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Lihavuusleikkauksen läpikäyneiden henkilöiden kokemuksia on tutkittu vähän. Aihe on tärkeä yhteiskunnan, leikkaukseen osallistuvan, mutta myös hänen hoitoonsa osallistuvan näkökulmasta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla lihavuusleikkauksen läpikäyneiden henkilöiden kokemuksia kuntoutumisestaan, saadusta ohjauksesta ja tuesta leikkauksen jälkeen. Tarkoituksena oli kuvailla myös
sitä, millainen merkitys kuntoutumisella oli lihavuusleikkauksen läpikäyneiden henkilöiden koettuun
elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Tavoitteena oli kehittää lihavuusleikkauksen läpikäyneiden henkilöiden
kuntoutumisprosessia.
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin laadullisen tutkimusmenetelmän avulla lihavuusleikattujen kokemuksia kuntoutumisesta ja leikkauksen vaikutuksista elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Lihavuusleikkaus
koettiin kokonaisvaltaisena elämänmuutoksena. Elämänmuutoksen onnistumiseen tarvittiin fyysisen
hyvinvoinnin tuen lisäksi myös henkistä ja sosiaalista tukea.
Opinnäytetyön aineisto kerättiin syksyllä 2020 avoimella kyselylomakkeella. Kyselyyn osallistui neljätoista lihavuusleikkaukseen aiemmin osallistunutta henkilöä. Leikkauksesta oli kulunut aikaa kymmenestä kuukaudesta kymmeneen vuoteen. Vastanneista suurin osa oli naisia ja heidän keski-ikänsä oli
53 vuotta. Kaikki kyselyn saaneet vastasivat siihen. Avoimet tutkimuskysymykset analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.
Opinnäytetyön tutkimuskysymysten avulla saatiin laajasti kokemuksellista tietoa lihavuusleikattujen
kuntoutumisesta. Vastaajat kuvailivat omakohtaisesti, kuinka päätyivät lihavuusleikkaukseen ja kuinka
kuntoutuivat siitä. Leikkauksen koettiin onnistuneen. Monet lihavuuden tuomat liitännäissairaudet helpottuivat ja lääkitys voitiin vähentää tai kokonaan lopettaa. Liikkuminen ja arjesta selviytyminen muuttui helpommaksi. Kuntoutumisessa ystävien ja läheisten tuki oli tärkeää. Monet lihavuusleikatut kokivat ohjauksen ja vertaistuen riittämättömäksi. Vastauksissa toivottiin pidempään jatkuvaa terveysseurantaa ja ryhmätapaamisia muiden lihavuusleikattujen kanssa. Ongelmalliseksi koettiin leikkauksen
jälkeinen ruokailu, ylimääräiset ihopoimut, leikkausalueiden tuntopuutokset, muuttunut ulkonäkö ja
uuden minäkuvan rakentuminen.
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There have been few studies about experiences of people going through obesity surgery. The topic is
important to the society, to the patient as well as to the personnel taking care of the patient. This
Bachelor's thesis describes experiences of people who have gone through obesity surgery.
The purpose was to picture patients' experiences of the rehabilitation process after the surgery and its
impact on their well-being and on their quality of life. Furthermore, the purpose was to describe given
patient guidance during the process as well as the support given for patients after the surgery. The
aim of the thesis was to develop the rehabilitation process of patients going through obesity surgery.
Research material was gathered through open questionnaire in the fall of 2020. Fourteen people from
the region participated the survey. The time taken from the surgery varied from five months to ten
years. Major of the participants were female and their middle-age was 53 years. The response rate of
the questionnaire was 100 %.
The survey offered a lot of experiential information about people rehabilitating from obesity surgery.
Participants pictured personally how they ended up to undergo obesity surgery and how they recovered from it. The surgery was considered succesful. Many comorbidities of obesity were relieved and
it became possible to reduce or stop medication. Movement and going through daily acitivities became easier. It was reported that the support of friends and family was important during rehabilitation.
However, many participants experienced that guidance and peer support were insufficient. Furthermore, longer health monitoring and more group meetings with fellow patients were desired. Postoperative eating, extra skin folds, sensory deficits in the surgery areas, changed appearance and the construction of new self-image were perceived as problematic.
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1 JOHDANTO
Elintason kohentumisen ja elintapojen muutoksen myötä lihavuus on yleistynyt, ja siitä on
tullut kansanterveydellinen ongelma. Ruokien itse valmistaminen on vähentynyt. Tilalle on
tullut napostelu- ja pikaruokakulttuuri. Runsaasti energiaa sisältävien ruokien ja juomien suosiminen on johtanut siihen, että lihotaan herkemmin. Lihavuutta edistävät myös kiireisen elämän aiheuttama stressi, psyykkiset, fyysiset sekä sosiaaliset ongelmat. (Mustajoki 2019a.)
Lihavuudella on merkittäviä fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä
yksilöille että yhteiskunnalle. Siksi on tärkeää ennaltaehkäistä ja hoitaa lihavuutta. Ensisijainen lihavuuden hoitomuoto on suunnitelmallinen elintapaohjaus. Laihtuminen parantaa potilaiden työ- ja toimintakykyä ja elämänlaatua. Mikäli konservatiivisella hoidolla ei saavuteta
pysyvää laihdutustulosta, voidaan lihavuutta hoitaa lihavuusleikkauksella. (Mustajoki 2019a.)
Kaukua (2006) tähdentää, että lihavuus ja sen liitännäissairaudet heikentävät elämänlaatua.
Lihavuuden aiheuttamat liitännäissairaudet työllistävät terveydenhuoltoa ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Lihavien kuntoutukseen käytetään vuosittain vajaa miljoona euroa. Lihavuuden liitännäissairauksien takia työntekijät ovat vuodessa poissa työpaikalta lähes 350
000 työpäivää. Se aiheuttaa työnantajille merkittäviä kustannuksia. Lihavuuden arvioidaan
maksavan valtiolle ja kunnille yli 300 miljoonaa euroa vuodessa. (Sotkanet, [viitattu
5.11.2020].)
Lihavuusleikkauksesta kuntoutuminen valikoitui opinnäytetyön aiheeksi, koska lihavuusleikattujen keskuudesta tuli aloite selvittää, kuinka lihavuusleikkauksesta kuntoudutaan ja minkälaista tukea ja ohjausta fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutumisen avuksi toivotaan ja
tarvitaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla lihavuusleikkauksen läpikäyneiden henkilöiden kokemuksia kuntoutumisestaan, saadusta ohjauksesta ja tuesta leikkauksen jälkeen.
Tarkoituksena oli kuvailla myös sitä, millainen merkitys kuntoutumisella oli lihavuusleikkauksen läpikäyneiden henkilöiden koettuun elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Tavoitteena oli kehittää lihavuusleikkauksen läpikäyneiden henkilöiden kuntoutumisprosessia.
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2 LIHAVUUS

2.1

Lihavuuden määritelmä, syyt ja yleisyys

Lihavuudella tarkoitetaan sitä, että kehon rasvamäärä on normaalia suurempi. Kehoon varastoituu rasvaa, kun energiankulutus on pienempi kuin saatu energiamäärä. Lihavuuden ja ylipainon arvioimiseksi lasketaan painoindeksi BMI. Se lasketaan suhteuttamalla paino pituuteen, eli paino jaetaan pituuden neliöllä, paino / (pituus × pituus). Lihavuus määritellään painoindeksin avulla seuraavasti: 25–30 kg/m2 ylipaino eli lievä lihavuus, 30–35 kg/m2 merkittävä lihavuus, 35–40 kg/m2 vaikea lihavuus ja yli 40 kg/m2 sairaalloinen lihavuus. (Mustajoki
2019a.)
Vyötärölihavuus voidaan todeta mittaamalla vyötärön ympärysmitta. Se kuvaa keskivartalon
alueelle kertynyttä ylimääräistä rasvaa. Kun vyötärön ympärysmitta ylittää naisilla 90 senttimetriä ja miehillä 100 senttimetriä, puhutaan vyötärölihavuudesta. (Mustajoki 2019b.)
Lasten lihavuutta arvioidaan pituuspainon (pituuteen suhteutettu paino prosentteina suhteessa samaa sukupuolta olevien samanpituisten lasten keskipainoon) tai painoindeksin avulla.
Lapsen BMI-arvo voidaan muuttaa aikuista vastaavaksi BMI-arvoksi (ISO-BMI). Silloin voidaan käyttää aikuisten ylipainon ja lihavuuden rajoja myös lapsilla. (Mustajoki 2019a.)
Lihomisen syyt ovat moninaisia. Alttiutta lihomiseen säätelee perimä, mutta yksittäisistä
geenivirheistä johtuva lihavuus on harvinaista. Lihomisen taustalla on useimmiten kyse perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Lihavuuden syynä on se, että energiaa saadaan ravinnosta enemmän kuin keho tarvitsee, ja elimistö varastoi ylimääräisen energian rasvakudokseen. (Mustajoki 2019a.)
Perimä määrittelee sen, kertyykö rasva vatsaontelon sisään, vai muualle kehoon. Miehillä on
enemmän keskivartalolihavuutta kuin naisilla, joita naissukupuolihormoni suojaa rasvan kertymiseltä vatsaonteloon. Elintavat esimerkiksi tupakointi, runsas alkoholin nauttiminen ja vähäinen liikunta lisäävät keskivartalolihavuutta. (Mustajoki 2019b.)
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Elintason kohentuminen ja elintapojen muuttuminen ovat vaikuttaneet lihavuuden yleistymiseen. Elintarvikkeiden helppo saatavuus, edullinen hinta, runsas valikoima ja suuret annosja pakkauskoot myötävaikuttavat lihomiskehitystä. Nykypäivänä työ on muuttunut vähemmän
fyysiseksi istuma- ja näyttöpäätetyöksi. Arkiliikunta on vähentynyt, sillä töihin ja harrastuksiin
kuljetaan autolla tai julkisilla kulkuvälineillä. Lyhyet yöunet, vähäinen liikunta, runsas istuminen ja paikallaan olo edistävät lihomista. Psyykkiset tekijät kuten masennus ja stressi voivat
johtaa lihomiseen. (Tarnanen, Pietiläinen, Komulainen & Kukkonen-Harjula 2020)
Lihavuus yleistyy Suomessa. Suomalaisten miesten paino on alkanut nousta 1970-luvulta
ja naisten 1980-luvulta lähtien (Männistö, Laatikainen & Vartiainen 2012). Viimeisen kuuden
vuoden aikana työikäisten väestön lihavuus on yleistynyt. Mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena, on 10 vuoden kuluttua lähes joka kolmas suomalainen lihava. (THL 2018). Suomessa on nyt arviolta 2,5 miljoonaa ylipainoista aikuista, joista neljäsosa on lihavia. Lisäksi lähes
joka toinen aikuinen on vyötärölihava. (FinTerveys 2017, 45–49.)
FinTerveys 2017-tutkimuksen (2017, 47–49) mukaan miehistä 72 prosenttia ja naisista 63
prosenttia on ylipainoisia. Lihavia miehistä on 26 prosenttia ja naisista 28 prosenttia. Vaikeasti lihavia on 6 prosenttia miehistä ja 10 prosenttia naisista. Sairaalloisen lihavia on prosentti
miehistä ja 3 prosenttia naisista.
Myös lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus ovat yleistyneet Suomessa. Suomessa asuvista
2–16-vuotiaista pojista on vähintään ylipainoisia 27 prosenttia ja tytöistä 17 prosenttia (ISOBMI ≥ 25 kg/m2). Pojista lihavia (ISO-BMI ≥ 30 kg/m2) on kahdeksan prosenttia ja tytöistä
neljä prosenttia. (Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2019.)
Islanti on Pohjoismaiden lihavin kansa. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi sijoittuu toiseksi.
Eurooppaan nähden suomalaisten lihavuus on keskitasoa yleisempää, mutta kuitenkin alhaisempaa kuin Etelä-Euroopassa tai Iso-Britanniassa. (Männistö ym. 2012.)
Maailmanlaajuisesti lihavuus on kolminkertaistunut vuodesta 1975 lähtien. Vuonna 2016
maailmassa oli yli 1,9 miljardia yli 18–vuotiasta ylipainoista ihmistä. Heistä 650 milj. oli liha-

10
via. Suurin osa maailman väestöstä asuu maissa, joissa ylipaino ja lihavuus ovat kuolinsyynä
yleisempiä kuin aliravitsemus. Alle 5–vuotiaista lapsista ylipainoisia tai lihavia oli 38 miljoonaa
vuonna 2019. Lihavuus olisi ehkäistävissä. (WHO 2020.)

2.2

Lihavuuden terveyshaitat

Lihavuus aiheuttaa monia liitännäissairauksia (kuva 1). Sairastumisriski riippuu lihavuuden
määrästä ja fyysisestä kunnosta. Erityisesti lapsuudessa alkanut lihavuus ja vyötärölihavuus
lisäävät sairastumista. (Mustajoki 2020a.) Lihavilla ja ylipainoisilla on merkittävä riski sairastua tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin, astmaan, tuki- ja liikuntaelintensairauksiin, dementiaan, masennukseen, uniapneaan, kihtiin ja sappi- ja haimasairauksiin sekä
moniin eri syöpätauteihin (Painonhallintatalo 2020d.)
Lihavuus heikentää lisääntymisterveyttä. Lihavuuteen liittyy monia hormonaalisia muutoksia.
Ne aiheuttavat esimerkiksi insuliiniresistenssiä ja kuukautiskierron häiriöitä sekä miesten ja
naisten hedelmättömyyttä. Äidin lihavuus lisää sikiön epämuodostumia ja keskenmenoriskiä
sekä äidin raskausdiabetesta (Painonhallintatalo 2020d.)
Ylipaino ja lihavuus heikentävät mielialaa, itsetuntoa ja elämänlaatua. Masennukseen sairastumisen riskiä lihavuus moninkertaistaa jopa nelin- tai viisinkertaiseksi. Toisaalta masennus
saattaa lisätä lihomista. (Painonhallintatalo 2020a.)
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Kuva 1. Lihavuuteen liittyvät terveydelliset ongelmat.
Lihavat ovat normaalipainosia useammin vähemmän koulutettuja ja heidän tulotasonsa on
matalampi. Lihavat kokevat syrjintää, ennakkoluuloja ja kiusaamista monilla elämän eri osaalueilla kuten mediassa ja ihmissuhteissa. Ylipainoisiin ja lihaviin kohdistuu tietoisia tai tiedostamattomia negatiivisia asenteita jopa terveydenhuollossa. Negatiiviset syrjintäkokemukset ja ennakkoluulot alentavat painonhallinnan motivaatiota. (Käypä hoito-suositus 2020a.)

