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Útdráttur 

 

Tilgangur rannsóknarinnar: Tilgangurinn var að kanna hvaða áhrif hefur það á 

sálfélagslega líðan og sjálfsmynd kvenna sem hafa átt við sjúklega offitu að stríða að fara í 

maga-og garnahjáveituaðgerð: fá þær stuðning við það ferli og hvernig stuðningur kemur 

þeim best?   

Maga- og garnahjáveituaðgerð er talin hafa jákvæð áhrif á sjálfstraust, viðurkenningu í 

samfélaginu og almennt betri líðan. Hins vegar getur aðlögun af svo yfirgripsmikilli breytingu 

verið tilfinningalega streituvaldandi. 

Þátttakendur: Þátttakendur voru fimm konur 35 til 45 ára sem höfðu farið í aðgerð vegna 

sjúklegrar offitu. Gögnum í rannsóknina var aflað með viðtölum og þau unnin samkvæmt 

hugmyndafræði Vancouver-skólans í fyrirbærafræði.  

Niðurstöður: Við úrvinnslu gagna var greiningarlíkan sett fram sem samanstóð af tveimur 

meginþemum og sex undirþemum. Fyrir aðgerðina var meginþemað slæm sjálfsmynd og 

undirþemun a) passar ekki inn í þjóðfélagið, fyrirbæri, b) fordómar, meiðandi ummæli, c) 

erfið ákvörðun að fara í offituaðgerð. Eftir aðgerðina var  meginþemað bætt sjálfsmynd og 

undirþemun a) aukið þrek gefur þér frelsi og nýtt líf, b) er í réttri stærð fyrir þjóðfélagið, fellur 

inn í fjöldann/hópinn, c) óhrædd við að taka þátt og sýna sig á meðal fólks, hér er ég. 

Í niðurstöðum kom fram hver sálfélagsleg líðan kvennanna var fyrir og eftir offituaðgerð og 

hvernig framkoma fólks í samfélaginu var gagnvart of feitum einstaklingum. Þær voru 

kallaðar nöfnum, það var ekki hlustað á þær, því þær voru ekki taldar geta haft skoðun á 

hlutunum. Ákvörðun um að fara í aðgerð var erfið og ekki endanlega tekin fyrr en á síðustu 

stundu. Niðurstaða rannsóknarinnar var að sálfélagsleg líðan og sjálfsmynd kvennanna 

batnaði við það að missa yfirþyngdina, en ekki í samræmi við þyngdartapið. Hefðu sumar 
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viljað fá meiri stuðning þótt þær hefðu ekki áttað sig á því fyrr en eftir á. Niðurstöðurnar voru 

í samræmi við rannsóknir annarra. Rannsakendur draga þá ályktun að nauðsynlegt sé að geta 

boðið upp á ýmiskonar andlegan stuðning, því það sýndi sig að hafa áhrif á sálfélagslega líðan 

og sjálfsmynd kvennanna. Þær fengu aukna orku og nutu betur lífsins, þorðu að láta sjá sig og 

hættu að vera í felum. Þeim fannst þær ekki lengur vera of stórar fyrir samfélagið, hættar að 

vera fyrirbæri, komnar í rétta stærð fyrir þjóðfélagið og féllu inn í hópinn. 

 

Lykilhugtök: Sjúkleg offita. Maga- og garnahjáveituaðgerð. Sálfélagsleg líðan. Sjálfsmynd. 
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Abstract 

 

Objective: The purpose of the research is to study psychosocial well-beeing among women 

before and after Roux-enY Gastric bypass operation. Gastric bypass operation is known to 

have positive effects on self-confidence, ackowledgement in the society and health in general.  

However, adjustment to such a drastic change can be emotionally stressful.  

Research question: What effects has Roux-enY Gastric bypass operation on psychosocial 

well-being and self image among morbidly obese women, do they get support in the process 

and what kind of support serves best their interest?  

Subjects: Five women age 35 to 45 who had been diagnosed as morbidly obese and 

undergone gastric bypass operation were interviewed.  

Method: The data was processed according to the Vancouver school of doing 

phenomenology.  

Results: Results provided two main themes; before the operation;  bad self image with the 

subthemes; a) do not fit into society, phenomenon, b) prejudice, hurtful comments, c) difficult 

decision to undergo the operation, and after the operation; increased self image and the 

subthemes a) increased physical strength gives freedom and a new life, b) is in the right size 

for society, fits into the crowd, c) unafraied to participate and show her self among people, 

here I am, which were put into an analyses model. The results show that the women’s 

psychosocial well-being increased when the women lost weight but not in accordance with the 

weight loss. The result support what has been written about morbid obesity and the effects it 

has on psychosocial well-being; by loosing weight women’s physical and mental health 

increased. The result also show that before the operation the women were called names, not 

listened to and considered not being able to have opions on their own.  But after the operation 

they did not draw attention to themselves because of size and as a result prejudice against 
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them decreased.  The manner in which they were treated improved and they were considered 

worth speaking to and  their opions were taken seriously.  The decision to undergo the 

operation was difficult and somtimes just done as a last minute decision.  Some participants 

would have liked more support although they did not realize it until after the operation. 

Conclusions: It is our conclusion that support is necessary in the process because those 

women who got support felt better psychosocially and had easier time building up their self 

image than those who did not. Increased physical strength gave them more opportunities to 

participate socially.  They felt they fitted into society and were respected for their personality 

and not judged by their appearance.  In general, their whole life got better. 

 

Keywords: Morbit obesity. Roux-enY Gastric bypass. Psychosocial well-beeing. Self image.   
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