

tet Adipositasklinikken på Aalborg Universitetshospital adskiller sig fra patienter opereret i det 

øvrige land. Ud fra dette vurderes den eksterne validitet af undersøgelsen at være god på trods af, 

at patienterne er rekrutteret fra samme hospital. Sammenfattende findes, at studiepopulationen er 

repræsentativ for målpopulationen, og undersøgelsens interne og eksterne validitet er høj. Det er 

dog en svaghed, at der er en svarprocent på 61. 
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Missing data 

Manglende svar på spørgsmål kan afspejle problemer med spørgeskemaet, men også forhold 

omkring administrationen af skemaet (22).  Der var tilfælde, hvor der i hovedspørgsmål kun var 

sat kryds i et item i stedet for i alle items, hvilket tyder på en misforståelse af spørgsmålet og kan 

være udtryk for problemer med skemaets Face Validity (54). SF-36 er dog, som tidligere nævnt, 

et meget anvendt og gennemtestet spørgeskema, hvorfor jeg ikke antager, at dette er et generelt 

problem. Andelen af items, der udgik af analysen på grund af manglende svar, var 0,03%, og da 

Bjørner anfører, at andelen af manglende svar i danske undersøgelser i gennemsnit er 3,9% (23), 

vurderes andelen af manglende svar ikke at være af betydning for reliabiliteten i dette studie.  

Multi-item skalaer 

Analysen af SF-36 er foretaget ved beregning af otte multi-item skalaer. Det vurderes at være en 

styrke i undersøgelsen, at disse er anvendt, da dette sikrer resultaternes validitet og reliabilitet 

samt muliggør sammenligning. For skalaerne fysisk betingede begrænsninger, psykisk betingede 

begrænsninger og social funktion er der ceiling effekt, da mindst 50% af besvarelserne har mak-

simal score. Dette betyder, at disse skalaer har dårlig evne til at skelne forskelle i helbred i popu-

lationen, da svarpersonernes helbred ligger udenfor det område, hvor skalaen er følsom (23). Der 

ses dog tilsvarende ceiling effekt i baggrundsbefolkningen, der blev anvendt til sammenligning.  

 

Det svækker styrken af analysen, at data for de otte skalaer ikke er normalfordelte og, at der der-

for er anvendt non-parametrisk test ved sammenligning med baggrundsbefolkningen. Dette vil 

dog ifølge Bjørner ofte være tilfældet (23). Anvendelsen af non-parametriske test betyder, at der 

ved analysen kun fremkommer en p-værdi og altså ikke et CI, der ville kunne sige mere om den 

sande værdi. Sammenfattende findes altså, at anvendelse af de otte multi-item skalaer er en styr-

ke for studiets validitet og reliabilitet. Der er dog problemer med skelneevnen for skalaerne fy-

sisk betingede begrænsninger, psykisk betingede begrænsninger og social funktion. 

Udvikling i BMI 

Udvikling i BMI fremstår i analysen med stor statistisk styrke, da der er flere målinger på den 

enkelte patient, og da data er normalfordelte, kunne der anvendes parametriske tests.  Oplysnin-

gerne om vægt fra år to og frem er indhentet via telefonisk kontakt og kan derfor være forbundet 

med informationsbias. Skulle vægt og dermed beregning af BMI valideres, ville det kræve, at 

alle patienterne kom til vejning på hospitalet en gang om året. 
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9.3 Studie II 

Fokusgruppeinterview 

Ved at anvende fokusgrupper skabes data på gruppeniveau, hvilket betyder, at deltagernes sam-

menligninger af erfaringer, oplevelser og forståelser producerer en viden, der viser kompleksite-

ten i deres oplevelser af, hvordan deres livskvalitet er påvirket af LGBy. Der kunne i stedet have 

været udført individuelle interviews. Det ville have tilført uddybende fortællinger om den enkelte 

patients oplevelse af livskvalitet (36), men det ville ikke have tilført de nuancer, der i fokusgrup-

perne opstod i interaktionen mellem deltagerne. Dernæst forstår den pragmatiske tilgang, der 

ligger til grund for dette studie, data som kontekstafhængige, relationelle og kontingente, og er 

konsistent med anvendelsen af fokusgrupper (39). Endvidere er interaktionen i gruppen med til 

at give metoden høj validitet, fordi det, der siges, kan blive bekræftet, underbygget eller modsagt 

af de øvrige deltagere ud fra en kontekstuel forståelse, som moderator ikke besidder (55). 

 

Der er foretaget to fokusgruppeinterviews. Der er ifølge Halkier ikke en fast regel for, hvor man-

ge fokusgrupper man bør have (37). Jeg havde i første omgang besluttet at afholde et fokusgrup-

peinterview, men blev i forbindelse med denne bevidst om interaktionens betydning og beslutte-

de derfor at foretage to. Herved kom de to interviews til at komplementere hinanden, og kom-

pleksiteten i fundene blev øget. 

Rekruttering og udvælgelsesstrategi 

Deltagerne til fokusgrupperne er udvalgt efter deres forhåndstilkendegivelse i spørgeskemaet. 

Det kan betyde, at det er en selekteret gruppe, nemlig de, der har noget at meddele, og som tør 

udtrykke sig. Modsat ville de, der ikke havde givet positivt tilsagn, formentlig have afvist at del-

tage. Udvælgelsen blev foretaget ud fra strategien om homogen udvælgelse. Desuden blev der 

tilstræbt en vis heterogenitet i gruppen for at skabe dynamik i interaktionen. Jeg kunne have 

valgt at satse på en mere homogen gruppesammensætning ved at vælge en gruppe blandt de, der 

havde scoret deres almene helbred ”fantastisk” og en, hvor de havde scoret det ”meget dårligt”. 

Dette kunne dog have resulteret i grupper, hvor deltagerne i interaktionen bekræftede hinanden i 

stedet for at udfordre hinandens synspunkter, eller hvor de blev så forskellige, at det havde på-

virket såvel indhold som interaktion (37).  
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Moderatorrolle  

Som beskrevet i metodeafsnittet er moderators rolle at få deltagerne til at deltage aktivt og sikre 

sig, at de holder sig til emnet (37). Det var en udfordring at sikre, at alle blev hørt, da der i begge 

grupper var personer, der var meget talende og andre, der skulle spørges direkte, hvis de skulle 

udtrykke sig. Dernæst krævede det opmærksomhed på, at gruppen ikke afviste afvigende hold-

ninger og dermed udelukkede deltageres synspunkter. I den ene gruppe tog samtalen let en drej-

ning hen mod, hvordan det var før LGBy. I den anden gruppe var det til tider en udfordring at få 

deltagerne til at tale om undersøgelsesspørgsmålene, da jeg oplevede, at flere af dem deltog med 

det formål at få belyst nogle konkrete udfordringer, de stod med. Dette viste dog også aspekter 

af, hvorledes deres livskvalitet er påvirket. Disse oplevelser bekræfter Kvales opfattelse af forsk-

ningsinterviewet som et håndværk, man som novice skal lære (36). Jeg mener dog, at jeg via min 

erhvervs- og ledelseserfaring har forudsætning for at være mødeleder og for at kommunikere 

herunder interviewe, og således ikke er helt novice. Dernæst var den tematiske guide en støtte til 

at sikre det samme fokus i begge fokusgruppeinterviews. Således mener jeg, at der på trods af 

udfordringer fremkom komplekse data, som viser, hvorledes deltagernes livskvalitet er påvirket 

seks år efter LGBy. 

Dataanalyse 

I forbindelse med fokusgruppeinterviewene blev det klart, at interaktionen mellem deltagerne 

havde en væsentlig betydning for de data, der blev produceret, hvorfor der både er udført en te-

matisk analyse og samtaleanalyse. Ved samtaleanalysen blev det klart, hvorledes der blev for-

handlet og skabt konsensus, men ligeledes hvilken betydning det havde for forløbet af samtalen, 

hvis der ikke blev skabet konsensus. Det var dog en tidskrævende proces at arbejde både med 

samtaleanalyse og tematisk analyse og sammenholdt med anvendelsen af mixed metode, har 

dette betydet, at der ikke er arbejdet dybdegående med samtaleanalysen. Jeg har dog fundet det 

vigtigt for data at inddrage denne, og samlet vurderer jeg, at det er en styrke i studiet, at den te-

matiske analyse er suppleret med samtaleanalyse, da dette understøtter formålet med at anvende 

fokusgrupper (56).  

10 Konklusion 

Dette speciale bidrager med kvantitativ viden om helbredsrelateret livskvalitet og udviklingen i 

BMI seks år efter LGBy samt med kvalitativ viden om, hvordan patienter seks år efter LGBy 

oplever at deres livskvalitet er påvirket. Desuden bidrager specialet med en fælles diskussion af 
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de kvantitative og de kvalitative fund. Denne tilfører et nuanceret billede af patienternes oplevel-

se af livskvalitet og viser et mønster af muligheder og dilemmaer, begrænsninger og komplikati-

oner, hvor nogle er positive for patienternes oplevelse af livskvalitet, mens andre viser en ny 

sårbarhed og nye udfordringer, der påvirker livskvaliteten negativt.  