2.3

Lihavuuden ehkäisy ja hoito

Ensimmäinen kansallinen lihavuusohjelma (Lihavuus laskuun 2013, 9) etsi ratkaisuja lihomiskehityksen hidastamiseksi. Tavoitteena oli lisätä väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyisten elinvuosien määrää. Kansallisessa lihavuusohjelmassa on koko väestöä, eri ikäryhmiä ja eri toimijoita koskevia tavoitteita, ja se ehdottaa käytännön toimia lihavuuden ehkäisyn ja hoidon tehostamiseksi.
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Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio yhdessä säännöllisen liikunnan ja riittävän unen
kanssa ehkäisee tehokkaasti lihomista. Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on tunnistaa henkilöt, joilla on riski lihomiseen. Painonhallinta tulee ottaa puheeksi luontevasti erilaisissa hoitotilanteissa. Potilaan elämäntapamuutosta motivoidaan ja tuetaan hyödyntäen
hänen omia voimavarojaan. Elintapaohjaus voidaan toteuttaa moniammatillisesti joko yksilötai ryhmäohjauksella. (Käypä hoito-suositus 2020a.)
Yhteiskunnan eri toimijoiden yhteistyöllä voidaan ehkäistä lihomiskehitystä ja edistää terveyttä. Lakien, asetusten ja säädösten avulla linjataan tavoitteet ja keinot, joita noudattaen vähennetään lihomiskehitystä. Terveydenhuollon ammattilaiset, koulut ja varhaiskasvatus, liikuntatoimi ja eri järjestöt toiminnallaan osallistuvat lihomisen ehkäisyyn. Myös elinkeinoteollisuudella ja yhdyskuntasuunnittelulla on oma roolinsa lihomiskehityksen vähentämisessä.
(THL 2020a.)
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3 LIHAVUUSLEIKKAUS

3.1

Lihavuusleikkauksen tarkoitus, menetelmät ja kriteerit

Lihavuusleikkauksen tarkoituksena on vaikeasti lihavan ihmisen elintapamuutosten tukeminen ja painon laskun pysyvyyden parantaminen. Lihavuusleikkaukseen hakeudutaan terveyssyistä. Sen toivotaan parantavan lihavuuden aiheuttamia liitännäissairauksia ja vaikuttavan
laaja-alaisesti toimintakykyyn, ulkonäköön, minäkuvaan, itsetuntoon ja sosiaaliseen hyväksyntään. (Mustajoki 2020.)
Sairaalloinen lihavuus voi rajoittaa yksilön selviytymistä aivan tavallisissakin arkipäivän askareissa. Ongelmia voi olla työssäkäynnissä, vapaa-ajan harrastuksissa ja perhe-elämässä.
Lihavuuden aiheuttamat haitat voivat olla niin suuria, että lihavuusleikkaus nähdään ainoana
laihdutus- ja painonhallintakeinona. (Pekkarinen 2020.)
Tutkimusten mukaan leikkaushoidon tulokset ovat selvästi paremmat kuin konservatiivisen
hoidon. Tutkimusaineistossa, johon kuului 257 leikkauspotilasta, painonlasku oli kahden vuoden kuluttua leikkauksesta keskimäärin 24 % lähtöpainosta. Viiden vuoden kuluttua painonlasku oli 22 % lähtöpainosta. (Pekkarinen 2020.)
Lihavuusleikkaus menetelminä Suomessa käytetään mahalaukun ohitusleikkausta ja mahalaukun kavennusleikkausta. Pantaleikkausta ei enää juurikaan käytetä. Mahalaukun ohitusleikkauksessa tyhjäsuoli (jejunum) yhdistetään mahalaukun taitse ruokatorven alaosasta
ja mahalaukun yläosasta muodostettuun pussukkaan. Ravinto kulkee silloin suoraan ruokatorvesta ohutsuoleen. Mahalaukun kavennusleikkauksessa (hihatypistys) suuri osa mahalaukusta typistetään ison kaarteen myötäisesti mahanportin sopesta (antrum) mahansuuhun
(kardia) saakka. Leikkauksessa mahalaukku muotoutuu putkimaiseksi ja sen tilavuus pienenee huomattavasti. Pantaleikkauksessa mahalaukun yläosan ympärille kiinnitetään sormenlevyinen silikonipanta, jonka kireyttä voidaan säätää lisäämällä tai poistamalla nestettä vatsaontelon etuseinään kiinnitetystä säiliössä. (Pekkarinen 2020.)
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Kuva 2. Lihavuuden kirurgisen hoidon menetelmiä A. Mahalaukun ohitusleikkaus. B. Mahalaukun kavennusleikkaus (hihatypistys). C. Säädettävä mahapanta.
Lihavuusleikkaukseen pääsyn kriteereinä ovat ikä, painoindeksi tai jokin liitännäissairaus.
Päästäkseen lihavuusleikkaukseen potilaan tulee olla alle 65-vuotias. Painoindeksikriteerinä
on sairaalloinen lihavuus BMI ≥ 40 kg/m2, vaikea lihavuus BMI ≥ 35 kg/m2 ja jokin liitännäissairaus tai lihavuus BMI > 30 kg/m2 ja tyypin 2 diabetes, jota ei saada hoitotasapainoon lääkkeillä. Lisäksi vaaditaan, että potilas on laihduttanut noin 5 prosenttia konservatiivisella painonhallintahoidolla. Näin hän osoittaa kykynsä muuttaa syömistottumuksiaan ja sopeutua
henkisesti leikkauksen aiheuttamaan minäkuvan muutokseen. Potilaalla tulee olla realistinen
käsitys leikkaustoimenpiteen vaikutuksista. Potilaan soveltuvuus leikkaukseen arvioidaan
moniammatillisessa ryhmässä yksilöllisesti hyvissä ajoin ennen leikkausta. (Painonhallintatalo 2020b.)

3.2

Lihavuusleikkauksen vaikutukset terveyteen

Lihavuusleikkauksella saadaan konservatiivista hoitoa paremmat laihtumisen pitkäaikaistulokset. Leikkauksen jälkeinen painonhallinta vaatii pysyviä muutoksia ruokailutottumuksiin.
Laihtuminen vähentää jonkin verran kuolleisuutta ja parantaa liitännäissairauksia. Lihavuusleikkaus vähentää lääkehoidon tarvetta, varsinkin diabetesta sairastavilla. Laihtuminen normalisoi veren rasva-arvoja. Leikkaushoidon vaikutus näkyy myös uniapnean lievittymisenä,
verenpaine- ja astmalääkityksen tarpeen vähentymisenä sekä mielialan kohentumisena. Li-
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säksi lisääntymisterveys ja raskaaksi tulemisen mahdollisuus paranevat. Raskausdiabeteksen riski vähenee, mutta sikiön pienikasvuisuuden riski voi lisääntyä. (Pekkarinen 2020.)
Lihavuusleikkauksen komplikaatioita voivat olla verenvuodot, leikkaussauman pettäminen,
erilaiset infektiot, kuten keuhko- ja haavainfektiot sekä laskimoveritulpat. Kuolleisuus lihavuusleikkauksissa on alle 0,5 %. Miessukupuoli, yli 65 vuoden ikä ja suuri painoindeksi kasvattavat leikkausriskiä. (Pietiläinen, Mustajoki & Borg 2015, 258.)
Lihavuusleikkaukseen hakeutuvilla saattaa olla fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ja
heikentynyttä elämänlaatua. Lihavuusleikkaus on tehokas hoitomuoto, jonka avulla saavutetaan laihtumisen lisäksi muita myönteisiä terveysvaikutuksia. Lihavuusleikkauksen jälkeen
leikatut kokevat elämänlaatunsa ja seksuaalisuutensa kohentuneen erilaisten oireiden ja vaivojen vähennyttyä. Olo koetaan energiseksi. Liikkuminen ja hengittäminen sujuvat helpommin. Masennukseen taipuvilla mieliala tasaantuu usein lihavuusleikkausta edeltävälle tasolle.
(Painonhallintatalo 2020d.)
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4 LIHAVUUSLEIKKAUKSEN JÄLKEINEN KUNTOUTUMINEN
Kuntoutuminen on toimintaa, jossa kuntoutuja määrittelee itselleen realistiset tavoitteet ja
suunnittelee asiantuntijoiden kanssa keinot niiden saavuttamiseksi, ja toteuttaa ne suurelta
osin itsenäisesti tai lähiympäristön tukemana. Kuntoutuminen vaatii kuntoutujan sitoutumista
ja oikea-aikaisia kuntoutustoimenpiteitä. Mikäli kuntoutuja ei koe toimenpiteitä mielekkäiksi,
eikä sitoudu niihin, kuntoutumista ei tapahdu. Toisaalta kuntoutumista voi tapahtua ilman
varsinaisia kuntoutustoimenpiteitäkin ympäristön ja oman aktiivisuuden avulla. (Autti-Rämö &
Salminen 2016.)
Kuntoutuksella pyritään tukemaan ihmistä muutostilanteissa. Kuntoutustilanteet voivat liittyä
sairastumiseen, työttömyyteen, vammautumiseen tai muihin elämän ongelmatilanteisiin. Kuntoutumiseen sisältyy asioita, joista kuntoutujan tulee itse selvitä. Täytyy oppia uusia toimintatapoja, ylläpitää motivaatio ja elämänusko, kohdata muuttunut arkitodellisuus ja luottaa tulevaisuuteen. Kuntoutuminen on henkilökohtainen oppimis- ja muutosprosessi, jossa kuntoutujan aktiivinen rooli ja vaikutusmahdollisuudet sekä kuntoutujan ja ympäristön välinen suhde
ovat kuntoutustoiminnan lähtökohtana. (Järvikoski, Lindh & Suikkanen 2011, 220–221.)
Kuntoutuksen kehittämisessä täytyy valita se ihmiskäsitys, jonka pohjalta kliinistä arkityötä
aletaan rakentaa. Kliinisen kuntoutuksen käyttöön on olemassa teorioita aina 1970-luvulta
lähtien. Esimerkiksi suomaisia malleja ovat Purolan malli ja Rauhalan ihmiskäsitys. (Kallanranta & Rissanen 2008, 55–60).
Purolan mallissa kuntoutuksen perustekijänä on ihmisen luonnollisen elinympäristön huomioon ottaminen. Tässä mallissa suunnataan kuntoutusta kohti elinympäristöä ja sosiaalipolitiikkaa. Kun taas Rauhalan ihmiskäsitys yhdistää kuntoutuksen niin mieleen, kehoon kuin
elämäntilanteeseenkin. Rauhalan mallin mukaan ihminen on ainutlaatuinen, tajunnallinen,
kehollinen ja elämäntilanteeseen sitoutunut kokonaisuus. (Kallanranta & Rissanen 2008, 55–
60).
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Kokonaisvaltainen toimintakyky on avainkäsite kuntoutumisessa. Käytäntöön soveltamisessa, kokonaisvaltainen toimintakyky käsitteenä ei ole selkeää ja yhdenmukainen ymmärtäminen on usein hankalaa. Käsitteellä yleensä kuitenkin viitataan selviytymistä itsenäisesti sekä
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Näitä kolmea hyvinvoinnin osa-aluetta on syytä tarkastella sekä erikseen että suhteessa toisiinsa, sillä kokonaisvaltainen kuntoutus ei
synny rinnakkaisesti. (Kallanranta & Rissanen 2008, 55–60).
Kuntoutusta voidaan kuvata ulkopuolisena toimintana, vaikkakin siihen kuuluu automaattisesti kuntoutujan oma aktiivisuus toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä. Rajat ovat kuitenkin näennäisiä, sillä ihmisen omat voimavarat ja ulkopuoliset tekijät vaikuttavat molempiin.
Kuntoutujan oma aktiivisuus ja vastuu itsestään voi erkaannuttaa sosiaalisesta hyvinvoinnista, mutta kuitenkin toimintakyvyn aktivoitumisen mahdollistava järjestelmä tuo kuntoutumiselle sosiaaliset edellytykset. (Kallanranta & Rissanen 2008, 55–60).

4.1

Fyysinen kuntoutuminen

Liikunnalla on tärkeä merkitys lihavuusleikkauksesta kuntoutumiseen ja hyvä fyysinen kunto
tukee sitä. Hyvällä peruskunnolla potilaan kuntoutuminen alkaa jo ennen leikkausta. Ennen
leikkaukseen menoa, ja jo sitä suunniteltaessa, tulee liikuntaa ja voimaharjoittelua lisätä arkeen. Voinnin salliessa, ja lääkärin annettua luvan, aloitetaan kevyt niveliä rasittamaton liikunta. Esimerkiksi kävely, uinti ja pyöräily sopivat kuntoutujalle. Liikunta tulee aloittaa rauhallisesti ja omien voimavarojen mukaan. Tehoa ja kuormittavuutta voi lisätä asteittain. (Painonhallintatalo 2020e.)
Liikkumattomuus ja lihasten käytön puute sekä geneettiset, hormonaaliset ja ravintotekijät
aiheuttavat lihaskatoa leikkauksen jälkeen. Voimaharjoittelu voidaan aloittaa neljän viikon
kuluttua leikkauksesta lihaskadon välttämiseksi. Kun potilas on toipunut leikkauksesta, suositellaan hänelle kunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä terveysongelmien vähentämiseksi kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa 150–300 minuuttia viikossa. Sen lisäksi suositellaan lihasvoima- ja liikehallintaharjoittelua kahdesti viikossa. (Käypä hoito-suositus 2020a.)
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Erittämisellä tarkoitetaan ulostamista ja virtsaamista. Lihavuusleikkauksen jälkeen on tärkeää noudattaa ravitsemusterapeutin ohjeita syömisestä ja juomisesta sekä ruuan määrästä ja
laadusta, jotta erittäminen sujuu ongelmitta. Huonosti pureskeltu tai pureskelematon ruoka
saattaa tukkia suolen. Erittämiseen liittyviä ongelmia lihavuusleikkauksen jälkeen voivat olla
myös ummetus ja ripuli. (Painonhallintatalo 2020c.)
Kivulla tarkoitetaan epämiellyttävää kokemusta, johon liittyy yleensä kudosvaurioita tai sen
uhkaa. Kipua voi esiintyä monenlaisissa tilanteissa. Kivuntuntemus, kipukynnys ja kivunsietokyky ovat aina yksilöllisiä. Kivun aistiminen suojelee ja opettaa meitä tunnistamaan omat
rajamme. Akuutin kivun hoitamatta jättäminen tai pitkittäminen voi muuttua ajansaatossa
krooniseksi kivuksi. Tutkimusten mukaan mitkä tahansa kipuoireet voivat kroonistua. (Miranda 2016, 8–11.)
Kivunkokemisella on yksilöllisiä tekijöitä, jotka aiheuttavat, pahentavat tai helpottavat sekä
vaikuttavat selviytymiseen kivun kanssa. Kipukokeminen on aina monisyinen tapahtuma, jossa sekoittuvat fysiologiset reaktiot, kokemukset ja odotukset sekä mennyt ja nykyhetki. Kipu
koetaan yleensä tässä hetkessä, mutta myös menneisyytemme varhaiset kokemukset ja
kasvuympäristömme vaikuttavat siihen, miten kukin meistä kokee kivun. (Miranda 2016, 8–
11.)
Lääkehoito lihavuusleikkauksen jälkeisessä kivussa. Lihavuusleikkauksen jälkeen hyvin
suunnitellulla kivunhoidolla lievitetään lihavuusleikkauskipuun liittyvää jännitystä ja pelkoa.
Anestesia- ja nukutuslääkärit huolehtivat kivunhoidosta ennen ja jälkeen leikkauksen. Aikaisemmat kipukokemukset sekä huolet ja pelot kannattaa keskustella leikkaavan lääkärin ja
hoitajien kanssa jo ennen leikkausta. (Kivunhallintatalo 2018.)
Kipulääkitys aloitetaan tarpeen mukaan välittömästi leikkauksen jälkeen. Kivut ovat voimakkaimmillaan leikkauksen jälkeen ja sitä seuraavina päivänä. Toipumisen ja kuntoutumisen
edistyessä ja kipujen vähentyessä kipulääkityksen tarve pienenee. Kivun kokeminen on aina
yksilöllistä, vaikka leikkaustoimenpide olisi täysin samanlainen. Leikkauskipua voidaan lievittää monin eri tavoin sairaalassa ja kotona. Leikkauskivun taustalla ovat yleensä kudosvauriot, turvotus ja tulehdustilat. Leikkauskivut ovat yleensä lyhytkestoisia ja helpottuvat sitä
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mukaa, kun haava paranee. Kivunhoitosuunnitelmalla ja sen toteutuksella voidaan edistää
leikkauspotilaan toipumista ja kuntoutumista. (Kivunhallintatalo 2018.)
Lääkityksen tarpeeseen vaikuttavat leikkauskivun voimakkuus ja kesto, sen luonne ja laajuus, kipulääkkeen vaikutus, aikaisemmat kokemukset ja odotukset sekä mahdollinen ahdistus ja masennus. Sukupuoli ja ikä ovat myös huomioitavia tekijöitä. Kipulääkityksen valintaan
vaikuttavat leikkaustyyppi, perussairaudet sekä yliherkkyydet. Lievimmillään kipuun riittää
suun kautta annettava mieto lääkitys. Hoidettaessa voimakasta kipua voidaan potilaalle antaa hänen mahdollisen peruslääkityksensä rinnalla vahvempaa kipulääkitystä. (Kivunhallintatalo 2018.)
Ravitsemuksen merkitys lihavuusleikkauksesta kuntoutumiseen on suuri merkitys. Kasvikset, marjat ja hedelmät ovat monipuolisen ja vaihtelevan ruokavalion perusta. Niitä suositellaan syötäväksi yli 500 grammaa päivässä. Suositellun sekaruuan energiasta noin 50
% tulee hiilihydraateista, 20 % proteiinista ja 30 % rasvoista. Hiilihydraattilähteinä suositaan täysjyvätuotteita ja perunaa. Hyviä eläinperäisiä proteiinilähteitä ovat kala, kana, liha,
kananmuna ja maitovalmisteet. Palkokasveista, pavuista ja soijatuotteista saadaan kasveista peräisin olevia valkuaisaineita. Rasvoissa suositaan pehmeitä rasvoja, eläinperäisten rasvojen asemasta. (Terveyttä ruoasta 2014, 19–25.)
Lihavuusleikkauksen jälkeen on tärkeää noudattaa leikkauksen jälkeisiä ravitsemusterapeutin
antamia ruokavalio-ohjeita ja tehdä pysyviä muutoksia ravinnon määrään ja laatuun, syömisnopeuteen ja ateriarytmiin, sillä leikkaus ei estä uudelleen lihomista. Pysyvään laihtumiseen
tarvitaan pysyvät muutokset ruokailutottumuksiin. Laihtuminen perustuu pienempään mahalaukun kokoon ja lisääntyneeseen suolistohormonien eritykseen. Leikkauksen jälkeen ruokaannokset ovat pieniä, vain noin puoli desilitraa ja myöhemminkin vain noin kaksi desilitraa.
Huonontuneen ruokahalun ja ruuan rajoittamisen takia ravinto voi olla liian vähäistä ja yksipuolista. Silloin potilaalle voi kehittyä aliravitsemustila. Lihavuusleikkauksen jälkeen onkin
huolehdittava riittävän proteiinin, hyvälaatuisten rasvojen, vitamiinien ja kivennäis- ja hivenaineiden saannista ja syömisen hallinnasta. Leikkaus saattaa heikentää joidenkin ravintoaineiden (B12-vitamiini, kalsium ja rauta) imeytymistä ja aiheuttaa niiden puutosoireita. Ruokavalio-
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ta tulee täydentää vitamiini- sekä kivennäis- ja hivenainevalmisteilla. (Käypä hoito-suositus
2020a.)
Lihavuusleikkauksen jälkeen esiintyviä dumping-oireita ovat hikoilu, heikotus, sydämentykytys, vatsavaivat, pahoinvointi ja ripuli. Dumping-oireiden estämiseksi tulee välttää runsassokerisia juomia ja ruokia, liian nopeaa syömistä ja suuria annoskokoja. Pahoinvointia ja oksentelua voidaan välttää ruuan huolellisella pureskelulla ja säännöllisellä ateriarytmillä sekä sopivalla annoskoolla. (Käypä hoito-suositus 2020a.)
Uni säätelee elimistön toimintaa. Sillä on terveyteen yhtä tärkeä merkitys kuin ruokavaliolla
tai säännöllisellä liikunnalla. Unen puute häiritsee hormonieritystä, immuunipuolustusta ja
keskushermoston toimintaa. (Pietiläinen, Mustajoki & Borg 2015, 162–163). Tutkimustietojen
perusteella uni, ravinto ja fyysinen aktiivisuus ovat tärkeitä painonhallinnassa. Omaan syömiseen ja liikkumiseen voi jokainen tietoisesti vaikuttaa valinnoillaan, mutta nukahtamisen jälkeen unta ei voi hallita. Unen laatuun voi vaikuttaa välttämällä unta haittaavia tapoja ja noudattamalla hyvää unihygieniaa. Tutkimusten mukaan ylipainolla ja lihavuudella sekä unen
pituudella on suora yhteys toisiinsa. (Käypä hoito-suositus 2020b.)
Ihmisen keho ja mieli palautuvat päivän rasituksesta unen aikana. Aivoista poistuu haitallisia
aineenvaihduntatuotteita ja energiavarastot täyttyvät uudelleen. Elimistö tekee niin sanottua
korjaustyötä. Unen tarve on yksilöllinen samoin kuin unen ajoitus. Uni vaikuttaa merkittävästi
ajatteluun, toimintakykyyn, muistiin ja erityisesti tunteisiin. Riittävä ja laadukas uni parantaa
jaksamista ja tarkkaavaisuutta sekä vaikuttaa elimistön puolustusjärjestelmään. (Painonhallintatalo 2020f.)
Parisuhteeseen lihavuusleikkauksella on koettu olevan pääosin myönteisiä vaikutuksia. Negatiiviset vaikutukset ovat myös mahdollisia. Tyytyväisyys parisuhteeseen saattaa heikentyä
lihavuusleikkauksen jälkeen, mutta seksuaalinen halu ja kanssakäyminen voivat myös lisääntyä. (Konttinen & Peltonen 2019.)
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Seksuaalisuus on ihmisen vietteihin perustuva ominaisuus. Hyvä seksuaalielämä edistää
ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Siksi toive paremmasta seksielämästä voi toimia motivaationa elämäntapamuutokseen ja laihtumiseen. Hyvä seksi on mahdollisuus kokea läheisyyttä
ja hellyyttä. Se on myös hyvä rentoutumiskeino. (Pietiläinen ym. 2015, 91–92.)
Ennakkoluulot, tiedon puute ja uskomukset vääristävät käsityksiä seksuaalisuudesta. Seksuaalisuus ei ole vain nuorten ja hoikkien yksinoikeus, sillä kaikilla ihmisillä on seksuaalisia tarpeita. Vääristyneet käsitykset seksuaalisuudesta ja häpeän tunne omasta kehosta voivat
vaikuttaa itsetuntoon negatiivisesti. Kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen kuuluu myös keskustelu seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. (Pietiläinen ym. 2015, 91–92.)

4.2

Psyykkinen kuntoutuminen

Psyykkinen toimintakyky on laaja käsite. Sille ei ole yleistä ja yhtenäistä määritelmää. Psyykkisesti toimintakykyinen ihminen tuntee voivansa hyvin, arvostaa itseään, luottaa kykyihinsä
ja selviytyy arjen haasteista. Hän kykenee tekemään harkittuja päätöksiä ja suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen ja ympäröivään maailmaan. Psyykkistä toimintakykyä voidaan teoreettisesti määritellä mielialana, persoonallisuutteena ja voimavarojen näkökulmasta elämänhallintana. (Aalto 2011.)
Lihavuus heikentää fyysisistä, psyykkistä ja sosiaalista elämänlaatua. Se aiheuttaa elämälaatuongelmia psykososiaalisissa suhteissa, itsetunnossa, seksielämässä, ulkonäössä, voimattomuuden tunteessa ja työssä jaksamisessa. Lihavuuden aiheuttamat liitännäissairaudet
heikentävät lisäksi merkittävästi elämälaatua. Yleensä leikkaushoitoon hakeutuvien elämälaatu on heikompi kuin muiden lihavien. Lihavuus alkaa heikentää elämälaatua merkittävästi
painoindeksin ylittäessä 27–30 kg/ m2. (Kaukua 2006.)
Painohallinta on osa elämänhallintaa, kun yksilö tavoittelee tai vaalii terveyttä ja hyvinvointia tukevaa kehonpainoa. Elintapoihin vaikuttavat monet tietoiset ja tiedostamattomat tekijät.
Siksi ihminen ei toimi aina järkevällä tavalla. Tietämys, tunnetila ja mielihalu ohjaavat eri
suuntiin. Vaikka tietää, että reipas kävelylenkki tekisi hyvää terveydelle työpäivän jälkeen,
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väsymys tai alakuuloisuus kutsuvat lepäämään tai katsomaan televisiota. Kaikille vaihtoehdolle löytyy hyviä perusteluja. Painonhallinta vaatii pitkäjänteistä toimintaa ja suunnitelmallisuutta. Suunnitelmallisuutta tarvitaan omien heikkouksien ja riskitilanteiden varalle miettimällä
etukäteen, kuinka toimia houkutuksia vastaan. Suunnitelmallisuutta voi rakentaa enemmän
omien vahvuuksien kuin heikkouksien varaan. Pyritään mieluummin omien elämätapojen
johtajaksi ja painonhaltijaksi kuin taistelijaksi tai vartijaksi. (Pietiläinen ym. 2015, 118.)
Voimavarakeskeiseen painonhallintaan kuuluvat kaikki psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset,
kulttuurilliset ja taloudelliset resurssit, joita yksilöllä on käytettävissään hyvinvoinnin tukemiseen ja omien päämäärien saavuttamiseen. Omien kykyjen ja taitojen lisäksi hyvät sosiaaliset verkostot ja turvallinen elinympäristö tukevat yksilöä painonhallinnassa. Käyttämättömät
voimavarat voi hyödyntää, kun kiinnittää huomion mahdollisuuksiin ja hyvin oleviin asioihin,
selkiyttää toiveet ja tavoitteet ja ideoi ennakkoluulottomasti. (Pietiläinen ym. 2015, 118–119.)
Painohallinnassa onnistuminen vaatii psyykkisiä voimavaroja. Niillä tarkoitetaan mielensisäisiä ominaisuuksia, jotka liittyvät ajattelemiseen, havaitsemiseen, käyttäytymiseen sekä
tunteiden säätelyyn ja minäkuvaan. Tärkeimpiä painonhallintaa tukevia ominaisuuksia ovat
joustava ajattelu, hyvä tunteiden säätely, stressin hallinta ja myönteinen minäkuva. Näitä
ominaisuuksia voi opetella ja kehittää, sillä ne eivät ole pysyviä luonteenpiirteitä. (Pietiläinen
ym. 119.)
Yksilön minäkuva ohjaa tekoja ja valintoja. Se koostuu itseä koskevista käsityksistä omista
luonteenpiirteistä, reagointitavoista, mieltymyksistä, vahvuuksista ja heikkouksista. Minäkuva
kehittyy kokemusten, elämävaiheiden ja muilta saadun palauteen myötä. Myös käsitys omasta kehosta ja ulkomuodosta on osa minäkuvaa. Oman painon muuttuminen voi tuntua oudolta, jopa pelottavalta, jos on koko aikuisikänsä ollut liikapainoinen. (Pietiläinen ym. 2015, 124.)

4.3

Sosiaalinen kuntoutuminen

Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ihmisen sosiaalisia suhteita ja laajentaa
niitä perheen ja ystävien kautta yhteiskunnan ja talouden eri osa-alueille. Kuntoutuessa asi-
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akkaan elämänpiiri laajenee ja aktivisuus kasvaa. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluvat sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja –ohjaus, kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen, valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja
elämänhallintaan, ryhmätoiminta, tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.
Kuntoutuminen lähtee kuntoutujan tarpeista ja tavoitteista. Suunnitelmallisessa kuntoutusprosessissa kuntoutuja ylläpitää ja edistää toiminta- ja työkykyään ammattilaisten tuella. Tärkeää on tukea kuntoutujan omaa aktiivisuutta ja osallisuutta ja muokata hänen toimintaympäristönsä kuntoutumista tukevaksi. Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla yksilöllinen
psykososiaalinen tuki ja lähityö, joka tarkoittaa kotikäyntejä, mukana kulkemista ja kasvatuksellista tukea omien asioiden hoitamiseen sekä erilaiset toiminnalliset ryhmät, vertaistuki,
osallistuminen vapaaehtoistoimintaan, työtoiminta sekä kaikki asiakkaalle tarjottavat palvelut
ja tukitoimet osana sovittua suunnitelmaa. (STM, [viitattu 10.6.2020]).
Sosiaalinen kuntoutus pohjautuu asiakkaiden ja ammattilaisten väliseen vuorovaikutukselliseen toimintaan. Siinä korostuu yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja vapaehtoisuus ja matalan kynnyksen toiminta, joka edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sosiaalisen kuntoutuksen
pääperiaatteena on omaehtoisen motivaation syntyminen ja sen edistäminen. (THL 2017.)
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla lihavuusleikkauksen läpikäyneiden henkilöiden kokemuksia kuntoutumisestaan, saadusta ohjauksesta ja tuesta leikkauksen jälkeen. Tarkoituksena oli kuvailla myös sitä, millainen merkitys kuntoutumisella oli lihavuusleikkauksen läpikäyneiden henkilöiden koettuun elämänlaatuun ja hyvinvointiin.
Tavoitteena oli kehittää lihavuusleikkauksen läpikäyneiden henkilöiden kuntoutumisprosessia.
Tutkimuksella pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1. Millaisia kokemuksia lihavuusleikkauksessa olleilla henkilöillä on fyysisestä kuntoutumisestaan?
2. Millaisia kokemuksia lihavuusleikkauksessa olleilla henkilöillä on psyykkisestä kuntoutumisestaan?
3. Millaisia kokemuksia lihavuusleikkauksessa olleilla henkilöillä on sosiaalisesta kuntoutumisestaan?

25

6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS

6.1

Tutkimuksellinen lähestymistapa, aineistonkeruu ja toteutus

Opinnäytetyön toteuttamiseen valittiin laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä. Hoitotieteellisessä tutkimuksessa sitä on käytetty 1980-luvulta lähtien. Laadullinen tutkimusmenetelmä soveltuu hyvin ihmisten kokemusten, tulkintojen ja näkemysten tutkimiseen. Sen
avulla saadaan hoitotyössä tärkeää tietoa terveyden ja sairauden kokemuksista ja lisätään
ymmärtämystä tutkittavasta ilmiöstä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 65–66, 74–
75).
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää harkinnanvaraista otosta. Tutkimukseen pyritään saamaan henkilöitä, jotka edustavat mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti tutkittava
ilmiötä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 67). Opinnäytetyön kysymyksiin vastasi
neljätoista lihavuusleikkauksessa ollutta henkilöä. Opinnäytetyön aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla. Sen kysymykset olivat avoimia kysymyksiä. Kyselylomake testattiin antamalla se lihavuusleikkauksessa olleen henkilön vastattavaksi. Saadun palautteen pohjalta
kysymyksiä muotoiltiin uudelleen kyselylomakkeen validiteetin ja luotettavuuden parantamiseksi. Strukturoiduilla kysymyksillä saatiin laajasti kokemuksellista tietoa asiakkaiden psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta terveydestä, hyvinvoinnista ja leikkauksesta kuntoutumisesta.
Opinnäytetyön saatekirje, suostumus- ja tutkimuskysymykset lähetettiin yhdyshenkilön välityksellä vastaajille. Saatekirjeessä kerrottiin opinnäytetyön tarkoitus ja opinnäytetyössä käytetty tutkimusmenetelmä. Suostumuslomakkeen allekirjoituksella vastaaja sitoutui opinnäytetyöhön, mutta halutessaan hänellä oli mahdollisuus keskeyttää osallistuminen ilman, että
keskeyttämistä tarvitsi perustella. Vastaajat vastasivat kysymyksiin nimettöminä. Vastauskuoreen liitettiin postimerkillä varustettu palautuskuori ja yhdyshenkilön osoite. Kaikki neljätoista
vastausta saatiin takaisin kuukauden määräajassa.
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Opinnäytetyön teoreettista viitekehystä varten aineistoa opinnäytetyöhön etsittiin syksyn
2019 sekä talven että kevään 2020 aikana. Oppinäytetyöhön haettiin aineistoa tutkimusten,
artikkelien sekä kirjallisuuksien, pääasiassa sähköisten tietokantojen avulla.
Aineiston hakukanavat olivat SeAMKFinna - Terveysportti - Melinda - Arto - PubMed sekä Cinahl-tietokannat. SeAMK:n Finnan kirjaston kautta
liittyviä sähköisiä julkaisuja. Tietoa

etsittiin

haettiin Terveysportista aiheeseen

tutustumalla

Opinportti

Duodeci-

min lääkärin ja sairaanhoitajan tietokantoihin, sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Terveyskylä, Käypä-hoitosuositusten, Työterveyslaitoksen sekä Maailman terveysjärjestön (WHO) aineistoon. Aineistoa haettiin myös sukunimen
perusteella kuten Mustajoki, Pekkarinen, Pietiläinen ja Kaukua.
Aineistojen keskeiset käsitteet

olivat lihavuus

ja

ylipainoisuus

ja se, miten lihavuus vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Erilaisten tutkimusten ja
aineistojen perusteella

lihavuus

ja

ylipainoisuus vaikuttavat laajalti

ihmis-

ten terveyteen ja hyvinvointiin. Ne heikentävät ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvi
nvointia. Aineistossa käytettiin lihavuuden ja lihavuusleikkauksen vaikutusta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin käsitteleviä ajantasaisia sekä luotettavia, enintään noin kymmenen
vuotta vanhoja, suomen- ja englanninkielisiä julkaisuja.
Hakusanoina lihavuus, lihavuusleikkaus, vatsalaukun ohitusleikkaus, elämänlaatu, kuntoutumin
en, laihdutusleikkaus, ravitsemus, obesity, bariatric surgery, bariatric bypass ja quality of life,
obesity, surgery/rehabilitation prosess, effect of obesity, couse of obesity, the inpact of obesity on society, obesity affects an individual physical, quality of life, mental and emotional experiences ja obesity effect in health risks.