 

Den helbredsrelaterede livskvalitet scores signifikant lavere end baggrundsbefolkningen for ska-

laerne fysisk funktion, alment helbred og psykisk velbefindende, hvorfor de opstillede hypoteser 

blev forkastet. Sammenligning med baggrundsbefolkningen blev fundet problematisk, da studie-

populationen er en selektion af baggrundsbefolkningen med særlige udfordringer (stor andel af 

førtidspensionister og lavt uddannelsesniveau). Disse demografiske vilkår indikerer en lavere 

livskvalitets score. BMI er faldet signifikant fra operationstidspunktet til seks år efter med 10,3 

på trods af en signifikant stigning i BMI fra to år efter LGBy til år seks. Således blev den opstil-

lede hypotese forkastet, og der resterer altså seks år efter LGBy et betydeligt vægttab. Vægttabet 

har positiv betydning for patienternes livskvalitet og muliggør et mere fysisk aktivt liv, der dog 

er begrænset i forhold til baggrundsbefolkningen, hvilket kan forklares af de demografiske for-

skelle, den fortsatte adipositas, overskydende hud og øvrige komplikationer. Patienterne har seks 

år efter LGBy et velfungerende socialt liv, som følge af ændret personlighed, større selvtillid og 

selvværd, en mere autentisk rolle og mulighed for social inklusion, (dette på trods af social dis-

krimination). Vægten findes at være konstituerende for personligheden, hvor der som følge af de 

ovenfor beskrevne positive effekter opstår en ny sårbarhed og en udfordring med at finde en ny 

identitet som ikke adipøs. Dette vanskeliggøres yderligere som følge af manglende fortrolighed 

med og accept af det nye udseende, hvilket indikerer at realistiske forventninger til resultatet af 

LGBy er væsentlige for patienternes livskvalitet. Patienterne lever med komplikationer i form af 

træthed, lavt energiniveau og et alment helbred, der er begrænset i forhold til baggrundsbefolk-

ningen, hvilket påvirker deres livskvalitet negativt. Patienterne lever ligeledes med en bekymring 

for ukendte langtidsvirkninger, hvilket også har indflydelse på deres livskvalitet. Seks år efter 

LGBy er patienternes forhold til mad præget af kontrol eller kamp og kan medføre manglende 

evne til at fastholde vægttabet, hvilket er en begrænsende faktor, der påvirker livskvaliteten i 

negativ retning. Således er livskvaliteten blandt patienter seks år efter deres LGBy operation 

præget af nye muligheder, nye dilemmaer, tilstødte komplikationer og fortsatte begrænsninger. 
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11 Perspektivering   

Dette speciale har bidraget med patientens perspektiv på deres livskvalitet seks år efter LGBy, og 

den fremkomne viden findes relevant på flere niveauer. Således kan viden om muligheder og 

dilemmaer, begrænsninger og komplikationer inddrages i den kliniske sygepleje, ligesom den er 

relevant for hele det tværfaglige team, der i Adipositasklinikken arbejder med disse patienter. 

Dernæst er det viden, som i den faglige ledelsespraksis kan inddrages i arbejdet med evidensba-

seret beslutning.  

 

Der er som følge af Den Danske Kvalitetsmodel i stigende omfang krav om, at den kliniske sy-

gepleje skal leve op til kvalitetskrav, ligesom der sættes fokus på patientinddragelse (57). Der-

næst stiller sygeplejefaget som videnskabelig profession krav om, at sygeplejen er evidensbase-

ret (58). Disse krav gør det relevant at inddrage specialets resultater, ligesom resultaterne skal 

inddrages med henblik på at forbedre kommende patienters livskvalitet. Som ovenfor beskrevet 

tilfører dette speciale viden om patientens perspektiv, og det tilfører ny kompleksitet og nye nu-

ancer til den eksisterende viden, der hovedsageligt bygger på spørgeskemaundersøgelser af hel-

bredsrelateret livskvalitet. 

 

I den kliniske sygepleje kan specialets resultater inddrages i sundhedspædagogiske tiltag som 

vejledning med henblik på forebyggelse og sundhedsfremme, men ligeledes med henblik på at 

tilføre patienterne realistiske forventninger til resultatet af LGBy og til de muligheder og dilem-

maer, begrænsninger og komplikationer, der efterfølgende kan opstå. Dernæst kan inddragelse af 

denne viden medvirke til, at patienten kan træffe beslutning om operation på et oplyst grundlag.  

 

I min funktion som leder har jeg blandt andet ansvar for forskning og udvikling samt at sikre, at 

sygeplejen lever op til kravene om kvalitet. Dernæst er der i hospitalets forskningsstrategi krav 

om implementering af forskningsresultater. Det synes derfor oplagt at implementere resultaterne 

af dette studie i klinisk praksis som ovenfor foreslået. Endvidere er der i det Nordjyske sund-

hedsvæsen per januar 2013 indført en ny ledelsesstruktur, hvor fokus er velfungerende patient-

forløb og samarbejde i team. Jeg finder, at patientforløbene for disse patienter er velfungerende 

og baseret på tværfagligt samarbejde. Der er dog i dette speciale fremkommet områder, hvor 

patientforløbene kan optimeres. Det kan konkret dreje sig om patienternes vedvarende fokus på 

mad, der findes foreneligt med et misbrugsproblem. En måde at hjælpe patienterne med denne 
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problematik kunne være at udvide det tværfaglige team med en psykolog samt iværksætte kom-

petenceudvikling af det tværfaglige team. Detaljeret viden om problemet er dog nødvendig, før 

der iværksættes tiltag, hvilket foreslås i afsnittet om fremtidig forskning.  

 

Et andet fremtidigt perspektiv er etablering af rehabiliteringsforløb med fokus på at mestre de 

dilemmaer der opstår, den nye sårbarhed og udfordringen med accept af egen krop. Dernæst med 

fokus på patienternes udfordring i forhold til mad som ovenfor beskrevet. Endelig kunne et reha-

biliteringstilbud omfatte fysisk træning med henblik på at støtte patienterne i et øget aktivitetsni-

veau.  

 

Patientforløb afsluttes først ved egen læge, som via epikrisen derfor bør vejledes om fremtidige 

kontroller og vitamintilskud samt medsendes link til kriterier for plastikkirurgi. Herved vil egen 

læge bedre kunne håndtere den nødvendige opfølgning for disse patienter. 

 

Formålet med LGBy er som nævnt i afsnit 2.2 vægttab samt at reducere eller fjerne comorbiditet. 

Samfundsdebatten på området beskæftiger sig primært med disse områder, hvor evidensen er 

god. Det synes, at dette perspektiv bygger på en dualistisk adskillelse af krop og sjæl (59) og 

ikke tager hensyn til den komplekse livssituation, disse patienter er i, ligesom det ikke tages høj-

de for, i hvilken grad mennesker evner at ændre adfærd.  Dette speciale tilfører et mere nuanceret 

billede af, hvorledes patienternes liv påvirkes af LGBy og er derfor relevant i denne debat. 

Fremtidig forskning 

Da der ikke findes danske undersøgelser om livskvalitet seks år efter LGBy, kan undersøgelsen 

forhåbentlig bidrage med resultater, der retfærdiggør yderligere forskning og den kan på den vis 

bidrage indirekte til afklaring af problemstillinger, der står uløste. 

 

Der kunne som følge af denne undersøgelses fund foretages en kvalitativ undersøgelse med indi-

viduelle interview med henblik på at identificere idealtyper for, hvad der karakteriserer patienter, 

som henholdsvis oplever primært positiv påvirkning eller primært negativ påvirkning af deres 

livskvalitet med henblik på at kunne identificere specifikke behov præ og post operativt (39).  

 

Endvidere findes der grundlag for en undersøgelse af, hvad der karakteriserer det identificerede 

misbrugsproblem. Dette kunne afdækkes med interview og spørgeskemaundersøgelse. Derefter 
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kunne der iværksættes et randomiseret interventionsstudie med henblik på at identificere tiltag, 

der kan støtte patienterne i at mestre dette problem (60).  

 

Omfanget af komplikationer er fortsat ukendt, og denne undersøgelse bekræfter, at patienterne 

lever med komplikationer. Dette kunne belyses og kvantificeres ved et retrospektivt registerstu-

die, ligesom et prospektivt studie med oprettelsen af en kohorte kunne belyse udviklingen af 

langtidskomplikationer (60).   
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Bilag 1 

 

PICO-skema 

 

 

 
Patient/Problem Intervention Comparison Outcome 

          AND 

O
R

 

Obesity 

Morbidly obesity 

Bariatric surgery 

LGBy 

Laporascopic 

gastric bypass 

 

Gastric bypass 

 

 Health-related quali-

ty of life 

QoL 

SF12 

SF36 
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Bilag 2 

 

Søgeresultat 

Database Kombination 

af søgeord 

Antal 

hits 

Udvalgte 

artikler 

fra titel  

Udvalgte 

artikler 

fra ab-

stract 

Udvalgte 

artikler ud 

fra skrå-

læsning 

Udvalgte artik-

ler fra gennem-

læsning 

PubMed Jf. PICO 443 64 15 11 7 

Chinal Jf. PICO 

% obesity 

22 17 5 2 1 

Embase Jf. PICO 

Begrænset til 

de sidste 8 år 

444 21 2 2 2 

Web of 

Science 

Jf. PICO  

Begrænset til 

de sidste 5 år 

185 5 3 1 1 

Scopus Jf. PICO  95 6 2 1 1 

ProQuest Jf. PICO 

Sidste tre år 

102 3 2 1 1 
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Bilag 3 Artikeloversigt 

Forfatter 
År for udgivelse 
Titel 

Studiedesign / 
Styrker og svagheder 

Studie spørgsmål eller 
hypotese 
 
 

Studiepopulation 
 

Resultater 
Andet /Hvad peges der på som 
mangler at blive undersøgt 

J.D. Rea et.al 
 
 2007 
 
Influence of complica-
tions and extent of 
weight loss on quality 
of life after laparoscop-
ic Roux-en-Y gastric 
bypass. 
 