6.2

Aineiston analyysi

Avoimet tutkimuskysymykset analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimusaineistoa analysoitaessa löydettiin tutkimusvastauksista yhtäläisyyksiä ja eroja. Laadullisen

27
tutkimuksen sisällönanalyysillä tarkasteltiin opinnäytetyön aiheeseen kyselylomakkeella kerättyä kokemuksellista tietoa. Laadullisen tutkimusmenetelmällä eri lähestymistavoilla voidaan ratkaista tutkimusaineiston toimintatapoja, samalaisuuksia ja eroavaisuuksia. Sisällönanalyysillä voidaan analysoida asioiden merkityksiä, yhtäläisyyksiä ja seurauksia. Sisällönanalyysi on tietoaineiston tiivistämistä, jonka avulla voidaan tuoda esille uudenlaisia näkökulmia tai uutta tietoa tutkimusaineistosta. (Janhonen & Nikkonen 2001, 21.)
Sisällönanalyysin tavoitteena ja tarkoituksena oli saada tutkimusaineisto riittävän tiiviiseen ja
ymmärrettävään muotoon kadottamatta sisältöä. Varsinainen tutkimusanalyysi aloitettiin lukemalla vastaukset useaan kertaan yhdessä ja erikseen kokonaiskuvan hahmottamiseksi.
Kaikki vastaukset siirrettiin kysymyksittäin sähköiseen muotoon. Kysymysvastauksista saadut
tiedot ryhmiteltiin käyttäen apuna numerointia ja värejä. Tämä helpotti vastauksista saatujen
tietojen ryhmittelyä alaluokkiin. Avoimet vastaukset luokiteltiin samankaltaisuuksien tai eroavaisuuksien perusteella aineistosta muodostuviin ryhmiin. Ryhmittelyn jälkeen saadut tulokset tiivistettiin liittäen niihin suoria lainauksia. Alkuperäisiin vastauksiin palattiin tulosten analysoinnin aikana, jotta tutkimuksen luotettavuus säilyi ja vastausten alkuperäinen tarkoitus
pysyi muuttumattomana.
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7 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET
Seuraavissa kohdissa esitetään tutkimukseen osallistuneiden vastauksia tutkimuskysymyksittäin. Osa vastauksista on esitetty taulukoin ja osassa vastauksissa on käytetty lihavoitua
tekstiä lukemisen ja hahmottamisen helpottamiseksi. Vastuksissa on käytetty myös tutkimukseen osallistuneiden vastauksista suoria lainauksia.

7.1

Osallistujien taustatiedot

Tutkimukseen osallistui neljätoista lihavuusleikkauksessa ollutta henkilöä. He olivat iältään
35–63-vuotiaita ja heidän keski-ikänsä oli 53 vuotta. Naisia oli kolmetoista ja miehiä yksi.
Työelämässä heistä oli mukana kolmetoista ja eläkkeellä yksi. Yksin asuvia tutkimukseen
osallistuneista oli viisi. Yhdeksän asui perheen kanssa. Leikkauksesta oli kuulunut keskimäärin 5 vuotta. Lyhimmillään leikkauksesta oli kulunut aikaa kymmenen kuukautta ja pisimmillään kymmenen vuotta. Kolmelletoista oli tehty mahalaukun ohitusleikkaus ja yhdelle mahalaukun kavennusleikkaus.
Kuviossa 3. on punaisella palkilla esitetty tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä ja keskimääräinen kulunut aika leikkauksesta.
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Ikärakenne
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6 vuotta

6 vuotta

4v 5kk

3v 9kk

3 vuotta

3 vuotta

2v 5kk

2 vuotta

1v 10kk

1v 6kk

10 kk

Kulunut aika leikkauksesta
Kuvio 3. Tutkimukseen osallistujien ikä ja kulunut aika leikkauksesta.

7.2

Lihavuusleikkauspäätökseen vaikuttavat tekijät ja tahot, jotka suosittelivat lihavuusleikkausta

Lihavuusleikkauspäätökseen ovat vaikuttaneet huoli omasta terveydestä ja hyvinvoinnista.
Taustalla vaikutti myös tyytymättömyys omaan kehoon, ylipaino tai lihavuus sekä niiden
mukanaan tuomat sairaudet ja huono olo. Osa tutkimukseen osallistuneista on kärsinyt
lihavuudesta lapsuudesta lähtien, ja takana voi olla useitakin laihdutusyrityksiä eri menetelmillä ilman pysyvää laihtumista. Joidenkin paino on sahannut ylös ja alas vuosien varrella. Lihavuusleikkauksen toivottiin ratkaisevan lihavuusongelman ja kohentavan yleistä terveydentilaa ja elämänlaatua. Lihavuusleikkauksella haettiin parannusta omaan terveyteen
ja hyvinvointiin sekä jaksamiseen.
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Vuosia jatkuneet laihdutusyritykset eri menetelmällä. Alkava diabetes + muut lihavuudesta aiheutuvat vaivat ja sairaudet. (Vastaaja 6)
Lähdin niin kuin ”soitellen sotaan”. Lähdin hoitopolulle tietoisena, että voin keskeyttää hoitopolkuni. Koko ajan mielessäni, etten vie tätä loppuun. (Vastaaja 10)
Lähes

kaikille

vastaajille

työterveyshuolto

tai

terveydenhuollon

ammattilainen

oli suositellut lihavuusleikkausta mahdollisena ratkaisuna lihavuusongelmaan. Joillekin lihavuusleikkausta oli suositellut oma puoliso, ystävä, työkaveri tai aiemmin leikkausprosessin
läpikäynyt henkilö. Myös lehdestä saatu tieto innosti hakeutumaan leikkaukseen. Jotkut hakeutuivat lääkäriin kertoakseen haluavansa lihavuusleikkaukseen.
Omaehtoinen hakeutuminen. Työterveyshoitaja ja lääkäri kannustivat. (Vastaaja
2)
Vaimo ja lehtijuttu. (Vastaaja 3)
Vuosia sitten työterveyslääkäri mainitsi asiasta. Oma päätös tuli kuin kirkkaalta
taivaalta. (Vastaaja 9)

7.3

Lihavuusleikkausta koskevat odotukset ja niiden toteutuminen

Leikkaukseen osallistuneiden odotukset olivat vaihtelevia. Leikkauksen toivottiin esimerkiksi parantavan terveyttä ja mahdollistavan terveemmät elämäntavat. Sillä haettiin myös
painon pudotusta, liikkumisen helpottumista ja parempaa itsetuntoa. Myös astman ja polvivaivojen toivottiin helpottuvan.
Odotin painon putoavan ja liikkumisen helpottuvan, sekä terveyden paranevan.
Melko hyvin toteutuneet, toki edelleen pitää olla tarkkana, mitä suuhun laittaa.
(Vastaaja 3)
Toisilla odotukset olivat ristiriitaisia. Heillä ei ollut tarpeeksi tietoa leikkauksen vaikutuksista.
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Odotukset olivat sekavat. Tietoa lihavuusleikkauksesta ei mielestäni annettu tarpeeksi ja leikkausta pidettiin ”kaikkivoipaisena ratkaisuna” eli ajateltiin, että laihtuminen on ratkaisu moneen ongelmaan ja lihavuusleikkauksella kaikki ongelmat
ratkeavat. (Vastaaja 13)
Kaikki tutkimuksen osallistuneet eivät osanneet kertoa tarkasti, mitä he olivat odottaneet
leikkaukselta. Kolme vastaajista mainitsi odotuksiensa toteutuneen, mutta he eivät kertoneet, mitä ne odotukset olivat heidän kohdallaan.
Minun kohdallani on kyllä kaikki odotukset täyttyneet. Kaikki on mennyt erinomaisesti. Voin tällä hetkellä mahtavan hyvin ikäisekseni. (Vastaaja 4)
Odotukset toteutuivat aluksi, mutta parin vuoden jälkeen paino alkoi nousta.
(Vastaaja 6)
Odotuksia ei paljon ollut, kun en kerran ajatellut mennä koko leikkaukseen. Nuo
muutamat pelkotilathan olivat ihan turhia, mutta ihminenhän ei voi itselleen mitään. (Vastaaja 10)
Kaikkien kohdalla leikkaus ei tuonut toivottua tulosta tai parannusta.
Odotin kovasti astman helpotusta leikkauksen ansiosta. Ikävä kyllä en sitä saanut. En oikein muuta osannut kovin odottaakaan. (Vastaaja 12)
Odotin, että polvivaivat hellittäisivät, mutta näin ei ollut. Ne vain pahenivat liikkumisen lisäämisen myötä leikkauksen jälkeen. (Vastaaja 13)
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7.4

Tuki ja ohjaus ennen ja jälkeen lihavuusleikkauksen

Vajaa puolet vastaajista ei tiennyt, minkälaista tukea olisi tarvinnut tai mitä olisi voinut saada. Kuusi vastaajista olisi halunnut enemmän tietoa leikkauksen kulusta ja siitä toipumisesta, sekä yleisesti leikkauksen vaikutuksista aineenvaihduntaan ja vitamiinien ja kivennais- ja hivenaineiden imeytymiseen.
Toivottiin myös vertaistukikertomuksia ja -kokemuksia lihavuusleikkauksesta ja tietoa siitä,
mikä on normaalia lihavuusleikkauksen jälkeen ja milloin täytyy hakeutua lääkäriin. Lihavuusleikkauksesta kuntoutumiseen tarvitaan tietoa, tukea ja ohjausta ennen ja jälkeen
leikkauksen. Toivottiin säännöllisiä ryhmätapaamisia, vertaistukea sekä paikallisia säännöllisiä pienryhmätapaamista, jotka auttaisivat ja tukisivat jaksamista. Osa vastaajista koki
seurannan olleen liian lyhyt, koska terveysongelmia ilmenee vasta vuosienkin kuluttua.
Siksi toivottiin pidempiaikaista seurantaa. Puutteita koettiin myös olevan paikallisen perusterveydenhuollon ammattilaisten osaamisessa lihavuusleikattujen asiantuntemuksessa.
Yksi vastaajista toi esille, ettei lihavuusleikattujen pitkäaikaisvaikutuksista ole saatavilla tutkittua tietoa. Omalla aktiivisuudella on merkittävä vaikutus kuntoutumisen kannalta. Aktiivinen
osallistuminen erilaisiin ryhmätapaamisiin koettaan hyödylliseksi, josta saa hyvää vertaistukea. Vastaajat toivat esille liikunnan ja ravitsemuksen tärkeyden, joilla tuettaan ja ylläpidetään saavutettuja tuloksia. Perheen ja läheisten tuki on korvaamattoman tärkeää koko lihavuusleikkauksen jälkeisessä kuntoutumisessa.
Ehkä saisi vähän jälkeenkin päin kysyä miten menee ja mikä on terveys fyysisesti ja henkisesti sisältäen veri ym. -kokeet. (Vastaaja 3)
Tukea ja neuvoa tarvitsisi kipuihin, painonhallintaan sekä sairauksiin liittyen, kuten ravitsemusterapeutti, psykologi, sairaanhoitaja ja lääkäri. (Vastaaja 7)
Tämä ei ole mikään helppo tie kulkea, joten läheiset pitää olla mukana. Esim.
sairaalakäynneillä voisi vaikkakin yksi kerta olla jonkinlainen perhe/puolison
kanssa yhdessä lääkärin/psykologin tapaaminen. (Vastaaja 10)
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Kolme vastaajaa jätti tähän kysymykseen vastaamatta.

Ohjaukseen ennen lihavuusleikkausta tyytyväisiä oli puolet vastaajista. Seitsemän heistä
sai ohjausta ravintoon ja ruokailuun liittyvissä asioissa ja kolme fysioterapeutin ohjeita leikkauksesta kuntoutumiseen.
Viisi vastaaja koki, että ohjaus puuttui tai se oli riittämätöntä.
Tarjottu ohjaus lihavuusleikkauksen jälkeen vaihteli vastausten “ei minkäänlaista” ja “sain
sairaalasta hyvän kansion, jossa oli ohjeet ruokailusta ja yleisesti leikkauksen jälkeen”.
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Ohjaus ennen ja jälkeen lihavuusleikkauksen
RAVINTOTERAPEUTTI

5

FYSIOTERAPEUTTI

3

LÄÄKÄRI

3

PIENRYHMÄ TAPAAMINEN SAIRAALASSA

2

3

3

2

1

PSYKOLOGI

1

YSTÄVÄT

1

PUOLISO

1

1

FACEBOOK-RYHMÄ

1

1

Ennen

Jälkeen

Kuvio 4. Ohjaus ennen ja jälkeen lihavuusleikkauksen.

7.5

Kokemukset fyysisestä kuntoutumisesta lihavuusleikkauksen jälkeen

Vastaajista kahdeksan koki fyysisen kuntoutumisen myönteisenä ja nopeana. He mainitsivat töiden teon ja liikkumisen helpottuneen, sekä tukielinvaivojen vähentyneen. Kunto oli kasvanut nopeasti ja helposti, oli mahtavaa, kun oli pirteä ja jaksoi liikkua ja lenkkeillä eikä hengästynyt.
Mahtava tunne, kun jaksaa liikkua eikä enää hengästy. Kivut ovat vähentyneet,
esim. jalkakivut. (Vastaaja 2)
Neljällä vastaajalla kuntoutuminen alkoi hitaammin, pienin askelin. Oli varottava äkkinäisiä
liikkeitä sekä raskaita kantamuksia.
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Lihavuusleikkauksen jälkeen ilmenneet fyysiset ongelmat liittyivät ruokailun aiheuttamiin kipuihin ja huonoon oloon sekä ravintoaineiden imeytymishäiriöihin ja mataliin veriarvoihin.
Yhden vastaajan laihtuminen oli huomattavan nopeaa. Hän laihtui 38 kiloa kolmessa kuukaudessa.

Hänelle nopea

laihtuminen

aiheutti

tasapaino-

ongelmia sekä ruuan imeytymishäiriöitä. Imeytymishäiriö jäi

pysyväk-

si ja aiheutti hänelle pahan anemian sekä hiusten lähtöä. Nopea laihtuminen vaikutti voimien loppumiseen ja fyysiseen väsymykseen. Yhdelle vastaajista leikkauksen tuoma helpotus
ja laihtuminen loppuivat parin vuoden kuluttua leikkauksesta.
Muutama vastaajista koki olevansa nopean laihtumisen jälkeen jonkun toisen vartalossa, eivätkä he tunteneet oloa omakseen.
Olin viisi viikkoa sairaslomalla. Aluksi tein alle puolen kilometrin päivittäisiä kävelylenkkejä läheisteni kanssa. Yllättävän äkkiä kunto alkoi nousta. Tietysti piti varoa äkkinäisiä liikkeitä ja raskaiden kantamusten nostoa. (Vastaaja 10)

7.5.1 Kivunhoito kuntoutumisen edistämiseksi
Seitsemän henkilöä ei kärsinyt kivusta merkittävästi leikkauksen jälkeen. Yksi koki kivunhoidon epäonnistuneen täydellisesti. Hän oli kotiuduttuaan kipeä sänkypotilas, jolle ruokailu oli
vaikeaa. Yksi vastaajista kertoi käyttäneensä leikkauksen jälkeen vahvempaa reseptikipulääkettä,

muut

vastaajista olivat

kokeneet

peruskipulääkkeen

riittäväk-

si kivunhoidossa. Peruskipulääkkeen käyttöaika vaihteli vastaajilla kolmesta päivästä viikkoon. Yhden vastaajan perussairaus vaati säännöllisen kipulääkityksen, joten hän ei tarvinnut
muuta helpotusta kivun hoitoon leikkauksen jälkeen. Astmaa sairastava toi esille rajoituksen
särkylääkkeiden käytön

suhteen. Pullopuhallukset toivat

helpotusta

yhden

vastaa-

jan vatsakipuihin.
En kärsinyt kivuista, särkylääkkeet riitti hoidoksi. En kokenut sitä merkittäväksi.
(Vastaaja 1)
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Sairaalasta määrättiin sopiva lääkitys. Vaikka leikkaus oli rankka ja uuvuttava,
niin 4 vuorokauden kuluttua kotiin päästyäni meni pelkästään kipuihin enää peruskipulääkitys (Panadol forte) Itse pelkään kaikenlaisia leikkauksien tuomia kipuja, joten lääkkeet pitää olla kohdillaan. (Vastaaja 10)
Kohdallani kivunhoito epäonnistui täydellisesti. Kotiin saapuessani olin kipeä
sänkypotilas ja ruokailu oli vaikeaa. (Vastaaja 13)

7.5.2 Lihavuusleikkauksen vaikutukset perussairauksiin ja käytössä olevaan lääkitykseen
Tutkimukseen osallistuneista kolme kärsi tukielinsairauksista, kuten nivelrikosta polvissa tai
lonkissa. He toivoivat saavansa helpotusta nivelsärkyihin. Joillekin oli jo tehty tekonivelleikkaus, ja osa halusi siirtää mahdollista leikkausta tulevaisuutteen. Tutkimuksen osallistuneilla
seitsemällä oli diabetes ja verenpainetauti. Yhdellä oli metabolinen oireyhtymä. Kolmella oli
todettu astma, ja yhdellä se oli vaikeahoitoinen. Lisäksi yhdellä oli kilpirauhasen vajaatoiminta ja fibromyalgia. Yksi vastaajista sairasti refluksitautia ja yhdellä rytmihäiriöitä (kuvio 5).
Suurin osa tutkimukseen osallistuneista kuvaili, että leikkauksella oli ollut myönteisiä vaikutuksia heidän terveyteensä ja sitä kautta heidän lääkitykseensä (kuvio 6). Osa oli voinut
pienentää tai puolittaa lääkemäärän tai jopa kokonaan lopettaa lääkitykseen. Diabeteslääkitys voitiin lopettaa neljältä lihavuusleikatulta samoin verenpainelääkitys.
Lihavuusleikkauksen jälkeen minun ei tarvinnut enää ottaa verenpainelääkitystä.
Aluksi käytin lääkettä normaalisti kuten ennenkin, mutta verenpaine laski niin
alas, että pyörtyilin. Sitten vasta huomattiin lopettaa lääkitys. Astmalääkkeiden
osalta säännöllinen ehkäisylääke ja kortisonit lopetettiin ja jäljelle jäi vain kohtauslääkkeet ja nenäsumute. Lääkkeiden määrä näiltä osin poistui. (Vastaaja 8)
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Lihavuusleikkauksen vaikutukset perussairauksiin
VERENPAINETAUTI

4

NIVELKIVUT

2

3

ASTMA

2

DIABETES

2

UNIAPNEA

1

REFLUKSITAUTI

1

1
5

Helpottui

Loppui

Ei vaikutusta

Kuvio 5. Lihavuusleikkauksen vaikutukset perussairauksiin.
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Lihavuusleikkauksen vaikutus lääkitykseen
DIABETES LÄÄKITYS

5

VERENPAINE LÄÄKITYS

2

VATSANSUOJALÄÄKITYS (SOMAC)

1

RYTMIHÄIRIÖ LÄÄKE

1

NIVELRIKKO LÄÄKITYS

1

KIPULÄÄKITYS

1

ASTMA LÄÄKE

2

NESTEENPOISTOLÄÄKITYS (FURESIS)

2

RAUTALÄÄKITYS
VITAMIINIT

Aloitettu

3

1

1
3

Jatkui samana

Annos pieneni

Lääkitys loppui

Kuvio 6. Lihavuusleikkauksen vaikutus lääkitykseen.

7.5.3 Syöminen ja juominen lihavuusleikkauksen jälkeen
Tutkimustulosten perusteella suurimmalle osalle vastaajista suositeltiin nestemäisten ja sosemaisten ruokien juomista ja syömistä ensimmäisten kahden viikon ajan. Annokset olivat
alkuun ½–2 dl:n kokoisia. Usein nestemäisiä ja kiinteitä ruokia ei voinut nauttia samaan aikaan, vaan vastaajat kertoivat, että syöminen oli opeteltava uudestaan ja vanhoista ruokailutottumuksista oli vaikea päästä eroon. Tärkeintä ruokailussa oli pienet annokset ja ruoka oli
pureskeltava hitaasti. Kylläisyyden tunne ruuasta tuli helposti, ja sen vuoksi oli syötävä
usein.
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Kolmelle vastaajalle ruokailu aiheutti alkuun oksentelua ja pahoinvointia. Yhdelle vastaajalle ruokailut ovat edelleenkin hankalia aika ajoin, vaikka kuusi vuotta on jo kulunut leikkauksesta.
1 kk leikkauksen jälkeen nestemäistä ja sitten pikkuhiljaa kiinteiden pariin. Annokset tosi pieniä. Piti opetella syömään hitaasti ja pureskelemaan ruoka hienoksi. Olen ollut aina nopea syömään ja tämä asia on pitänyt opetella vaihtelevalla menestyksellä uusiksi. (Vastaaja 4)
Sairaalasta lähdettyä sain epämääräisen ohjeen ”syödä pieniä annoksia nestemäisiä ruokia”. Leikkauspäivästä seuraavana päivänä ravintoterapeutti kävi sairaalavuoteen äärellä antamassa ylimalkaisia ohjeita, joita en tuolloin kyennyt sisäistämään. Sanoinkin usein, että ruokailu oli ”venäläistä rulettia” eli syö ja katso
oksennatko. Oksensin alussa useita kertoja päivässä. (Vastaaja 13)

7.5.4

Liikunta lihavuusleikkauksen jälkeen

Vastaajista yksitoista koki liikunnan aloittamisen leikkauksen jälkeen myönteisenä, he olivat
innostuneita ja motivoituneita. Kevyempi olo painon pudottua ja hengityksen helpottuminen mahdollistivat liikunnan kokemisen miellyttävänä. Liikkuminen aloitettiin oman voinnin ja
kipujen salliessa pienin askelin, vähitellen matkaa pidentäen joko yksin tai läheisen kanssa. Leikkauksen jälkeen muutama vastaaja on saanut liikuntakipinän ja aloittanut uuden harrastuksen. Vastaajista kaksi aloitti kuntosaliharjoittelun 2,5–3 kk leikkauksen jälkeen.
Vastaajista kolme koki liikunnan aloittamisen vaikeana kipujen, voimien vähyyden, voimakkaan laihtumisen tai tasapaino-ongelmien vuoksi. Liikkumista rajoittivat ohjeistuksen puute, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja pelko matalista verensokereista.
Muutamalle vastaajalle liikunta oli välttämätön paha, joka oli vaan pakko hoitaa alta pois.
En pidä liikunnasta. (Vastaaja 1)
En ole koskaan ollut mikään liikunta-addikti. (Vastaaja 13)
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7.5.5 Lihavuusleikkauksen vaikutukset erittämiseen
Vastaajista kaksitoista kertoi leikkauksen vaikuttaneen suolen toimintaan. Heistä kuusi kertoi kärsivänsä ummetuksesta ja viisi suolen toiminnan hidastumisesta. Kuudella suolen toiminta nopeutui ja neljällä vastaajalla leikkauksesta aiheutui ripulia.
Kahdelle vastaajalle leikkauksella ei ollut vaikutusta suolen toimintaan. Suoli oli toiminut sekä
ennen leikkausta että leikkauksen jälkeen vaihtelevasti.
Vastaaja 1 kertoi vehnä- ja ruistuotteiden sietokyvyn huonontuneen. Ne keräävät turvotusta
ja aiheuttavat ilmavaivoja suolistoon. Vastaaja 12 kertoi lihatuotteiden aiheuttavan ripulia.
Ummetuksen

helpottamiseksi

vastaajat ovat syöneet

kuitupitoisempaa

ruo-

kaa, luumuja ja ravintolisiä ravintoterapeutin suosituksesta. Myös liikunta on helpottanut suolen toimintaa. Lisäksi kolme vastaajaa on käyttänyt pehmittäviä laksatiiveja tai peräruiskeita,
joita lääkäri oli suositellut.
Yksi vastaajista koki kroonisesti tulehtuneen ohutsuolen osapoiston nopeuttaneen suolen
toimintaa.
Nestemäisiä ruokia syödessä suoli ei toiminut lainkaan vaan apuna täytyi käyttää Mikrolaksia (useampi ruiske kerralla). Ulostaminen oli hyvin hankalaa ja kivuliasta. (Vastaaja 7)
Välillä uloste kuin varpusparvi. On heti päästävä vessaan, kun tuntuu siltä. (Vastaaja 9)
Lihavuusleikkauksen vaikutukset virtsaamiseen. Lihavuusleikkauksessa olleista kymmenen koki, ettei leikkaus vaikuttanut virtsaamiseen millään tavoin, ja neljä kertoi kokeneensa
jonkinlaisia

muutoksia

virtaamisessa. Koettiin esimerkiksi,

että pidätyskyky

heiken-

tyi, virtsaamistarve tihentyi ja virtsamäärä pienentyi, koska nautittu ravinto- ja nestemäärä oli
vähäisempi.

41
Pidätyskyky oli heikentynyt. Vaikka kuinka jumppaa lihaksia ei pidätys ole parantunut -> Tenat apuna! (Vastaaja 4)

7.5.6 Lihavuusleikkauksen vaikutus unen laatuun
Vastaajista yhdeksän koki leikkauksen vaikuttaneen unen laatuun. Vastaavasti viisi kertoi, ettei leikkauksella ollut mitään vaikutusta.
Selvästi on pirteämpi, unta ei juuri tule. (Vastaaja 14)
Kahdeksan koki unenlaatunsa parantuneen tai on tyytyväinen siihen.
Vastaaja 7 kertoi nukkumisen olleen vaikeaa 2 kk leikkauksen jälkeen leikkauksesta johtuvien
kipujen vuoksi. Vastaaja 10 koki nukkuvansa paremmin, eikä enää kuorsannut, mutta laihtumisen

myötä

kivut

ovat

lisääntyneet. Hän selitti

kipujen

lisääntymis-

tä painopisteen muutoksella ja lihasmassan vähentymisellä. Kaksi vastaaja kertoo unenmäärän vähentyneen leikkauksen jälkeen. Kahdella vastaajalla oli todettu uniapnea ja leikkauksen jälkeen uniapnea helpotti ja laitteen käyttöä sai joko vähentää ja lopettaa kokonaan. Kahdella vastaajista kuorsaus loppui leikkauksen myötä. Vastaajista vain yksi kertoi
unenlaadun huonontuneen paljon.

7.5.7 Korjausleikkaukset lihavuusleikkauksen jälkeen
Vastaajista kymmenen kertoi käyneensä, olevansa menossa tai ainakin toivoo pääsevänsä korjausleikkaukseen. Yksi vastaa, ettei vielä tiedä. Kolme vastaa ehdottomasti, ettei
tarvetta korjausleikkaukseen ole.
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Korjausleikkaukset lihavuusleikkauksen jälkeen
VATSANAHAN KIRISTYS LEIKKAUS

7

RINTOJEN KORJAUSLEIKKAUS

4

KÄSIVARSIEN IHON KORJAUSLEIKKAUS

1

NAPATYRÄN LEIKKAUS

1

RECTUS DIAKTAASIN KORJAUS (VATSANPEITTEIDEN
ERKAANTUMINEN)

1

NIVELRIKKO LEIKKAUS

1

REISIEN IHON KORJAUSLEIKKAUS

1

HÄPYLUUN IHON KORJAUSLEIKKAUS

1

POLVI LEIKKAUS

1

LONKKA LEIKKAUS

1

Käynyt

2
2

1

Tulossa

Toiveissa

Kuvio 7. Korjausleikkaukset lihavuusleikkauksen jälkeen.

7.6

Psyykkinen kuntoutuminen lihavuusleikkauksen jälkeen

Vastaajat kokivat saaneensa tukea psyykkiseen kuntoutumiseensa hyvin vaihtelevasti, ystävien ja tuttujen positiivinen palaute on ollut kannustavaa.
Vastaaja 10 koki henkisen tuen tärkeänä psyykkisen kuntoutumisensa kannalta. Hän oli tyytyväinen päästyään psykologin vastaanotolle sekä ennen leikkausta että sen jälkeen. Myös
vastaaja 12 olisi tarvinnut psykologin apua, mutta ei ollut sitä saanut. Kahden kokemuksena
oli, ettei psyykkistä kuntoutumista ollut lainkaan käsitelty.
Neljä kokee, että psyykkinen kuntoutuminen on vielä kesken. He kertovat, ettei pää tai aivot
ole pysyneet kehon muutoksen mukana.
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En näe edelleenkään itseäni hoikkana tyttönä. Laihtuneena kyllä jonkin verran.
Pää ei ole täysin tullut mukana. (Vastaaja 4)
Aivot tulee edelleen perässä. En tunnista omaa peilikuvaa. Itsetunto on vieläkin
sama kuin pitkästi yli 100-kiloisena. (Vastaaja 8)
Vastaaja kaksi kokee kuntoutumisen vaikeana.
Välillä ottaa päähän, kun ei voi syödä. Mutta ajattelen, että itse olen leikkiin lähtenyt. Ja lopputulos on kuitenkin parempi. Voin sanoa, että tämä prosessi on todella kova psyykkinen rasitus ja kannattaa todella harkita tarkkaan tähän prosessiin lähtemistä. (Vastaaja 3)
Kolme vastaajaa koki, ettei heillä ollut erityistä tarvetta psyykkiseen kuntoutumiseen.