 

Tværsnitsundersøgelse med spørge-
skema SF-36 
Før op, 1 og 2 år efter LGBy 
 

Pt der har komplikationer 
eller <50% EWL hvordan er 
deres QoL 

106 ved 2 års follow-up Der findes lav QoL før op, signifikant 
forbedring efter 1 år og efter 2 år dog i 
mindre grad ift år 1. 
Sammenlignet med normalbefolknin-
gen 2 år efter scorer pt. bedrer i PF, 
GH og vitality scales. 
Pt. med komplikationer scorer lavere 
end pt. uden komplikationer. 
<50%EWL scorer højere end præ op 
efter 1 og 2 år og scorer ikke lavere 
end de med større vægttab undtaget 
for PF 

Diskussion: Efter 1 år scores der 
højere end normalbefolkningen 
(eufori effekt) lidt mindre efter 2 
år. Dette kan være udtryk for en 
beslutningsbias, man forsvarer sit 
valg om operation. 
Resultatet kan bruges som in-
formation præ op, om at QoL vil 
forbedres på trods af mulige 
komplikationer. 
 
 

Davis B. Sarwer et. Al. 
 
2010 
 
Changes in quality of 
life and body image 
after gastric bypass 
surgery 
 
 

Tværsnitsundersøgelse med 
spørgeskema: 
-SF-36  
-Impact of weight on QoL 
-Body image QoL inventory 
-Body Shape Questionaire 
Baseline 4 uger før op, follow-up ved 
20, 40 og 92 uger 
 

Undersøge forandring i QoL 
og body image i de første 92 
uger efter LGby 

112 ved 92 ugers opfølg-
ning. 
 
 

Efter 20 uger findes signifikant  for-
bedring i både healt-relatede QoL (SF-
36) og vægt relateret QoL (IWQOL). 
Disse forbedringer forblev signifikant 
forskellige fra baseline til uge 92. På 
nær MH som ved 92 uger ikke længe-
re er signifikant forbedret. 

Body image forbedres signifikant 
fra baseline. 
 
Mænd fortsætter med at forbed-
re deres QoL score i perioden 
mens kvinder forbedres til uge 
20, fra uge 92 er deres QoL 
scorer ikke længere signifikant 
forbedret fra baseline 
 
Fremtidig forskning der kan vise 
om QoL kan forblive høj over 
længere tid når pt. evt. igen 
begynder at tage på i vægt. 

J. Karlsson et. Al 
 
2007 
 
Ten-year trends in 
healt-related QoL after 
surgical and conven-
tional treatment for 
severe obesity: the SOS 
intervention study. 
 
 

Tværsnitsundersøgelse med spørge-
skema: 
Spørgeskema udarbejdet til studiet –
ikke  valideret 
Baseline, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 
og 20 
Prospektivt , kontrolleret klinisk 
undersøgelse 
 
Svaghed:  
Det er kun 5% der har fået udført 
LGby og de har endnu ikke10 års 

Analysere QoL  I relation til 
vægt forandringer I operati-
ve versus ikke operative 
patienter med 10 års follow-
up for at undersøge om 
langtids vægt reduktion er 
associeret med langtids 
forbedring i QoL og at evalu-
ere  implikationerne af 
vægtøgning på QoL 

Banding n=377 
Vertical banded n=1368 
 
LGBy 265 
 
 

Der observeres vægt øgning mellem år 
1 og 6 herefter udlignes det til år 10 
 
De adipøse har dårligere livskvalitet 
før op end den ikke overvægtige 
reference normalbefolkning 
 
QoL peaker i løbet af det første år 
mens der i vægt øgnings perioden fra 
år 1-6 er et graduelt fald i QoL. Perio-
den år 6-10 er relativt stabil for vægt 
og QoL 

 
De tidlige effekter af LGBy skal 
betragtes som midlertidige og 
det er uklart hvad der sker hvis 
der kommer vægt øgning på sigt. 
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opfølgning. 
 
Spørgeskema udarbejdet til studiet –
ikke  valideret 

Maureen P. Dymek 
 
2002 
 
Quality of life after 
Gastric Bypass Surgery: 
A Cross-Sectional 
study. 
 
 

Tværsnitsundersøgelse med spørge-
skema: 
SF-36 
IWWOL-Lite 
The Beck Depression Inventory 
The Rosenberg Self-Esteem Scale 
BAROS 
 
Svaghed: 
4 forskellige grupper der sammen-
lignes  
 

Health-relatede QoL ved 
svært overvægtige før  og 
efter LGBy 

 De finder at QoL forbedres allerede 2 
uger efter LGBy og konkluderer at 
dette ikke kan have sammenhæng 
med vægttab 

IWQOL der er et fedme-specifikt 
spørgeskema vurderes at være 
mere sensitivt for forandringer i 
en overvægtig population end 
generiske skemaer. 

Martina de Zwaan. 
 
2002 
 
Healt-related Quality of 
life in Mobidly Obese 
Patients: Effect of LGBy 
surgery 
 
 

Tværsnitsundersøgelse med spørge-
skema: 
Questionaire on eating and weight 
patterns 
The M-FED 
SF-36 
Gennemsnitlig followup på 13,8 
år(12,5;15,6) 
 
 en præoperativ gruppe og en post-
operativ gruppe  
 
Svaghed: 
To forskellige grupper der sammen-
lignes. Grupperne tilhører hver sin 
studie protokol. 
 
Styrke: 13,8 års follow-up 
 

Evaluere langtids effect af et 
operativt induceret vægttab 
på QoL ved svært overvægti-
ge 

to grupper en præoperativ 
gruppe n=110 og en post-
operative gruppe n=87.  
 

Studie med ekseptionel lang follow-
up. 7 af 8 sub-scales er signifikant 
overlegne ift den præoperative grup-
pe og er sammenlignelige med den 
amerikanske normalbefolkning. På 
nær for skalaerne PCS og bodily pain 
sub-scale der scores lavere 
 
Der er i andre studier rejst spørgsmål 
ved om QoL falder over tid. I dette 
studie findes at MCS ikke falder men 
fortsat er sammenlignelig med nor-
malbefolkningen efter 13,8 år. Der 
stilles dog spørgsmål ved om denne 
skala er repræsentativ for adipøse pt. 

BED influerer negativt på QoL og 
på vægttab 

Dawn Sears et. Al  
 
2008 
 
Evaluation of Gastric 
Bypass Patients 1 year 
after surgery: Changes 
in QoL and Obesity-
related Conditions. 

Tværsnitsundersøgelse med spørge-
skema: 
IWQOL 
 

Patienter der får udført LGBy 
vil opnå signifiaknt forbed-
ring I QoL og et dramatisk 
fald I fedme-relateret medi-
cin forbrug 

 75 patienter før og efter 
LGBy 

Signifikant reduktion i medicin for-
brug. 72% stopper med diabetes 
medicin. 50% reduktion i depressions 
medicin. Hypertension, hyperlipædimi 
og artrit er også signifikant reduceret 
 
Signifikant vægttab og signifikant 
forbedring i QoL 1 år efter. 
 

 

Jennifer Klingemann et. Tværsnitsundersøgelse med spørge- At definerer hvilke dimensi- 139 før op men kun 63 Før op findes der dårlig QoL denne Denne forbedring i QoL efter 1 år 
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Al. 
 
2009 
 
Relationship between 
quality of life and 
Weight Loss 1 Year 
after Gastric Bypass 
 
 

skema: 
Nottingham Health Profile (NHP) 
Før og 1 år efter op 
 
Svaghed 63 patienter responderer 
efter 1 år. 

oner af HR-QoL der forbed-
res mest 1 år efter LGBy og 
hvorvidt HR-QoL før operati-
on korrelerer med vægtta-
bets størrelse 1 år efter LGBy 

svarer 1 år efter op forbedres signifikant efter 1 år på 
områderne energi, smerte, fysisk 
mobilitet og følelsesmæssige reaktio-
ner. Der findes ikke signifikant forbed-
ring på områderne søvn og social 
isolation. 
 
Vægttab 1 år efter LGBy signifikant 
 
BMI opnået efter 1 år er signifikant 
korreleret til fysisk mobilitet 

er fundet i mange studier og med 
10 forskellige spørgeskemaer! 
 
Social isolation bedres men ikke 
signifikant, men dette beror på 
mange faktorer og ikke blot 
overvægt. 
 