7.6.1 Muutokset elämänlaadussa ja niiden hallinta
Jaksaa touhuta lasten kanssa paremmin ja kevyempi olo. (Vastaaja 1)
Kaikki leikkauksessa olleet kokivat elämänlaatunsa parantuneen, jopa muuttuneen täysin.
Yksi vastaajista kertoi minäkuvansa ja itsetuntonsa kohentuneen. Ulkonäköpaineiden vähentyminen lisäsi elämälaatua. Leikkauksen myötä vastaajien aktiivisuus ja fyysinen ja psyykkinen jaksaminen lisääntyivät
Olen paljon pirteämpi ja jaksan paremmin. (Vastaaja 3)
Leikkauksen jälkeen oli virtaa, kuin pienessä kylässä. (Vastaaja 8)
Osa vastaajista koki selviytyvänsä arjesta helpommin, koska liikkuminen, käveleminen ja
työn tekeminen oli kevyempää. Kuitenkaan nivelrikkoa leikkaus ei poistanut.
Kuinka ketterästi solmin lenkkarit, tai laitan sukat jalkaan. (Vastaaja 10)

44
Lihavuusleikkaus on vaikuttanut myönteisesti elämänlaatuun suurimmalla osalla vastaajista.
Merkittävintä on ollut jaksamisen lisääntyminen ja kevyempi olo. Erityisen mieluisana koetaan
lasten ja lastenlasten kanssa touhuaminen.
Jaksaa, jaksaa. Lastenlapsia on 6 ja jaksaa touhuta heidän kanssaan. (Vastaaja
6)
Aivan huikea kokonaisuudessaan. (Vastaaja 9)
Äiti on nykyään energinen ja elämäniloinen. Ennen leikkausta hän saattoi istua
töiden jälkeen tietokoneen ääressä tai sohvalla, eikä häntä saanut liikkeelle.
(Vastaaja 10)
Iso merkitys. Nautin elämästä ilman, että mietin aina miltä näytän muiden silmissä. (Vastaaja 11)
Vain yksi henkilö kertoo elämänlaatunsa heikentyneen, koska hän kokee ruokailun epämiellyttävänä. On syötävä usein ja annoskoot ovat pieniä. Jotkut ruuat aiheuttavat hänelle huonoa oloa ja nopea ruokailu kipua ruokatorvessa ja vatsalaukussa. Lisäksi hänen on syötävä
vielä myöhään illalla pystyäkseen nukkumaan koko yön.
Vastaajista yhdelle lihavuusleikkauksella oli tilapäisesti elämänlaatua parantava vaikutus.
Uudelleen lihomisen myötä elämänlaatu heikkeni.
En kykene syömään paljoa kerrallaan. Minun on hyödytöntä mennä ”seisovaan
pöytään” syömään ja muutoinkin ruokailut ovat niitä päivien pahoja paikkoja.
(Vastaaja 13)
Tutkimukseen osallistujat tuovat esille saavutettujen tulosten ylläpitämisen kannalta tärkeäksi motivaation omaehtoiseen liikuntaan ja terveelliseen ravintoon, herkkuhetkiä ja itsensä
hemmottelua unohtamatta.

45
Vertaistuki muiden lihavuusleikattujen kanssa koettaan tärkeäksi, kuitenkin kaikki vastaajat
korostivat oman tekemisen tärkeyden saavutetun elämänlaadun ylläpitämiseksi. Vain itse voi
vaikuttaa elämänlaatuun oikeiden valintojen kautta.
Se on hyvin omissa käsissä, pitää olla tarkka ravinnon suhteen ja liikuntaa pitää
lisätä, laakereille ei saa jäädä lepäämään. (Vastaaja 9)
Vaatii kyllä itseltä lujaa tahtoa ja motivaatiota. Pienryhmä esim. oman tk:n kautta
olisi hyvä. Meitä alkaa olla jo useampi lihavuusleikkauksen käynyt. Vaikka netti
on täynnä lihavuusleikkausryhmiä, niin kasvokkain tapaamiset auttavat paremmin. Terveyskeskus ja esim. liikuntatoimi yhdessä voisi auttaa meitä eteenpäin.
(Vastaaja 10)
Paljon liikuntaa ja erityisesti hyvää mieltä, sillä ruokahan, joka on niin tärkeä
asia, on otettu osaltaan pois. Itse otin elämääni käsityöt, liikunnan ja leipomisen
suvulle ja ystäville tai jäljellä oleville sellaisille. (Vastaaja 12)

7.6.2 Ulkonäköön liittyvät muutokset ennen ja jälkeen lihavuusleikkauksen
Tutkimuksen osallistuneilla viidellä ei ollut ulkonäköpaineita ennen leikkausta. He olivat
sinut itsensä kanssa.
Lihavuus ei ole koskaan määrittänyt minua ihmisenä. Olen ollut lihavanakin sosiaalinen ja aktiivinen. En itse nähnyt itseäni ”ongelmallisen lihavana” henkilönä,
enkä nähnyt laihtumista tienä onneen. Lähdin leikkaukseen yhtenä mahdollisuutena muiden hoitomuotojen joukossa. (Vastaaja 13)
Kahdeksan vastaajaa kertoi, että lihavuus aiheutti heille ulkonäköpaineita. He eivät viihtyneet omassa kehossaan ja olivat ahdistuneita, eivätkä mielellään liikkuneet ihmisten ilmoilla. Ravintolat ja ruokapaikat koettiin ongelmallisina, kun ei etukäteen voinut tietää, mahtuuko tuoliin istumaan, tai kestääkö se.
Yksi vastaajista koki näyttävänsä ikäistään vanhemmalta, eikä halunnut olla kuvattavana
tai näyttäytyä uimapuvussa.
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Silloinen aviopuoliso haukkui ulkonäköäni ja vieraatkin lapset naureskelivat ja
pilkkasivat, Ei ole ehkä varsinaisia paineita, mutta koin etten kelpaa. (Vastaaja 8)
Aina moitittiin lihavaksi, olo itsellä ahdistava. (Vastaaja 5)
Ulkonäköpaineiden muuttuminen lihavuusleikkauksen jälkeen. Tutkimukseen osallistuneista kahdeksan kertoi, että leikkauksen jälkeen ulkonäköpaineet vähenivät. He olivat itsevarmempia ja tyytyväisempiä, Enää ei tarvinnut miettiä koko ajan isoa mahaa ja peitellä sitä,
vaan saattoi ostaa pienempiä vaatteita.
Kolmen vastaajan kokemukset ja tuntemukset olivat ristiriitaisia. He kertoivat omakuvansa
muuttuneen hitaasti, ja että kehuja muuttuneesta ulkomuodosta oli vaikea ottaa vastaan. He
pelkäsivät, mitä ihmiset sanovat, jos he lihoisivat uudelleen ja häpesivät myös löysiä ja roikkuvia nahkojaan.
Aloin rakastamaan omaa itseäni. Pikkuhiljaa mieli virkeni, ja halusin jopa jo esitellä uutta itseäni. (Vastaaja 6)
Hämmästyin, miten paljon ihmiset arvottavat ihmisiä ulkomuodon vuoksi. Kylillä
liikkui huhuja siitä, että koska olen laihtunut, olen sairastunut vakavasti syöpään.
Itselle oli vaikea pysyä mukana nopeassa laihtumisessa. Koin itseni pitkään lihavana ja minun oli vaikea hahmottaa omaa uutta vartaloani. Häpesin löysiä nahkoja ja ajoittain toivoin olevani edelleen lihava, sillä ylimääräiset nahkat olivat todella rumia. (Vastaaja 13)
Tähän kysymykseen jätti vastaamatta kolme kyselyyn osallistujaa.
Ulkonäkömuutosten kokeminen lihavuusleikkauksen jälkeen on yli puolella vastaajista
ollut myönteisiä kokemuksia. He ovat saaneet positiivista palautetta ja tuntuu hyvältä, kun
voi kaupasta ostaa itselle sopivia vaatteita, eikä tarvitse tilata suurikokoisia vaatteita verkkokaupasta. Laihtuminen on kohottanut myös itsetuntoa, mutta toisaalta se on vaatinut
uudelleen tutustumista itseensä.
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Viisi vastaaja suhtautuu ristiriitaisesti lihavuusleikkauksen tuomiin muutoksiin. Omaa peilikuvaa on vaikeaa tunnistaa, ja ihmisten kyselyt laihtumisesta jopa ärsyttävät. Muutoksen sisäistäminen ja uuden minäkuvan muotoutuminen vaatii aikaa. Lihavuusleikkaus aiheutti yhdelle
vastaajalle harmittavan voimakasta hiusten lähtöä, ja yksi vastaajista koki lihavuusleikkauksen jälkeisen uudelleen lihomisen suurena pettymyksenä itselleen.
Aivot tulee perässä, ei meinaa uskoa mahtuvansa pieniin vaatteisiin. (Vastaaja
8)
Tansseissa ollessani olen huomannut, että olen siirtynyt miesten silmissä ns.
”ym. joukosta” eturiviin mahdollisesti tanssitettaviin. Tämä vain ärsyttää, koska
tanssitaitoni eivät ole muuttuneet. Miesten suhtautuminen keljuttaa; ulkonäköpaineet ovat miehille esim. tällaisissa tilanteissa merkittäviä. (Vastaaja 13)

7.6.3 Henkinen tuki ennen ja jälkeen lihavuusleikkauksen
Kolme mainitsi, että henkistä tukea ei ollut, tai sitä oli hyvin vähän ennen leikkausta. Asioista
piti ottaa itse selvää. Kahdeksan kertoi saaneensa henkistä tukea terveydenhoidon ammattilaiselta

kuten ravintoterapeutilta,

työterveyshoitajalta,

fysioterapeutilta,

lääkäril-

tä tai psykologilta. Tukea saatiin myös ystäviltä, puolisolta, perheenjäseniltä, työtovereilta,
leikkauksen läpikäyneeltä ystävältä tai läheiseltä. Yksi toi esille, että lähiomaiset vastustivat leikkausta. Henkistä tukea saatiin myös leikkausryhmän jäseniltä ryhmätapaamisissa.
Ei sellaista ollut, normikäynnit sairaalassa vain + ravintoterapeutilla, ei mitään
muuta. (Vastaaja 1)
Pääasiassa otin itse selvää. Hyvin vähälle jäi henkinen tuki! (Vastaaja 4)
Kävin ravitsemusterapeutilla, ryhmätapaamisessa ja lääkärillä. Kaikkien kanssa
keskusteltiin paljon leikkauksen vaikutuksesta kehoon ja mieleen. Ystävien
tsemppaava tuki. (Vastaaja 5)
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Henkisellä tuella lihavuusleikkauksen jälkeen on suuri merkitys. Vastaajista puolet koki saaneensa leikkauksen jälkeistä henkistä tukea perheenjäseniltä ja ystäviltä. Ihmisten kehut ja
positiivinen palaute koettiin tärkeäksi.
Kotona henkinen tuki ja apu oli korvaamattoman tärkeää. (Vastaaja 9)
Tukea saatiin myös kontrollikäynneillä sairaalassa ja ryhmätapaamisissa muiden leikattujen
kanssa. Vertaistukea ohjattiin hakemaan Lihavuusleikattujen yhdistyksen LILE ry:n kautta.
Vastaajat olisivat tarvinneet kuitenkin enemmän tukea, sillä kuusi tutkimukseen osallistujaa
totesi, ettei henkistä tukea ollut, tai se oli puutteellista. Kahdella olisi ollut mahdollisuus päästä psykologin vastaanotolle keskustelemaan. He eivät kuitenkaan käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväkseen. Yhdelle ei tätä mahdollisuutta tarjottu toiveesta huolimatta
Ihmiset kehuivat pirteää olemustani ja ulkonäköä. Ammatti-ihmisiltä olisi toivonut
apua painonpudotukseen ja -hallintaan. Vuonna 2016 ei tarjottu psykologin
käyntejä. (Vastaaja 7)

7.6.4 Ohjaus psyykkisessä kuntoutumisessa
Yli puolet vastaajista kertoi, ettei saanut ohjausta psyykkiseen kuntoutumiseen liittyvissä asioissa. Vastaajista kolmelle asiasta oli mainittu keskussairaalassa, ja yksi heistä oli käynyt
sairaalan järjestämissä pienryhmätapaamisissa ennen ja jälkeen lihavuusleikkauksen. Pienryhmätapaamiset olivat vastaajan mielestä pelkkää pintaraapaisua, ja hän olisi toivonut yksilökeskusteluhetkiä.
Lihavuusleikatuista kaksi kertoi saaneensa tukea psyykkiseen kuntoutumiseen vertaistuesta
tai ystävältä.
Yhtä vastaajaa oli varoiteltu kateellisista ihmisistä. Näitä hän kohtasi eri tilanteissa, ja hän
toteaa, että jyvät erottuivat akanoista.
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Leikkauksen jälkeen oman peilikuvan tunnistaminen ja koon arvioiminen oli vaikeaa sekä
haastavaa, ja siihen kului aikaa jopa vuosia.
Jäin näitten asioiden kanssa aivan yksin. Ystävä auttoi vähän. Niinpä minäkuva
alkaa löytyä vasta vuosien päästä. (Vastaaja 12)
Ei mitenkään. Oli hullua katsoa peiliin, kun sieltä näkyi kuin ”puhjennut ilmapallo”, josta piti nähdä itsensä. Koko vaatevarasto meni uusiksi ja edelleen marssin
kaupassa suoraan ”great girls” osastolle. En pitkään aikaan nähnyt omaa kokoani realistisesti. Muiden hämmästely ja kehut laihtumisesta ei tuntuneet hyviltä,
kun niiden takana oli kivut, oksentelu ja valtava tukeva vaatekerros, joka peitti
ylimääräiset nahkat. Kesti noin vuoden ennen kuin tunsin peilikuvani ja osasin
arvioida itselleni sopivan vaatteen koon. (Vastaaja 13)

7.7

Sosiaalinen kuntoutuminen lihavuusleikkauksen jälkeen

Sosiaalinen kuntoutuminen leikkauksen jälkeen koettiin myönteisenä. Sosiaaliset tilanteet
koettiin mukavana erityisesti tanssi- ja liikuntapaikoilla.
Kaksi vastaajista kokee sosiaalisen elämän jatkuneen kuten ennenkin. Parhaat ystävät ovat
kulkeneet rinnalla yhdessä lähipiirin kanssa.
Kaikkien ei ole ollut helppo suhtautua leikkauksessa olleiden ulkonäkömuutoksiin. Vastaajat
kertoivat, että leikkauksen jälkeen jotkut eivät osaa lähestyä, ja osa on ollut kateellisia. Yksi
vastaajista on tyytyväinen, kun kaikki eivät enää tunne.
Seitsemän vastaajaa jätti vastaamatta kysymykseen. Saattoi olla, että kysymystä ei oikein
ymmärretty.
Tässä mennään eteenpäin tyytyväisenä, että kävin leikkauksessa. Nuorempana
harrastin erilaisia musiikkifestareita. Sitten ne jäi, kun tuntui, etten jaksa olla siellä, varsinkin jos pitää seistä kauan. Nyt olen sitten alkanut ottaa vahinkoa takaisin. (Vastaaja 10)
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7.7.1 Muutokset parisuhteessa lihavuusleikkauksen jälkeen
Suurin osa vastaajista koki lihavuusleikkauksella olleen vaikutusta parisuhteeseensa. Se vaikutti positiivisesti kuuden vastaajan suhteeseen. Parisuhteen koettiin syventyneen, ja siihen
tuli enemmän lämpöä. Lisäksi yhdessä tekeminen korostui.
Puolison tuki on tärkeintä. Ei tässä olisi mitään tullut ilman hänen tukea. Hän on
kulkenut koko ajan vierellä ja yhdessä vaihdettu haavateippejä. (Vastaaja 10)
Parisuhteessa negatiivisia muutoksia leikkauksen jälkeen aiheuttivat esimerkiksi hormonaaliset muutokset ja tuntopuutokset korjausleikkauksen jälkeen. Häpeä omaa kehoa kohtaan sai
eristäytymään läheisyydestä ja kosketuskin saattoi tuntua ahdistavalta.
Kaikki intiimi on hävinnyt. Kosketuskin ahdistaa. (Vastaaja 4)
Leikkauksen jälkeen hormonitoiminta muuttui niin, että limakalvot kuivivat täysin.
Olin sitä mieltä, että minulle tuli vaihdevuosien oireet rytinällä. Tämä vaikutti seksiin ja samalla parisuhteeseen. Häpesin löysiä nahkoja ja se sai minut eristäytymään läheisyydestä. Ihon korjausleikkausten jälkeen ihosta lähti monilta kohdin
tunto ja erityisesti rintojen korjausleikkaus oli merkittävä, koska korjausleikkauksessa nännit ”sijoitettiin” uudelleen ja tunto niistä katosi kokonaan. Tunto ei ole
palautunut vieläkään. Mielenkiinto seksiin katosi kokonaan ja vaikutti parisuhteeseen merkittävästi. (Vastaaja 13)
Parisuhde päättyi kahden leikatun kohdalla. Kaksi vastaaja koki, ettei lihavuusleikkaus vaikuttanut mitenkään heidän parisuhteeseensa. Vastaajista kahdella ei ollut parisuhdetta, mutta
toinen vastaajista koki saavansa ihailua vastakkaiselta sukupuolelta ja toivoi löytävänsä itselleen sopivan elämänkumppanin.

7.7.2 Lihavuusleikkauksen vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin
Sosiaalisiin suhteisiin leikkaus vaikutti myönteisesti seitsemällä vastaajalla. Vastaajista kuusi
kertoi, ettei leikkauksella ollut vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin. Myönteisenä koettiin muiden
ihmisten ihailu ja suhtautumisen muutos, rohkeuden lisääntyminen sosiaalisissa tilanteissa ja
rohkeus tarttua uusiin haasteisiin.
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Lähipiirissä jyvät erottuivat akanoista ja kateelliset ihmiset eivät enää pidä yhteyttä. (Vastaaja 4)
Oma aviomies on tullut paremmin esille. Rohkeutta tullut lisää. Ja olen tarttunut
moneen uuteen asiaan, missä olen ihmisten kanssa tekemisissä. (Vastaaja 11)
Kun minut leikattiin, lähisuku kertoi lukemattomia kertomuksia, joissa kaikille oli
tehty sama leikkaus. Lihoneet kaksin verroin takaisin, turhaan menet. Oma perheeni oli hyvin ylpeä äidistään. Myös oma mies kertoi, että syli on nyt kultaa vähemmän täynnä. Tykkäsi kovasti. (Vastaaja 12)

7.8

Muita tärkeitä näkökohtia

Yli puolet jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Tärkeinä näkökohtina haluttiin tuoda esille,
että lihavuusleikkaus ei yksin takaa laihtumista, vaan on oltava valppaana syömisen suhteen
leikkauksen jälkeenkin. Huomattiin, että ihmiset suhtautuvat lihavaan ihmiseen eri tavalla
kuin laihaan. Jotkut ystävyyssuhteet päättyivät. Vastakkaisen sukupuolen suhtautuminen
muuttui myönteisemmäksi. Työyhteisön tuki koettiin merkittävänä sekä ennen leikkausta että
leikkauksen jälkeen.
Haluttiin, että vuosikontrollit jatkuisivat tarkastuksineen keskussairaalassa kauemmin, koska
terveyskeskuksen asiantuntemus koettiin riittämättömäksi.

7.9

Lihavuusleikkauksen onnistuminen

Lihavuusleikkaus toimenpiteenä onnistui kaikkien kohdalla hyvin. Leikkauksen jälkeen neljällä on ollut ongelmia ruokailun kanssa. Lihavuusleikkaus aiheutti vaikeaa anemiaa ja ruuanimeytymishäiriöitä sekä kipuja ruokailun jälkeen.
Erinomaisesti. (Vastaaja 2)
Vaikea anemia ja ruuan imeytymishäiriö, muuten onnistui hyvin. Menisin kyllä
uudelleenkin kaikista vastuksista huolimatta. Osaisin hakea ja vaatia apua ja
opastusta itselleni. (Vastaaja 12)
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Leikkaus oli vaikea, mutta sillä saatiin pysyviä muutoksia painoon. Itse leikkaus
sujui hyvin ja ulkoiset arvet paranivat nopeasti. Runsas oksentelu ärsytti vatsaa
ja pelkäsin koko ajan, että vatsassa olevat tikit aukeavat oksentelun yhteydessä.
Taustalla olevat sairaudet helpottuivat, mutta myös osa ongelmista jäi. Kaikkea
ei leikkaus ratkaissut ja tilalle tuli pysyvät ruokailun ongelmat. (Vastaaja 13)

7.10 Lihavuusleikkauksesta kuntoutumisen, tuen ja ohjauksen tarve
Lihavuusleikkauksesta kuntoutumiseen tarvitaan tietoa, tukea ja ohjausta ennen leikkausta ja
sen jälkeen. Opinnäytetyön vastauksissa toivottiin säännöllisiä ryhmätapaamisia ja vertaistukea. Ne auttaisivat ja tukisivat jaksamista. Osa vastaajista koki seurannan olleen liian lyhytaikaista, sillä terveysongelmia ilmenee vuosienkin kuluttua lihavuusleikkauksen jälkeen. Siksi
toivottiin pidempiaikaista terveysseurantaa. Perusterveydenhuollon ammattilaisille toivottiin
koulutusta lihavuuden hoitoon ja lihavuusleikattujen tukemiseen.
Yksi vastaajista toi esille, ettei lihavuusleikattujen pitkäaikaisvaikutuksista ole saatavilla tutkittua tietoa.
Omalla aktiivisuudella on merkittävä vaikutus kuntoutumisen kannalta. Aktiivinen osallistuminen erilaisiin ryhmätapaamisiin koettaan hyödylliseksi, josta saa hyvää vertaistukea. Vastaajat toivat esille liikunnan ja ravitsemuksen tärkeyden, joilla tuettaan ja ylläpidetään saavutettuja tuloksia.
Perheen ja läheisten tuki on korvaamattoman tärkeää koko lihavuusleikkauksen jälkeisessä
kuntoutumisessa.
Ehkä saisi vähän jälkeenkin päin kysyä miten menee ja mikä on terveys fyysisesti ja henkisesti sisältäen veri ym. -kokeet. (Vastaaja 3)
Tukea ja neuvoa tarvitsisi kipuihin, painonhallintaan sekä sairauksiin liittyen, kuten ravitsemusterapeutti, psykologi, sairaanhoitaja ja lääkäri. (Vastaaja 7)
Tämä ei ole mikään helppo tie kulkea, joten läheiset pitää olla mukana. Esim.
sairaalakäynneillä voisi vaikkakin yksi kerta olla jonkinlainen perhe/puolison
kanssa yhdessä lääkärin/psykologin tapaaminen. (Vastaaja 10)
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Kolme vastaajaa jätti tähän kysymykseen vastaamatta.
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8 TULOSTEN TARKASTELU
Vastauksista nousi esiin fyysiseen kuntoutumiseen liittyvinä asioina terveydelliset seikat, ravitsemus, erittäminen, kivunhallinta, liikkuminen ja toimintakyky sekä uni.

Liitännäissairaudet,
lääkitys

Fyysinen
kuntoutuminen

Ravinto

Erittäminen

Uni

Liikkuminen,
toimintakyky

Kivunhallinta

Kuvio 8. Fyysinen kuntoutuminen
Lihavuusleikkaus toi helpotusta tutkittavien lihavuuden aiheuttamiin sairauksiin, kuten diabetekseen, verenpainetautiin, metaboliseen oireyhtymään sekä tuki- ja hengityselinsairauksiin.
Suurin osa tutkimukseen osallistuneista kuvaili, että leikkauksella oli myönteisiä vaikutuksia
heidän terveyteensä. Osa saattoi vähentää lääkitystään, tai jopa lopettaa sen kokonaan.
Pekkarisen (2020) mukaan lihavuusleikkaus vähentää lääkehoidon tarvetta varsinkin diabetesta sairastavilla. Leikkaushoidon vaikutus näkyy myös uniapnean lievittymisenä ja verenpaine- ja astmalääkityksen tarpeen vähentymisenä. Leikkauksen jälkeinen kipu nousi voimakkaasti esiin vain yhdessä vastauksessa, muille leikkauksen jälkeinen reilun viikon mittainen peruskipulääkitys oli riittävä. Leikkaus ja muutokset ruokailussa aiheuttivat suurimmalle
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osalle ummetusta tai ripulia. Pidätyskyvyttömyyttä tai virtsaamistarpeen tihentymistä koki vain
neljä tutkituista.
Tutkittavat toivat esiin, että syöminen oli opeteltava uudestaan, ja että vanhoista ruokailutottumuksista oli vaikea päästä eroon. Vastaajien mielestä tärkeintä ruokailussa oli syödä pieniä
annoksia hitaasti huolella pureskellen. Oli myös syötävä usein. Tämä käy ilmi myös Käypä
hoito-suosituksen (2020a) julkaisussa, jonka mukaan lihavuusleikkauksen jälkeen on tärkeää
noudattaa leikkauksen jälkeisiä ravitsemusterapeutin antamia ruokavalio-ohjeita, tehdä pysyviä muutoksia ravinnon määrään ja laatuun sekä syömisnopeuteen ja ateriarytmiin.
Painonhallintatalon (2020e) mukaan liikunta lihavuusleikkauksen jälkeen, ohjaa aloittamaan
liikunnan omien voimavarojen mukaan voinnin sen salliessa. Lähes kaikki vastaajat kokivat
liikunnan aloittamisen myönteisenä, ja olivat motivoituneita ja innostuneita. He kokivat liikunnan miellyttävänä, koska painon pudottua olo oli kevyempi. Parantunut fyysinen kunto vaikutti
kokonaisvaltaisesti jaksamiseen. Myös riittävä ja laadukas uni parantaa jaksamista ja tarkkaavaisuutta sekä vaikuttaa elimistön puolustusjärjestelmään (Painonhaallintatalo 2020f). Yli
puolet vastaajista koki leikkauksen vaikuttaneen myönteisesti unen laatuun. Vain viisi kertoi,
ettei leikkauksella ollut uneen vaikutusta.
Psyykkisessä kuntoutumisessa minäkuvan ja itsetunnon muutokset olivat suurimmalla
osalla positiivisia.
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Kuvio 9. Psyykkinen kuntoutuminen
Tyytymättömyys omaa kehoa kohtaan oli yksi tärkeimmistä syistä hakeutua lihavuusleikkaukseen, sillä lihavuus aiheutti ulkonäköpaineita ja heikensi merkittävästi koettua minäkuvaa.
Ruokailut kodin ulkopuolella olivat haastavia, koska koskaan ei voinut tietää, mahtuuko ravintolassa tuoliin istumaan. Leikkauksen jälkeinen myönteinen palaute muuttuneesta ulkonäöstä
vahvisti minäkuvaa, mutta toisaalta muuttunut ulkonäkö tuntui vieraalta ja pelko uudelleen
lihomisesta ahdisti. Pietiläisen ym. (2015) mukaan oman painon muuttuminen voi tuntua oudolta, jopa pelottavalta, jos on koko aikuisikänsä ollut liikapainoinen.
Tutkittavat toivoivat lihavuusleikkauksen vahvistavan itsetuntoa. Lihavana tunne siitä, ettei
kelpaa oli ahdistava ja aina tunteena läsnä. Itsetuntoa heikensivät arvosteluna koetut kommentit ulkonäöstä ja syrjintäkokemukset. Käypä hoito-suositus (2020a) toteaa lihavien kokevan syrjintää, ennakkoluuloja ja kiusaamista monilla elämän eri osa-alueilla. Ylipainoisiin ja
lihaviin kohdistuu tietoisia tai tiedostamattomia negatiivisia asenteita jopa terveydenhuollossa. Nämä negatiiviset syrjintäkokemukset ja ennakkoluulot alentavat painonhallinnan motivaatiota ja vaikuttavat itsetuntoon.
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Suurin osa tutkittavista koki, että lihavuusleikkauksella oli myönteisiä vaikutuksia heidän itsetuntoonsa, mutta toisaalta muutokset vaativat tutustumista muuttuneeseen uuteen minään.
Roikkuvat ylimääräiset nahat heikensivät itsetuntoa. Ne piti peittää vaatekerroksella. Itselle
sopivien vaatteiden koon arvioiminen oli vaikeaa.
Tuen ja ohjauksen tarve vaihteli yksilöllisesti, samoin myös kokemukset saadun tuen ja ohjauksen riittävyydestä ja laadusta. Tutkittavat kokivat, että perheen ja läheisten tuki oli äärimmäisen tärkeää lihavuusleikkaukseen valmistautuessa ja siitä toipuessa. Myös vertaistuki
auttoi, mutta kaikki eivät kokeneet saaneensa sitä riittävästi. Kaikki eivät tienneet, mistä vertaistukea voisi saada. Tuen ja ohjauksen saamiseen vaikutti tutkimukseen osallistujien oma
aktiivisuus. Lihavuusleikatut toivoivat ryhmätapaamisia vertaistuen saamiseksi. Järvikoski
ym. (2011, 220–221) toteavat, että kuntoutuminen on henkilökohtainen oppimis- ja muutosprosessi, siinä kuntoutujan oma aktiivinen rooli ja vaikutusmahdollisuudet sekä kuntoutujan ja
ympäristön välinen suhde ovat lähtökohtana.
Sosiaalisessa kuntoutumisessa painottui puolison, läheisten, ystävien ja vertaistuen merkitys elämänlaadun voimistumisessa.
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Kuvio 10. Sosiaalinen kuntoutuminen
Vastaajat painottivat ystävien ja läheisten osuutta kuntoutumisessaan. Heidän antamansa
palaute koettiin tärkeänä ja kannustavana. Leikkauksen jälkeen laihtuneena saattoi aloittaa
uudelleen nuoruuden harrastukset, joihin ei lihavana enää kyennyt. Laihtuneena vireystaso ja
mieliala kohosivat ja halukkuus sosiaaliseen kanssakäymiseen lisääntyi. Toisaalta ongelmat
ruokailussa vähensivät halukkuutta yhdessä ruokailuun. Kuten Kostilainen ja Nieminen
(2018, 15–17) toteavat, kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ihmisen sosiaalisia suhteita
sekä laajentaa niitä perheen ja ystävien kautta yhteiskunnan eri osa-alueille. Kuntoutuessa
asiakkaan elämänpiiri laajenee ja aktivisuus kasvaa.
Vertaistuki koettiin tärkeäksi, koska keskustelu ja kokemusten vaihto auttoivat jaksamaan.
Vastaajajoukossa oli halukkuutta vertaisryhmän vetämiseen ja kokemustiedon jakamiseen.
Kaikki eivät tienneet, kuinka vertaistukea olisi ollut mahdollista saada. Sosiaali- ja terveysministeriö, ([viitattu 23.9.2020]) tähdentää, että kuntoutujan omaa aktiivisuutta on tuettava ja
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hänen toimintaympäristönsä on muokattava kuntoutumista tukevaksi. Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla esimerkiksi erilaiset toiminnalliset ryhmät, vertaistuki ja osallistuminen vapaaehtoistoimintaan.
Rohkeus toimia sosiaalisissa tilanteissa ja uskallus tarttua uusiin haasteisiin lisäsi lihavuusleikattujen elämänlaatua. Rohkeutta lisäsivät myös muilta saatu myönteinen suhtautuminen
ja ihailu. Jaksamisen lisääntyminen ja kevyempi olo mahdollistivat aktiivisemman osallistumisen lasten ja lastenlasten elämään. Leikkauksen jälkeen leikatut kokivat olonsa energiseksi,
heidän elämänlaatunsa ja seksuaalisuutensa kohentuivat erilaisten oireiden ja vaivojen vähennyttyä (Painonhallintatalo 2020d). Elämänlaatua heikensivät kuitenkin laihtumisen myötä
ilmenneet epäedulliset kehon muutokset, kuten ihopoimut, hyllyvät reidet ja roikkuvat rinnat.
Lihavuusleikkaus vaikutti sekä positiivisesti että negatiivisesti parisuhteeseen. Positiivisena
koettiin parisuhteen syventyminen, lisääntynyt keskinäinen hellyys ja yhdessä tekeminen.
Vastakkaisen sukupuolen huomio ja ihailu lisääntyivät laihtumisen myötä. Pietiläinen ym.
(2015, 91–92) mukaan hyvä seksi on mahdollisuus kokea läheisyyttä ja hellyyttä. Epäedulliset kehon muutokset ja siitä aiheutunut häpeä sai osan tutkimuksiin vastanneista eristäytymään läheisyydestä, sillä kosketus tuntui ahdistavalta. Hormonaaliset muutokset ja korjausleikkauksen aiheuttamat tuntopuutokset iholla vähensivät mielenkiintoa seksiin. Vääristyneet
käsitykset seksuaalisuudesta ja häpeän tunne omasta kehosta voivat vaikuttaa itsetuntoon
negatiivisesti. Kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen kuuluu myös keskustelu seksuaalisuuteen
liittyvistä asioista. (Pietiläinen ym. 2015, 91–92.)