Dette studies resultater peger på 
at der bør være et fysisk aktivi-
tets program inkluderet i follow-
up perioden for disse patienter, 
da der er en synergi effekt ift 
vægttab og aktivitet. 
 

Bente Nelbom et.al 
 
2010 
 
Patient Characteristics 
Associated with a 
Succesful  Weight Los 
safter Bariatic Surgery. 
 
 

Tværsnitsundersøgelse med spørge-
skema: 
SF-36 
M-A QoLQII ( sygdoms specifikt 
spørgeskema til LGBy patienter) 
6 og 12 måneders follow-up 
 
Svaghed: lille gruppe kort follow-up 
 
Styrke stor svar% 

At identificere faktorer der 
er associeret med succes-
fuldt outcome efter 1 år 

76 patienter med 6 og 12 
måneders follow-up 

Der findes signifikant forbedring fra 
baseline til 1 år efter i alle domains på 
nær social functioning. Efter 1 år 
scorer de højere end den danske 
normal befolkning. 
 
Lavere baseline BMI og %EW samt lav 
score på  role-emotional (SF-36) er 
associeret med succesfuldt vægttab 

M-A QoLQII findes ligeledes 
signifikant forbedret 
 
Fremtidig forskning: Studier med 
længer tids follow-up er nødven-
dige for at fastslå  hvorvidt det ud 
fra præ- operative evalueringer 
kan forudsiges hvorvidt vægttab 
kan opnås og fastholdes. Sådan-
ne resultater vil bidrage til plan-
lægning af præ og post operative 
interventioner rette mod de pt. 
som er i risiko for manglende 
succes med vægttab. 
 

 Magdaleno Jr. et. Al. 
 
2008 
 
Understanding the Life 
Experiences of Brazilian 
Women after Bariatric 
surgery: a Qualitative 
study. 

Kvalitativt studie 
Semistruktureret interview. 
Tematisk indholdsanalyse 
 
 
Svaghed: Studiet er lavet i Brasilien, 
det er uklart om konteksten er 
sammenlignelig. 

Formålet med studiet er 
forstå betydningen for 
kvinder når de vælger at få 
lavet LGBy og at undersøge 
hvad der støtter terapeutisk 
succes og fejl. 

7 brasilianske kvinder der 
har fået lavet LGBy for min. 
1,5 år siden og max 3 år. 

Temaerne der findes er: 
Social inklusion –oplevelsen af social 
inklusion er en motiverende faktor for 
at opretholde motivationen til at 
arbejde med vægttab. Social diskrimi-
nation er en risikofaktor ift dette. 
Generhvervelse af selvværd og identi-
tet-er faktorer der forbedrer livskvali-
tet og psykopatologiske symptomer 
Risikoen for desillusion-der er koblet 
til oplevelsen af at fejle. 
 

Forfatterne finder at der er 
behov for andre former for 
evaluering af LGBy end vægttab 
og forbedring i generelt helbred. 
Metoder som skaber forståelse 
for de psykosociale dynamikker 
hvilken betydning vægttab har 
for disse kvinder. 

Magdaleno Jr. et. Al. 
 
2009 

Kvalitativt studie 
Semistruktureret interview. 
Tematisk indholdsanalyse 

Formålet med studiet er 
forstå  spektret af mening ift 
vægttab for kvinder der får 

7 brasilianske kvinder der 
har fået lavet LGBy for min. 
1,5 år siden og max 3 år 

Temaerne der findes er: 
Forbedring i body image: Accept og 
forsvarsløshed - denne forsvarsløshed 
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The Psychology of 
Bariatric Patient: What 
Replaces Obesity? A 
Qualitative Research 
with Brazilian Women. 

 
 
Svaghed: Studiet er lavet i Brasilien, 
det er uklart om konteksten er 
sammenlignelig. 

lavet LGBy og den betydning 
det repræsenterer i deres liv 
og de psykosociale komplika-
tioner 

kan føre til udvikling af fobiske symp-
tomer, ubalancer i familie og ægte-
skab der kan føre til modløshed ift. at 
fortsætte vægttab. 
Problemet med  skind folder, slap hud 
og ar - dette kan medføre en konstant 
efterspørgsel af plastik kirurgi. 
 

Ronette L. Kolotkin et. 
Al. 
 
2009 
 
Two-year changes in 
health-related quality 
of life in gastric bypass 
patients compared 
with severely obese 
controls. 
 

IWQOL 
SF-36 
Spørges ved baseline og 2 år efter 

At evaluere 2-års ændringer i 
QoL mellem LGBy patienter 
og to sammenlignings grup-
per. Den ene bestående at 
personer der søgte LGBy 
men som ikke blev opereret. 
Den anden overvægtige i 
baggrundsbefolkningen. 

308 LGBy pt. 
253 personer der søgte 
men som ikke blev opere-
ret. 
272 overvægtige fra bag-
grundsbefolkningen 
 
 

Der findes signifikant forbedring i alle 
skalaer for SF-36 og IWQOL fra base-
line til efter 2år. Ligeledes findes der 
ved baseline ikke forskel mellem 
grupperne , LGBy patienterne opnår 
signifikant forbedring i alle områder 
efter 2 år ift. de to andre grupper. 

Patienterne taber gennemsnitligt 
34,2 %±10% efter 2 år 

Ronette L. Kolotkin et. 
Al. 
 
2012 
 
Six-year changes in 
health-related quality 
of life in gastric bypass 
patients compared 
with severely obese 
controls. 
 

Tværsnitsundersøgelse med spørge-
skema: 
IWQOL 
SF-36 
Spørges ved baseline, 2 år og 6 år 
efter 
 
Styrker: 
Stor population og lang follow-up 
 
Svaghed: konteksten er USA der kan 
være selektions bias i hvilke pt. der 
er tilbudt op og hvilke der ikke er. 
Det er et forsikringsspørgsmål 
 

At evaluere 2-års og 6 år 
ændringer i QoL mellem 
LGBy patienter og to sam-
menlignings grupper. Den 
ene bestående at personer 
der søgte LGBy men som 
ikke blev opereret. Den 
anden overvægtige i bag-
grundsbefolkningen. 

323 LGBy pt. 
257 personer der søgte 
men som ikke blev opere-
ret. 
272 overvægtige fra bag-
grundsbefolkningen 
 
 

Der findes et lille fald i QoL fra 2 til 6 
år. 
PCS score efter 6 år er lavere end 
normalbefolkningen 

BMI efter 2 år 29,6 ±6,4 
Efter 6 år 32,9 ±7,4 
 
gennemsnitligt EWL ved 6 år 56,4 
% ± 21,4% 

Michel Suter et.al. 
 
2011 
 
Signifikant Long-Term 
weight Loss, Improve-
ment of Obesity-
Related Comorbidities 
and quality of Life. 
 

Tværsnitsundersøgelse med spørge-
skema: 
MAQoL (Moorehead QoL ) 
6 og 7 år efter 
 
kliniks undersøgelse af cohorte 
BAROS score- et system til at evalue-
re resultater af LGBy og inkluderer 
vægttab, evaluering af comorbiditet 
og QoL og komplikationer. 

Analysere middel til lang tids 
resultater af LGBy in en stor 
gruppe af patienter, samt at 
rapportere ikke blot vægttab 
men også comorbiditet og 
QoL på en årlig basis. 

379 patienter med mindst 
5 års follow-up 
125 efter 6 år og 139 efter 
7 år. 

BAROS score god eller fremragende 
blandt de fleste…. 

Efter 5 år EWL 62,7 og 74,9% har 
EWL> 50%, 76,8% har BMI <35 
Efter 7 år  64,9 % Af pt. 
EWL>50%, 71,9 BMI<35 
Der er således lidt vægtøgning i 
perioden specielt blandt de super 
adipøse. 
Ernæringsmæssige mangler 
opstår hos faktisk alle patienter-
ne, men kan substitueres. 
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Svaghed: BAROS score siger ikke så 
meget om QoL  

 
Comorbiditet forbedres drama-
tisk men uden forskel mellem år 
3 og 5 

Bocchieri et. Al. 
 
2002 
 
Percevived Psychoso-
cial Outcomes of 
Gastric Bypass Surgery: 
A Qualitative Study. 
 
 

Kvalitativt studie 
Ustrukturerede interview, semi-
strukturerede interview og fokus-
gruppeinterview 
 
Grounded theory 
 
Svaghed: der er ikke citater med der 
viser hvad temaerne udledes fra. 

Formål: at tilvejebringe flere 
detaljer som mangler i den 
nuværende litt. 
Undgå forsker bias om 
muligt outcome 
Guide retningen for fremti-
dig kvalitativ forskning og 
interventioner. 

22 patienter deltager i 
interview. 
Gennemsnitlig tid siden 
operation 28 måneder 
(6mdr til 11 år) 
 

Resultater: 
Genfødsel- 
Patienterne deler deres liv op i 
før/efter operation. 
De der kan håndtere de nye udfor-
dringer oplever forbedring i livskvali-
tet såvel som vægttab. 
Der sker en mangfoldighed af ændrin-
ger i deres liv. De positive: øget mobi-
litet, reduktion i smerter og sygdom, 
muligheden for at forestille sig en 
fremtid, øgede forældre evner, bedre 
jobsituation. 
 