8.1

Eettisyys ja luotettavuus

Opinnäytetyön saatekirje ja suostumuskaavake laadittiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun
opinnäytetyöohjeiden mukaan. Saatekirjeessä kerrottiin tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus.
Opinnäytetyöhön osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja osallistumisen saattoi keskeyttää halutessaan syytä kertomatta. Saatekirjeessä kerrottiin, että opinnäytetyön aineistosta
huolehditaan tutkimuslautakunnan hyväksymien sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti.

60
Opinnäytetyön tekemisessä on noudatettu annettuja tutkimussääntöjä. Opinnäytetyöhön
osallistujien taustatietoja ei tullut missään vaiheessa julki. Aineistot käsiteltiin luottamuksellisesti ja aineiston analyysin tulokset esitettiin yleisellä tasolla. Tulosten perusteella ei pystytä jäljittämään yksittäisten henkilöiden mielipiteitä.
Opinnäytetyössä mukana olleen yhdyshenkilön kautta tutkimuskysymykset saatiin toimitettua opinnäytetyöhön osallistujille. Myös tutkimuskysymysten palautus tapahtui yhdyshenkilön kautta. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksien luotettavuutta ja laatua vertailtiin samansuuntaisten tutkimusartikkelien kanssa. Tutkimustulosten ja tutkimustietojen samankaltaisuus antaa varmuuden luotettavasta tutkimustuloksesta. Laadullisessa tutkimuksessa tärkeitä eettisiä periaatteita ovat tiedonantajan vapaaehtoisuus sekä henkilöllisyyden suojaaminen ja luottamuksellisuus (Janhonen & Nikkonen 2001, 93.)
Tavoitteena opinnäytetyössä oli noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Tieteellisen käytännön lähtökohtina oli yleisesti rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus opinnäytetyön tekemisessä,
tallentamisessa, esittämisessä ja tutkimusten tulosten arvioinnissa. Viittaukset suoritettiin
asiamukaisesti tekijänoikeuksia kunnioittaen. Opinnäytetyö suunniteltiin, toteutettiin ja raportoitiin tieteelliselle tiedolle asetettujen sääntöjen mukaisesti. Tutkittavan oikeuksia kunnioitettiin ja tulokset kirjattiin ohjeiden mukaisesti. Lähdemateriaaliksi valittiin mahdollisemman tuoretta ja tieteellisesti tutkittuja sekä hyväksytysti näyttöön perustuvaa tietoa. Teoreettisessa
viitekehyksessä käytettiin tieteellisiä tutkimuksia, jotka noudattavat Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä Suomessa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)
8.2

Opinnäytetyöprosessi ja kehittämisehdotukset

Opinnäytetyö toteutettiin kolmen aikuisopiskelijan yhteistyönä. Opinnäytetyön aihe valittiin
syksyllä 2019, jonka jälkeen pohdittiin aiheen otsikointia, aihealueen rajausta ja tutkimusmenetelmän valintaa. Aiheeseen perehdyttiin huolellisesti, ja se osoittautui mielenkiintoiseksi ja
laajaksi.
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Tammikuussa 2020 aloitettiin opinnäytetyön suunnitelman ja kysymysten laadinta. Kevään
2020 pandemia tilanteen vuoksi jouduttiin vaihtamaan tutkimusaineiston hankintamenetelmä
tutkimushaastattelusta avoimiin tutkimuskysymyksiin. Opinnäytetyön suunnitelman hyväksymisen jälkeen jatkettiin opinnäytetyön tekemistä suunnitelman pohjalta. Tutkimuskysymysten
muotoiluun saatiin ohjausta opinnäytetyön ohjaajalta. Ensimmäinen kyselylomakeversio testattiin tutkimukseen osallistuvalla. Lomakkeeseen tehtiin muutoksia saadun palautteen pohjalta. Kysymyslomakkeet toimitettiin yhdyshenkilölle vastaajille toimitettavaksi. Vastausaikaa
annettiin kuukausi. Kaikki vastaukset palautuivat määräaikaan 14.9. 2020 mennessä.
Opinnäytetyöprosessi oli pitkä ja vaiheikas. Työ oli laaja, ja se muokkautui työn edetessä.
Haasteita työn tekemiseen toivat niin vallinnut pandemiatilanne kuin kolmen aikuisopiskelijan
yhteisen ajan löytyminen.
Opinnäytetyön tulosten pohjalta esitetään seuraavat kehittämisehdotukset:
1. Lihavuusleikkauksen läpikäynneille perustetaan oma vertaistukiryhmä.
2. Terveydenhuollon ammattilaisille järjestetään koulutusta lihavuuden puheeksi ottamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä lihavuusleikattujen ohjaukseen ja tukeen.
3. Opinnäytetyön avulla voidaan jatkossa kartoittaa lihavuusleikattujen käytössä oleva
tuki- ja ohjausmateriaali ja kehittää sitä.
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Lihavuusleikkauksesta kuntoutuminen on tutkimusaiheena mielenkiintoinen ja laaja. Kuntoutuminen on kokonaisvaltaista, ja se sisältää niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen kuntoutumisen. Opinnäytetyön aihealue oli vastaajille henkilökohtainen ja tunteita herättävä. Lihavuusleikatut kokivat tutkimukseen vastaamisen tärkeäksi, sillä vastauksiin oli paneuduttu, ja
ne kaikki palautettiin määräaikaan mennessä.
Tämän opinnäytetyön tulokset olivat aiempien tutkimusten kanssa saman suuntaisia. Lihavuusleikattujen kokemukset ohjauksen ja tuen määrästä ja laadusta kuntoutumisen tukena
vaihtelivat suuresti. Vastauksissa nousi voimakkaasti esiin toive vertaistukiryhmästä. Lihavuusleikatut kokivat myös, että saadakseen tarvitsemansa tuen, heidän täytyi itse olla aktiivisia.
Vaikka opinnäytetyöhön vastanneet kokivat lihavuusleikkauksen onnistuneen, he painottivat,
ettei leikkaus ja siitä toipuminen ollut helppoa. Lihavuusleikkaus ei myöskään ratkaissut kaikkia terveydellisiä ongelmia. Ruokailuun ja ravitsemukseen täytyy päivittäin kiinnittää erityistä
huomiota. Yhdessä ruokailemisesta ja syömisestä saatu nautinto ja ilo koettiin vähentyneen.
Terveyden edistämisen keinoin tuleekin tukea normaalipainossa pysymistä lapsuudesta
saakka, sillä laihduttaminen ei ole helppoa, ja lihavuusleikkaus on äärimmäinen keino painonhallinnan saavuttamiseksi.
Opinnäytetyöprosessi avasi uusia näkökulmia ja sai miettimään lihavuuden vaikutuksia väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Sairaanhoitajan tehtävänä on edistää ja parantaa asiakkaiden
terveyttä ja hyvinvointia. Ylipainosta ja lihavuudesta puhuminen korostuu terveydenhuollon
ammattilaisilla. Arvostava kohtaaminen, kuunteleminen ja motivoiva keskustelu auttavat lihavia ja ylipainoisia miettimään elämänhallintaa ja elintapamuutoksia. Lihavuuden hoidossa
korostuu yksilöllisyys, kokonaisuutta huomioiva hoito ja elintapaohjaus menetelmät sekä motivoiva keskustelu.

63
Tulevaisuudessa tulee löytää kustannustehokaita, yksilöllisiä menetelmiä ja kattavia palveluita elintapamuutosten tueksi sekä kehittävä perusterveydenhuoltoa sitä tarvitseville. Lihavuus
on kasvanut suureksi ongelmaksi, eivätkä terveydenhuollon resurssit enää kykene vastamaan tarpeeseen. Lihomiskehityksen pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun parantaa kansalaisten ja koko väestön terveyttä. Sen lisäksi sillä on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
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Liite 1. Saatekirje opinnäytetyön tutkimukseen osallistujille
SAATEKIRJE OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUKSEEN OSALLISTUJILLE

Arvoisa vastaanottaja!
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkintoon (AMK-sairaanhoitaja) kuuluu
opinnäytetyön laatiminen.
Opiskelemme SeAMK:n Alajärven monimuotoryhmässä MSH18A, valmistumme keväällä
2021.
Opinnäytetyömme aihe, lihavuusleikkauksen läpikäyneiden henkilöiden kuntoutumisproses
si, on tärkeä ja hyvin vähän tutkittu aihe. Siksi pyydämme teitä avainhenkilön kautta
mukaan tähän tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää lihavuusleikkauksen
läpikäyneiden henkilöiden kuntoutumisprosessia ja saada arvokasta tietoa eritysesti sen
katvealueista. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla vastaajien kokemuksia
lihavuusleikkauksesta kuntoutumisesta, myös siihen liittyvästä ohjauksesta ja tuesta.
Avainhenkilöksi lupautunut X toimittaa mukaan lupautuneille avoimet kysymykset/ teemat
sisältävän lomakkeen ja ottaa tulokset vastaan suljetussa kirjekuoressa nimettömänä ja
toimittaa ne edelleen opinnäytetyötä tekeville opiskelijoille.
Toivomme, että kuvailette kokemuksenne huolella edeten kysymys kysymykseltä juuri
teidän omia kokemuksianne hyödyntäen. Haluamme juuri teidän äänenne kuuluvan
tuloksissa. Tutkimus toteutetaan nimettömänä, luottamuksellisesti. Siihen osallistuminen
on vapaaehtoista.
Tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta teille minkäänlaisia kustannuksia. Aineistoa
käytetään vain kyseiseen tutkimukseen ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.
Tutkimuksen nimi: Lihavuusleikkauksen jälkeinen kuntoutumisprosessi.
Tutkimuksen tekijät: Lehtimäki Indira, Löytömäki Elina ja Toppinen Katja.
Tutkimustulokset julkaistaan Theseuksessa. Teillä on mahdollisuus näin tutustua niihin
halutessanne.
Opinnäytetyötämme ohjaa Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT, KM, YM, lehtori SeAMK:sta.
Alajärvellä 13.7.2020
Indira Lehtimäki

Elina Löytömäki ja

Katja Toppinen

Pyydämme teitä palauttamaan vastaukset 14.9.2020 mennessä.
Kiitos!

Liite 2. Suostumuslomake
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SUOSTUMUS OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISEEN
Olemme

Seinäjoen

ammattikorkeakoulun

Alajärven

monimuotoryhmän

MSH18A

sairaanhoitajaopiskelijoita. Opiskeluumme kuuluu opinnäytetyön laatiminen.
Opinnäytetyömme

aihe

lihavuusleikkauksen

jälkeinen

kuntoutuminen

asiakkaan

näkökulmasta on tärkeä ja hyvin vähän tutkittu aihe. Siksi pyydämme teidät mukaan tähän
tutkimukseen. Avainhenkilöksi on lupautunut X. Hän toimittaa teille avoimia kysymyksiä
sisältävän, teemoitetun kyselyn.
Tutkimus toteutetaan nimettömänä ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen
osallistuminen ei aiheuta teille mitään kustannuksia. Aineistoa käytetään vain kyseiseen
tutkimukseen ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.
Tutkimuksen nimi: Lihavuusleikkauksen jälkeinen kuntoutuminen asiakkaan näkökulmasta.
Tutkimuksen tekijät: Lehtimäki Indira, Löytömäki Elina ja Toppinen Katja.
Tutkimustulokset voidaan julkaista opinnäytetyön Theseuksessa.
Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettävät
tutkimusmenetelmät.

Olen

tietoinen

siitä,

että

tutkimukseen

osallistuminen

on

vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta minulle
minkäänlaisia kustannuksia. Henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon ja minua koskevaa
aineistoa käytetään vaan kyseiseen tutkimukseen. Aineisto hävitetään tutkimuksen
valmistuttua.
Suostun siihen, että antamiani vastauksia käytetään kyseisen tutkimuksen tarpeisiin ____.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen
osallistumisen milloin tahansa.
Päiväys

_______________.

Tutkittavan

allekirjoitus

ja

nimenselvennys

________________________________________________________________________
____.
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Liite 3. Tutkimuskysymykset
Lihavuusleikkauksen jälkeinen kuntoutumisprosessi / Tutkimuskysymykset.
Pyydämme, että vastaatte omia kokemuksianne hyödyntäen. Ellei tila riitä,
käyttäkää lomakkeen kääntöpuolta vastauksenne kirjoittamiseen. KIITOKSET
TEILLE!
1.

Ikänne ___

2.

Sukupuolenne, nainen____ mies____

3.

Työssä___ ei työssä __ eläkkeellä___

4.

Asun yksin

5.

Montako kuukautta / vuotta on kulunut leikkauksesta?

6.

Minulle tehtiin

asun perheen kanssa

___mahalaukun ohitusleikkaus
___mahalaukun kavennusleikkaus
___pantaleikkaus
7.

Kertokaa, mitkä seikat vaikuttivat lihavuusleikkauspäätökseen?

8.

Mitkä tahot suosittelivat teille lihavuusleikkaushoitoa?

9.

Henkinen tuki ennen leikkausta – miten sitä tuettiin?

10.

Kivunhoito kuntoutumisen edistämisessä – mikä merkitys kivunhoidolla
oli?
Kokemukset fyysisestä kuntoutumisesta lihavuusleikkauksen jälkeen?

11.
•

Miten ruokailu, niin kiinteiden kuin nestemäisten ruokien ja juomien
syöminen sujui leikkauksen jälkeen?

•

Miten koitte liikunnan aloittamisen leikkauksen jälkeen?

•

Miten lihavuusleikkaus vaikutti suolentoimintaan?

•

Miten lihavuusleikkaus vaikutti virtsaamiseen?

•
•

Miten lihavuusleikkaus vaikutti unen laatuun?
Millaisia vaikutuksia lihavuusleikkauksella oli mahdollisiin
perussairauksiin?

•

Millaisia vaikutuksia lihavuusleikkauksella oli teillä mahdollisesti käytössä
olevaan lääkitykseen?

•

Kuvailkaa, miten toimintakykynne/elämänlaatunne muuttui leikkauksen
jälkeen?
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12.

Kokemukset psyykkisestä kuntoutumisesta lihavuusleikkauksen jälkeen?
•

Kuvaile millaisia odotuksia teillä oli leikkauksesta ja miten ne toteutuivat?

•

Millaisia ulkonäköpaineita koitte ennen leikkausta?

•

Miten paineet muuttuivat leikkauksen jälkeen?

•

Millaista henkistä tukea saitte leikkauksen jälkeen?

•

Miten teitä ohjattiin käsittelemään psyykkiseen kuntoutumiseen liittyviä
asioita (kuten tunteita, pettymyksiä, minäkuvan muuttumisesta)?

13.

Kokemukset sosiaalisesta kuntoutumisesta leikkauksen jälkeen?
•

Millaista on ollut ulkonäköön liittyvien muutosten kokeminen?

•

Kuvaile, millainen merkitys leikkauksella on ollut elämänlaatuunne?

•

Millaisia muutoksia parisuhteessanne on tapahtunut leikkauksen jälkeen?

•

Kuvaile kuinka lihavuusleikkaus on vaikuttanut sosiaalisiin suhteisiinne l
ähipiirissä/ työyhteisössä?

14.

Muita tärkeitä näkökohtia:
•

Miten lihavuusleikkaus teidän kohdallanne onnistui?

•

Millaisia mahdollisia korjausleikkauksia teille on tulossa?

•

Millaista ohjausta saitte ennen leikkausta?

•

Millaista ohjausta saitte leikkauksen jälkeen?

•

Millaista tukea toivoitte saavanne ennen leikkausta?

•

Millaista tukea saitte leikkauksen jälkeen?

Mitä muuta haluat tuoda esiin koskien lihavuusleikkauksesta kuntoutumista, ohjausta j
a tukea?

Kuvailkaa, miten leikkauksen avulla saavutettu elämänlaatunne saataisiin ylläpidettyä
jatkossakin?

Kiitos vaivannäöstänne ja arvokasta vastauksistanne.
Tutkimuskysymyksiin vastanneiden keskeen arvomme kasvo - tai jalkahoidon arvonnan voittajan
valinnan mukaan.