Dramatisk vægttab resulterer ikke kun 
i positiv resultater det kan give pro-
blemer med sociale relationer, eksi-
stentielle problemer og kræver nye 
færdigheder. 
 
Alt i alt ser det ud til at nogle patienter 
hellere vælger at være adipøse end at 
erkende følelsen af frygt og sårbar-
hed. 

Det ultimative mål af vægttab er 
løftet om et bedre liv… 
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Bilag 4 Spørgeskema 

 

Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. 

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. 

Besvar hvert spørgsmål ved at sætte kryds ved det svar, der passer bedst på dig. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sva-

re, svar da venligst så godt du kan. 

 

  

1. Hvordan synes du dit helbred er alt i alt?  

  (Sæt kun ét kryds) 

 Fremragende  ..........................................................................................................................................  1 

 Vældig godt  ............................................................................................................................................  2 

 Godt  ........................................................................................................................................................  3 

 Mindre godt  ............................................................................................................................................  4 

 Dårligt  .....................................................................................................................................................  5 

 

 

2. Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er dit helbred alt i alt nu? 
   (Sæt kun ét kryds) 

  Meget bedre nu end for ét år siden  .......................................................................................................  1 

 Noget bedre nu end for ét år siden  ........................................................................................................  2 

 Nogenlunde det samme  .........................................................................................................................  3 

 Noget dårligere nu end for ét år siden  ...................................................................................................  4 

 Meget dårligere nu end for ét år siden  ...................................................................................................  5 
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3. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen.  

Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter?  

I så fald, hvor meget? .......................................................................................................... (Sæt ét kryds i hver linie) 

  Ja,                        Ja,                      Nej, 

  Meget  lidt                     slet ikke 

                begrænset       begrænset         begrænset

   

 Krævende aktiviteter, som fx at løbe, løfte tunge ting, 

 deltage i anstrengende sport  .........................................................................   1  2              3 

 Lettere aktiviteter, såsom at flytte et bord, støvsuge 

 eller cykle  .......................................................................................................   1  2              3 

 At løfte eller bære dagligvarer  .......................................................................   1  2             3 

 At gå flere etager op ad trapper  ....................................................................   1  2             3 

 At gå én etage op ad trapper  .........................................................................   1  2             3 

 At bøje sig ned eller gå ned i knæ  ..................................................................   1  2             3 

 Gå mere end én kilometer  ............................................................................   1  2             3 

 Gå nogle hundrede meter  .............................................................................   1  2             3 

 Gå 100 meter  .................................................................................................   1  2            3 

 Gå i bad eller tage tøj på  ................................................................................   1  2            3 

 

 

4. Har du inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde   
 eller andre daglige aktiviteter på grund af dit fysiske helbred? 

     (Sæt ét kryds i hver linie) 

   JA NEJ 

 Jeg har skåret ned på den tid, jeg bruger på arbejde 

 eller andre aktiviteter  ....................................................................................   1  2 

 Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville  .......................................................   1  2 

 Jeg har været begrænset i hvilken slags arbejde eller 

 andre aktiviteter, jeg har kunnet udføre  .......................................................   1  2 

 Jeg har haft besvær med at udføre mit arbejde eller 

 andre aktiviteter (fx krævede det en ekstra indsats)  .....................................   1  2 
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5. Har du inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde   

 eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer? 

  (Sæt ét kryds i hver linie) 

   JA NEJ 

 Jeg har skåret ned på den tid, jeg bruger på arbejde 

 eller andre aktiviteter  ....................................................................................   1  2 

 Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville  .......................................................   1  2 

 Jeg har udført mit arbejde eller andre aktiviteter 

 mindre omhyggeligt, end jeg plejer  ..............................................................   1  2 

 

 

6. Inden for de sidste 4 uger hvor meget har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige   
 problemer vanskeliggjort din kontakt med familie, venner, naboer eller andre? 

 

  (Sæt kun ét kryds) 

 Slet ikke  ..................................................................................................................................................  1 

 Lidt  ..........................................................................................................................................................  2 

 Noget  ......................................................................................................................................................  3 

 En hel del  ................................................................................................................................................  4 

 Virkelig meget  .........................................................................................................................................  5 

 

 

7. Hvor stærke fysiske smerter har du haft i de sidste 4 uger? 

  (Sæt kun ét kryds) 

 Ingen smerter  .........................................................................................................................................  1 

 Meget lette smerter  ...............................................................................................................................  2 

 Lette smerter  ..........................................................................................................................................  3 

 Middelstærke smerter  ............................................................................................................................  4 

 Stærke smerter  .......................................................................................................................................  5 

 Meget stærke smerter .............................................................................................................................  6 
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8. Inden for de sidste 4 uger hvor meget har fysiske smerter vanskeliggjort dit daglige    

 arbejde  (både arbejde uden for hjemmet og husarbejde)? 

 

    (Sæt kun ét kryds) 

 Slet ikke  ..................................................................................................................................................  1 

 Lidt  ..........................................................................................................................................................  2 

 Noget  ......................................................................................................................................................  3 

 En hel del  ................................................................................................................................................  4 

 Virkelig meget  .........................................................................................................................................  5 

 

 

9. Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger.  
 Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger -  

   (Sæt ét kryds i hver linie) 

              På  
   Det      En hel      Noget      Lidt      På intet 

           Hele      meste      del af         af            af        tids-      

                                                                   Tiden   af tiden      tiden        tiden      tiden   punkt 

 

 har du følt dig veloplagt og fuld af liv?  .................................. 1           2           3           4           5           6 

 har du været meget nervøs?  ................................................. 1           2            3          4           5           6 

 har du været så langt nede, at intet kunne 

opmuntre dig?  ....................................................................... 1           2           3           4             5          6 

 har du følt dig rolig og afslappet?  .......................................... 1           2           3           4            5          6 

 har du været fuld af energi?  .................................................. 1           2           3           4            5           6 

 har du følt dig trist til mode?  ................................................. 1          2           3  4             5          6 

 har du følt dig udslidt?  ........................................................... 1          2           3            4             5          6 

 har du været glad og tilfreds?  ............................................... 1          2           3            4            5           6 

 har du følt dig træt?  .............................................................. 1           2          3           4             5           6 
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10. Inden for de sidste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbred eller   

 følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker  

(fx besøge venner, slægtninge osv.)? 

  (Sæt kun ét kryds) 

 Hele tiden  ................................................................................................................................................  1 

 Det meste af tiden  ...................................................................................................................................  2 

 Noget af tiden  ..........................................................................................................................................  3 

 Lidt af tiden  ..............................................................................................................................................  4 

 På intet tidspunkt  ....................................................................................................................................  5 

 

 

11. Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for dit vedkommende? 
    (Sæt ét kryds i hver linie) 

              Over-  Over-  

    Helt       vejende Ved vejende Helt 

  rigtigt    rigtigt ikke forkert forkert 

 Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre  ..................................................  1        2  3  4  5 

 Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender ....................................  1        2  3  4  5 

 Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere ...........................................  1        2  3  4  5 

 Mit helbred er fremragende .....................................................................  1        2  3  4  5 

 

 

De næste spørgsmål handler om dine personlige forhold. 

12. Køn 

Mand…………….  

Kvinde…………  

 

13. Alder ______ år 

 

14. Højde og vægt 
 

Hvor høj er du (uden sko)?..................................................  _____________cm 

  

Hvor meget vejer du i hele kg (uden tøj)? ………………..  _____________kg 

 

Hvor meget vejede du FØR gastric bypass operation?....... _____________kg 

15. Hvad er din ægteskabelige stilling  
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Gift eller Registreret partnerskab…………….   

Skilt eller separeret…………………………..   

Enke (mand)………………………………….   

Ugift…………………………………………   

Fast samlevende i papirløst forhold………….   

 

16. Hvilken skole uddannelse har du? 

Går stadig i skole …………………………….  

7 eller færre års skolegang …………………..  

8-9 års skolegang …………………………….  

Studenter, HF eksamen (inkl.HHX, HTX)……  

Andet, herunder udenlandskskole ……………  

 

17. Har du fuldført en erhvervsuddannelse?  

Nej ……………………………………………………………………………………….   

Faglært indenfor håndværk, handel, kontor m.v. ……………………………………….  

Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx social og sundhedsassistent,  

tekniker, merkonom)……………………………………………………………………..   

Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx skolelærer, politibetjent,  

journalist, socialrådgiver, fysioterapeut)…………………………………………………   

Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (fx civilingeniør, cand.mag., 

 læge, psykolog)………………………………………………………………………….   

-

________________________________________________________________________________________________________ 

18. Hvad er din erhvervsmæssige stilling? 

I beskæftigelse som selvstændig ………………………………………….  

I beskæftigelse som ansat………………………………………………….   

Arbejdsløs eller arbejdsløs i aktivering……………………………………  

Uddannelses søgende (lærling, elev, studerende)………………………   

Pensionist (alderspensionist, førtidspensionist. efterløn, andet)   

Andet, skriv hvad _______________________________________________ 

Hvis du vil deltage i interview, så skriv venligst dit navn og tlf.nr. 

Tak for hjælpen! 

Returner venligst det udfyldte skema i svarkuverten, portoen er betalt. 
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Bilag 5: Brev til patienter 

 

 

 

 

Til dig der er Gastric bypass opereret. 

 

Jeg tillader mig at skrive til dig, da du tidligere er blevet Gastric bypass opere-

ret.  

Jeg er Viceklinikchef i Medicinsk område på Aalborg sygehus og er aktuelt i 

gang med en videreuddannelse med fokus på forskning. I den forbindelse er 

jeg ved at lave en undersøgelse, der skal belyse, hvordan personer, der tidlige-

re er Gastric Bypass opereret, oplever deres helbred og livskvalitet.  

Der findes undersøgelser, der viser, hvordan det går et år efter operationen, 

men vi mangler viden om, hvordan det går efter flere år. Dette er vigtigt at få 

viden om, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt svarer. Derfor håber 

jeg, du har lyst til at udfylde spørgeskemaet, da det vil være med til at give os 

et billede af, hvordan det går med gruppen af tidligere patienter. 

Deltagelse i undersøgelsen er frivillig og anonym. Svarene vil blive brugt i 

uddannelsesmæssig sammenhæng og den viden vi kommer frem til, vil blive 

anvendt i Adipositasklinikken til gavn for kommende patienter. 

Jeg har vedlagt en frankeret svarkuvert, som du kan sende det udfyldte skema 

retur i.  

Svar senest d.14. februar 2013. 

Jeg håber, du har lyst til at deltage! 

 

Med venlig hilsen 

Jytte Heidmann

http://www.aalborguh.dk/
mailto:jyhe@rn.dk
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Bilag 6: Variabelliste 

 

DATAFIL: C:\Documents and Settings\n3uw\Skrivebord\Epidata\SF 36 Forår 2013_dbl.rec 

Fillabel: Speciale  

 

Filstørrelse:          11 kb 

Sidste ændring:        10. mar 2013 12:37 

Antal felter:          47 

Antal observationer:   88 

Checks tilføjet:       Ja (Sidste ændring 10. mar 2013 10:23) 

 

 

Felter i datafilen: 

 

Nr. Navn       Variabel label        Felttype        Bredde  Checks                Værdi labels         

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  1 n0         NO                    Numerisk        3      Must enter                                 

 

  2 n1         Hvordan synes         Numerisk        1                            label_n1             

               du dit helbred                                                     1: Fremragende       

               er alt i alt?                                                      2: Vældig_godt       

                                                                                  3: Godt              

                                                                                  4: Mindre_godt       

                                                                                  5: Dårligt           

                                                                                  9: Uoplyst           

 

  3 n2         Sammenlignet          Numerisk        1                            label_n2             

               med for et år                                                      1: Meget_bedre_      

               siden, hvordan                                                     2: Noget_bedre       

               er dit helbred                                                     3: Nogenlunde_det_sa 

               alt i alt nu?                                                      4: Noget_dårligere   

                                                                                  5: Meget_dåerligere  

                                                                                  9: Uoplyst           

 

  4 n3a        Er du på grund        Numerisk        1                            label_begrænset      

               af dit helbred                                                     1: Meget_begrænset   

               begrænset i                                                        2: Lidt_begrænset    

               krævende                                                           3: Slet_ikke_begræns 

               aktiviteter?                                                       9: Uoplyst           

 

  5 n3b        Er du på grund        Numerisk        1                            label_begrænset      

               af dit helbred                                                     1: Meget_begrænset   

               begrænset i                                                        2: Lidt_begrænset    

               lettere                                                            3: Slet_ikke_begræns 

               aktiviteter?                                                       9: Uoplyst           

 

  6 n3c        Er du på grund        Numerisk        1                            label_begrænset      

               af dit helbred                                                     1: Meget_begrænset   

               begrænset i at                                                     2: Lidt_begrænset    

               løfte eller                                                        3: Slet_ikke_begræns 

               bære daglig                                                        9: Uoplyst           

               varer?                                                                                  

 

  7 n3d        Er du på grund        Numerisk        1                            label_begrænset      

               af dit helbred                                                     1: Meget_begrænset   

               begrænset i at                                                     2: Lidt_begrænset    

               gå flere etager                                                    3: Slet_ikke_begræns 

               op ad trappe?                                                      9: Uoplyst           

 

  8 n3e        Er du på grund        Numerisk        1                            label_begrænset      

               af dit helbred                                                     1: Meget_begrænset   

               begrænset i at                                                     2: Lidt_begrænset    

               gå en etage op                                                     3: Slet_ikke_begræns 

               ad trappe?                                                         9: Uoplyst           

 

  9 n3f        Er du på grund        Numerisk        1                            label_begrænset      

               af dit helbred                                                     1: Meget_begrænset   

               begrænset i at                                                     2: Lidt_begrænset    

               bøje dig eller                                                     3: Slet_ikke_begræns 

               gå ned i knæ?                                                      9: Uoplyst           
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 10 n3g        Er du på grund        Numerisk        1                            label_begrænset      

               af dit helbred                                                     1: Meget_begrænset   

               begrænset i at                                                     2: Lidt_begrænset    

               gå mere end en                                                     3: Slet_ikke_begræns 

               km?                                                                9: Uoplyst           

 

 11 n3h        Er du på grund        Numerisk        1                            label_begrænset      

               af dit helbred                                                     1: Meget_begrænset   

               begrænset i at                                                     2: Lidt_begrænset    

               gå nogle 100                                                       3: Slet_ikke_begræns 

               meter?                                                             9: Uoplyst           

 

 12 n3i        Er du på grund        Numerisk        1                            label_begrænset      

               af dit helbred                                                     1: Meget_begrænset   

               begrænset i at                                                     2: Lidt_begrænset    

               gp 100 meter?                                                      3: Slet_ikke_begræns 

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 13 n3j        Er du på grund        Numerisk        1                            label_begrænset      

               af dit helbred                                                     1: Meget_begrænset   

               begrænset i at                                                     2: Lidt_begrænset    

               gå i bad eller                                                     3: Slet_ikke_begræns 

               tage tøj på?                                                       9: Uoplyst           

 

 14 n4a        Jeg har skåret        Numerisk        1                            label_ja_nej         

               ned på den tid,                                                    1: Ja                

               jeg bruger på                                                      2: Nej               

               arbejde eller                                                      9: Uoplyst           

               andre                                                                                   

               aktiviteter                                                                             

 

 15 n4b        Jeg har nået          Numerisk        1                            label_ja_nej         

               mindre end jeg                                                     1: Ja                

               gerne ville                                                        2: Nej               

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 16 n4c        Jeg har været         Numerisk        1                            label_ja_nej         

               begrænset i                                                        1: Ja                

               hvilket slags                                                      2: Nej               

               arbejde eller                                                      9: Uoplyst           

               andre                                                                                   

               aktiviteter, jeg                                                                        

 

 17 n4d        Jeg har haft          Numerisk        1                            label_ja_nej         

               besvær med at                                                      1: Ja                

               udføre mit                                                         2: Nej               

               arbejde eller                                                      9: Uoplyst           

               andre                                                                                   

               aktiviteter                                                                             

 

 18 n5a        Jeg har skåret        Numerisk        1                            label_ja_nej         

               ned på den tid                                                     1: Ja                

               jeg bruger på                                                      2: Nej               

               arbejde eller                                                      9: Uoplyst           

               andre                                                                                   

               aktiviteter                                                                             

 

 19 n5b        Jeg har nået          Numerisk        1                            label_ja_nej         

               mindre, end jeg                                                    1: Ja                

               gerne ville                                                        2: Nej               

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 20 n5c        Jeg har udført        Numerisk        1                            label_ja_nej         

               mit arbejde                                                        1: Ja                

               eller andre                                                        2: Nej               

               aktiviteter                                                        9: Uoplyst           

               mindre                                                                                  

               omhyggeligt,                                                                            

               end j                                                                                   

 

 21 n6         Indenfor de           Numerisk        1                            label_n6             

               sidste 4 uger,                                                     1: Slet_ikke         

               hvor meget har                                                     2: Lidt              

               dit fysiske                                                        3: Noget             
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               helbred eller                                                      4: En_hel_del        

               følelses                                                           5: Virkelig_meget    

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 22 n7         Hvor stærke           Numerisk        1                            label_smerter        

               fysiske smerter                                                    1: Ingen_smerter     

               har du haft de                                                     2: Meget_lette_smert 

               sidste 4 uger?                                                     3: Lette_smerter     

                                                                                  4: Middelstærke_smer 

                                                                                  5: Stærke_smerter    

                                                                                  6: Meget_stærke_smer 

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 23 n8         Indenfor de           Numerisk        1                            label_n6             

               sidste 4 uger,                                                     1: Slet_ikke         

               hvor meget har                                                     2: Lidt              

               fysisk smerte                                                      3: Noget             

               vanskeliggjort                                                     4: En_hel_del        

               dit da                                                             5: Virkelig_meget    

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 24 n9a        Hvor stor en          Numerisk        1                            label_tid            

               del af tiden de                                                    1: Hele_tiden        

               sidste 4 uger,                                                     2: Det_meste_af_tide 

               har du følt dig                                                    3: En_hel_del_af_tid 

               veloplagt og ful                                                   4: Noget_af-tiden    

                                                                                  5: Lidt_af_tiden     

                                                                                  6: På_intet_tidspunk 

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 25 n9b        Hvor stor en          Numerisk        1                            label_tid            

               del af tiden de                                                    1: Hele_tiden        

               sidste 4 uger,                                                     2: Det_meste_af_tide 

               har du været                                                       3: En_hel_del_af_tid 

               meget nervøs?                                                      4: Noget_af-tiden    

                                                                                  5: Lidt_af_tiden     

                                                                                  6: På_intet_tidspunk 

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 26 n9c        Hvor stor en          Numerisk        1                            label_tid            

               del af tiden de                                                    1: Hele_tiden        

               sidste 4 uger,                                                     2: Det_meste_af_tide 

               har du været så                                                    3: En_hel_del_af_tid 

               langt nede, at i                                                   4: Noget_af-tiden    

                                                                                  5: Lidt_af_tiden     

                                                                                  6: På_intet_tidspunk 

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 27 n9d        Hvor stor en          Numerisk        1                            label_tid            

               del af tiden de                                                    1: Hele_tiden        

               sidste 4 uger,                                                     2: Det_meste_af_tide 

               har du følt dig                                                    3: En_hel_del_af_tid 

               rolig og afslapp                                                   4: Noget_af-tiden    

                                                                                  5: Lidt_af_tiden     

                                                                                  6: På_intet_tidspunk 

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 28 n9e        Hvor stor en          Numerisk        1                            label_tid            

               del af tiden de                                                    1: Hele_tiden        

               sidste 4 uger,                                                     2: Det_meste_af_tide 

               har du været                                                       3: En_hel_del_af_tid 

               fuld af energi?                                                    4: Noget_af-tiden    

                                                                                  5: Lidt_af_tiden     

                                                                                  6: På_intet_tidspunk 

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 29 n9f        Hvor stor en          Numerisk        1                            label_tid            

               del af tiden de                                                    1: Hele_tiden        

               sidste 4 uger,                                                     2: Det_meste_af_tide 

               har du følt dig                                                    3: En_hel_del_af_tid 

               trist til mode?                                                    4: Noget_af-tiden    

                                                                                  5: Lidt_af_tiden     

                                                                                  6: På_intet_tidspunk 

                                                                                  9: Uoplyst           
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 30 n9g        Hvor stor en          Numerisk        1                            label_tid            

               del af tiden de                                                    1: Hele_tiden        

               sidste 4 uger,                                                     2: Det_meste_af_tide 

               har du følt dig                                                    3: En_hel_del_af_tid 

               udslidt?                                                           4: Noget_af-tiden    

                                                                                  5: Lidt_af_tiden     

                                                                                  6: På_intet_tidspunk 

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 31 n9h        Hvor stor en          Numerisk        1                            label_tid            

               del af tiden de                                                    1: Hele_tiden        

               sidste 4 uger,                                                     2: Det_meste_af_tide 

               har du været                                                       3: En_hel_del_af_tid 

               glad og                                                            4: Noget_af-tiden    

               tilfreds?                                                          5: Lidt_af_tiden     

                                                                                  6: På_intet_tidspunk 

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 32 n9i        Hvor stor en          Numerisk        1                            label_tid            

               del af tiden de                                                    1: Hele_tiden        

               sidste 4 uger,                                                     2: Det_meste_af_tide 

               har du følt dig                                                    3: En_hel_del_af_tid 

               træt?                                                              4: Noget_af-tiden    

                                                                                  5: Lidt_af_tiden     

                                                                                  6: På_intet_tidspunk 

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 33 n10        Indenfor de           Numerisk        1                            label_n10            

               sidste 4 uger,                                                     1: Hele_tiden        

               hvor stor en                                                       2: Det_meste_af_tide 

               del af tiden,                                                      3: Noget_af_tiden    

               har dit fysiske                                                    4: Lidt_af_tiden     

               helbre                                                             5: På_intet_tidspunk 

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 34 n11a       Jeg bliver nok        Numerisk        1                            label_n11a           

               lidt lettere                                                       1: Helt_rigtigt      

               syg end andre                                                      2: Overvejende_rigti 

                                                                                  3: Ved_ikke          

                                                                                  4: Overvejende_forke 

                                                                                  5: Helt_forkert      

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 35 n11b       Jeg er lige så        Numerisk        1                            label_n11a           

               rask, som andre                                                    1: Helt_rigtigt      

               jeg kender                                                         2: Overvejende_rigti 

                                                                                  3: Ved_ikke          

                                                                                  4: Overvejende_forke 

                                                                                  5: Helt_forkert      

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 36 n11c       Jeg forventer,        Numerisk        1                            label_n11a           

               at mit helbred                                                     1: Helt_rigtigt      

               bliver dårligere                                                   2: Overvejende_rigti 

                                                                                  3: Ved_ikke          

                                                                                  4: Overvejende_forke 

                                                                                  5: Helt_forkert      

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 37 n11d       Mit helbred er        Numerisk        1                            label_n11a           

               fremragende                                                        1: Helt_rigtigt      

                                                                                  2: Overvejende_rigti 

                                                                                  3: Ved_ikke          

                                                                                  4: Overvejende_forke 

                                                                                  5: Helt_forkert      

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 38 n12        Køn                   Numerisk        1                            label_køn            

                                                                                  1: Mand              

                                                                                  2: Kvinde            

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 39 n13        Alder                 Numerisk        2                                                 
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 40 n14a       Hvor høj er du?       Numerisk        3                                                 

 

 41 n14b       Hovr meget            Numerisk        3                                                 

               vejer du?                                                                               

 

 42 n14c       Hvor meget            Numerisk        3                                                 

               vejde du før                                                                            

               Gastric bypass?                                                                         

 

 43 n15        Hvad er din           Numerisk        1                            label_ægteskab       

               ægteskablige                                                       1: Gift              

               stilling?                                                          2: Skilt             

                                                                                  3: Enke              

                                                                                  4: Ugift             

                                                                                  5: Fast_samlevende   

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 44 n16        Hvilken skole         Numerisk        1                            label_skole          

               uddannelse har                                                     1: Går_stadig_i_skol 

               du?                                                                2: 7_år_eller_færre  

                                                                                  3: 8_-9_år           

                                                                                  4: Student           

                                                                                  5: Andet             

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 45 n17        Har du fuldført       Numerisk        1                            label_uddannelse     

               en                                                                 1: Nej               

               erhvervsuddannel                                                   2: Faglært           

               se?                                                                3: Kort_videregående 

                                                                                  4: Mellemlang_videre 

                                                                                  5: Lang_videregående 

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 46 n18        Hvad er din           Numerisk        1                            label_n18            

               erhvervsmæssige                                                    1: Selvstændig       

               stilling?                                                          2: Ansat             

                                                                                  3: Arbejdsløs        

                                                                                  4: Uddannelses_søgen 

                                                                                  5: Pensionist        

                                                                                  6: Andet             

                                                                                  9: Uoplyst           

 

 47 n19        Har du oplevet        Numerisk        1                            label_n19            

               komplikationer,                                                    1: Ja                

               som følge af                                                       2: Nej               

               din Gastric                                                        9: Uoplyst           

               bypass                                                                                  

               operation der                                                                           

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Bilag 7: Invitation til deltagelse i fokusgruppeinterview 

 

Aalborg d. 15. marts 2013 

 

Kære  

 

Tak for dit tilsagn om at deltage i interview. 

 

Interviewet er en del af en undersøgelse, jeg er ved at lave som et led i min videreuddannelse. 

Interviewet er et fokusgruppeinterview, det vil sige, at der er inviteret seks personer til at delta-

ge. Formålet med interviewet er at skabe viden om og forståelse for, hvordan personer, der er 

Gastric Bypass opereret, oplever, at deres liv er påvirket af dette. Til interviewet vil jeg stille nog-

le spørgsmål, som jeg gerne vil have jeres forskellige synspunkter på, ligesom de forskellige 

synspunkter og oplevelser diskuteres i gruppen. 

Interviewet afholdes torsdag d.21. marts kl.16.15 og forventes at vare ca. 1½ time. Inter-

viewet vil blive afholdt på Aalborg Universitetshospital i Medicinerhuset, mødelokale 9.4. 

Mødelokale 9.4 finder du ved at tage Vest elevatoren til 9.etage. Når du kommer ud af elevato-

ren, går du ad gangen, der ligger lige frem. Mødelokale 9.4 ligger på venstre hånd på den gang. 

Deltagelse er frivillig, og du kan til enhver tid vælge at trække dig. Jeg vedlægger samtykke er-

klæring til orientering. Denne medbringer jeg ved interviewet, hvor jeg vil bede dig skrive under. 

Interviewet vil blive optaget på minidisc. De informationer, der kommer frem under interviewet, 

vil blive behandlet helt fortroligt og kun fremstå i anonymiseret form. Det vil sige, at dit navn og 

identitet ikke kommer til at fremgå af undersøgelsen.  

Har du brug for yderligere information om undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 

Jytte Heidmann 

Email: jyhe@rn.dk 

 

mailto:jyhe@rn.dk


 

90 
 

Bilag 8: Samtykkeerklæring 

 

Samtykkeerklæring 

 

Jeg giver hermed mit samtykke til, at jeg vil deltage i interviewundersøgelsen i forbindelse med 

Jytte Heidmanns speciale. 

Formålet med undersøgelsen er at se på, hvordan personer der er Gastric Bypass opereret oplever 

at det påvirker deres liv. 

Derudover er jeg informeret om: 

o At det er frivilligt at deltage i interviewet. 

o At jeg til en hver tid kan trække mit samtykke tilbage. Dette vil ikke få indflydelse på 

min nuværende eller fremtidige behandling. 

o At interviewet vil blive optaget på bånd. Det vil efterfølgende blive transskriberet og slet-

tet, når undersøgelsen er afsluttet. 

o At jeg er sikret anonymitet. Eventuelle genkendelige oplysninger vil blive ændret, således 

at andre ikke vil kunne genkende mig i opgaven. 

o At jeg lover fortrolighed i forhold til, hvad der siges af andre deltagere i gruppen. 

Jeg har fået skriftligt og mundtligt information om undersøgelsen og vil gerne deltage. 

 

Dato 

Underskrift 
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Bilag 9: Spørgeguide 

 

Information: Undersøgelsen handler om, hvordan personer, der har fået lavet Gastric bypass, oplever, 

at deres livskvalitet er påvirket af dette 6 år efter.  

Introduktionsrunde:  

Før jeg fortæller mere om, hvad der skal ske, så tager vi lige en runde, hvor I præsenterer 

jer kort (navn, alder og hvornår I er opereret) 

Interviewet her i dag vil som sagt handle om: 

Jeres oplevelse og erfaring med at være Gastric bypass opereret og hvordan det har på-

virket jeres liv. 

Interviewet vil vare ca. 1½ time og jeg optager vores samtale på minidisc. Det bliver efter-

følgende skrevet ud uden navne, og så bliver lydfilen slettet. 

Hvad kommer der til at foregå i dag: 

Det vi skal i dag kaldes et fokusgruppeinterview. Det vil sige, at jeg har nogle emner, som 

jeg gerne vil høre jeres oplevelser og erfaringer med. 

Normal når man tænker interview, så er det noget med en, der stiller en masse spørgs-

mål, som man skal svare på 

I dag er det mest jer, der skal snakke og diskutere med hinanden 

 Det vil foregå på den måde, at jeg stiller nogle spørgsmål, som jeg gerne vil have at I dis-

kuterer eller taler om. Det er ikke sådan, at I skal nå til enighed, for I har jo nok alle for-

skellige oplevelser, og alle oplevelser er lige vigtige. Dermed er der heller ikke noget rig-

tigt eller forkert svar.  

Det er vigtigt, at alle bliver hørt, og det er vigtigt, at vi bliver på sporet. Så hvis samtalen 

kommer til at bevæge sig ud af et sidespor – hvor spændende det end måtte være, så kan 

det godt være, at jeg bryder ind.  

Og så er det vigtigt at forstå, at jeg ikke har svarene, det er jer. Jeg har inviteret jer, fordi I 

kan lære mig noget! 

Startspørgsmål (I vilkårlig rækkefølge): 

 Hvad betyder det for jeres liv nu, at I er GB opereret? 

 Et mål med GB er vægttab, hvordan oplever I det? 

  Er vægttab kun positivt? (forudsat de italesættes som positivt) 
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  Går vægttab af sig selv eller hvordan oplever I det nu? (hvad kræver det) 

  

Hvordan har GB påvirket jeres krop og fysik? 

  Komplikationer 

  Helbred 

  Fysisk funktion – motion 

  Spisevaner    

 

Hvilken betydning har GB for jeres forhold til andre mennesker venner, familie, ægtefæl-

ler, kolleger?  

 Bliver man set på som den samme eller som en anden? 

 

Det er I flere undersøgelser beskrevet, at der kan opstå følelsesmæssige udfordringer som 

følge af GB og vægttab – hvad tænker I om det? 

 (”aben flytter med”) 

Opfølgningsspørgsmål: 

 I siger… har betydning for …. Hvad har ellers betydning? 

 I siger … er godt/dårligt, hvad er ellers godt/dårligt? 

 I siger at …er gået godt, hvad er så gået dårligt? 

 Du nævner… vil du sige noget mere om det 

 Hvad tænker I andre om det, er det noget I har oplevet? 

 

Debriefing: Vi skal til at runde af. Er der nogen der brænder inde med noget som I gerne lige vil sige? 

 Hvordan har det været, at deltage? 

 Jeg vil gerne sige TAK fordi I har villet deltage. Det har været spændende at tale med jer. 
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Bilag 10: Instruktion til transskribering af interviews 

 

Kære Karin 

 

Følgende bedes fulgt ved transskribering af interview. 

 Angiv med forbogstav for navne, hvem der taler 

 Skift linje, når en ny person begynder at tale 

 Skriv interviewet ordret 

 Angiv gerne med parentes hvis der grines eller, hvis der er en pause 

 Henvend dig til mig, hvis der er spørgsmål eller opstår problemer undervejs (tlf. 41 31 78 

31) 

 

Mange hilsner 

Jytte 
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Bilag 11: Display af tema med koder 

Et vedvarende fokus på mad 

Under temaer Koder 

Ændret spisemønster Mæt og tilfreds 
Smagen af mad 
Spiser normalt 
Fra kræsen til alt spisende 
Træner sig op til at spise normal portion 
Positivt at det ikke er muligt at spise for meget uden at få 
symptomer 
Portionsstørrelse 
Spiser lidt men tit 
Er sulten 
Er ikke sulten 
Bliver ved med at spise det, så vender kroppen sig til det 
Spiser små hyppige måltider 
Kan ikke tåle alkohol 
Kan tåle alkohol 
Spiser 6-7 gange om dagen 
Spiser det samme som før men i meget mindre portioner 
Spiser tre måltider og slik ind imellem 
Bliver dårlig hvis der mangler mad 

Mad i sociale sammenhænge Fester er en belastning fordi man ikke kan spise de store 
måltider 
Tag selv bord et ligegyldigt fænomen i dag 
Spiser sammen med venner 
Jeg er ikke snerpet fordi jeg ikke spiser 

Kontrol eller kamp Alt det(komplikationer) gør at man skal tænke over at det 
skal holde resten af livet. 
Svært 
Bevidsthed om hvad man spiser 
Spiser helt til grænsen 
Lækkersult som før 
Forsvinder ikke ved operation 
Kræver rygrad ikke at falde i 
Falder i på trods af symptomer 
Lysten til slik og søde sager og lysten til at spise meget er 
ikke væk 
Giver efter for lysten til at spise 
Første halvleg at tabe sig - har fået den foræret anden 
halvleg at vedligeholde -den skal der kæmpes for 
Ved at være i gammel vane  
Hvad er næste måltid 
Problemet før var slik og søde sager, spiser det igen 
En vedvarende kamp 
Tilbage til den gamle yo-yo-vægt 
Er tilbage i gammel vane efter 6 år  
Ville ønske et var sådan, at man ikke kunne spise 
Holder fast i antal måltider 
Holder fast i mængden af mad 
Ingen kurerede alkoholikere - ædru alkoholikere 
ingen kurerede mad overspisere - kontrol eller ikke kontrol 
En del af personligheden at være sulten 
Fokuseret på mad 
Som at være alkoholiker 
Psykolog hjælp til at komme væk fra den gamle vane 
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Bilag 12: Svar på anmeldelse til Region Nords paraplyanmeldelse til Datatilsynet 

 

Kære Jytte 

Det projekt, du har anmeldt ”Livskvalitet bland patienter der har fået udført Laparaskopisk 

Gastric bypass”, er omfattet af Region Nordjyllands paraplyanmeldelse ved Datatilsynet – 

Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Nordjylland (2008-58-0028). 

  

Husk at være opmærksom på gemme eventuel identifikationsnøgle med cpr-nr. forsvarligt 

adskilt fra forskningsdata på id-nummerniveau. 

  

Hvis du har spørgsmål eller andet, er du meget velkommen til at ringe eller maile til mig. 

 

Venlig hilsen 

Karoline K. Andersen  

Jurist 

9764 8388 

kka@rn.dk 

 

REGION NORDJYLLAND  

Regionssekretariatet, Jura og Forsikring  

Niels Bohrs Vej 30  

9220 Aalborg Ø  

www.rn.dk 

  

https://webmail.rn.dk/owa/redir.aspx?C=VbdRM7ZoA0uUJy-muT3AjkJndJxC988IDV62poHNdRb4vwTjDRP8jsHli63mMWyNjVZp-YrT4GA.&URL=mailto%3akka%40rn.dk
https://webmail.rn.dk/owa/redir.aspx?C=VbdRM7ZoA0uUJy-muT3AjkJndJxC988IDV62poHNdRb4vwTjDRP8jsHli63mMWyNjVZp-YrT4GA.&URL=http%3a%2f%2fwww.rn.dk%2f
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Bilag 13: Histogrammer af BMI 
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