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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Anorexia nervosa är en psykisk sjukdom som ofta debuterar under tonåren med en fixering 

kring vikten vilket orsakar ett stort lidande. Sjukdomen är komplex att behandla och det 

krävs ofta kombinerade insatser från vården. Forskningen betonar vikten av att patienterna 

har tillräckligt med sjukdomsinsikt för att vara mottagliga till att få hjälp och stöd från 

vårdgivarna. 

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa erfarenheter av stöd hos patienter som lider av anorexia nervosa. 

 

Metod  

 

Metoden var en litteraturöversikt där databassökningar genomfördes i CINAHL, PubMed 

och PsycINFO. Studien inkluderade 17 vetenskapliga artiklar varav tio kvalitativa, fyra 

mixad metod och tre kvantitativa. De inkluderade artiklarna sammanfattades i 

Sophiahemmets högskolas matris och en integrerad analysmetod användes. 

 

Resultat 

 

Stödet under behandlingen och vården av patienter med anorexia nervosa var en betydande 

faktor för att patienterna skulle känna motivation och tilltro till behandlingsprocessen. För 

att uppnå detta var det viktigt att vårdgivaren besatt tillräckligt med kunskap och erfarenhet 

av att behandla och stödja patienterna. Både patientens egen motivation och vårdgivarens 

roll var viktiga faktorer i processen mot ett tillfrisknande. 

 

Slutsats 

 

Vårdgivarnas tidigare erfarenheter och kunskaper av att behandla denna patientgrupp är 

avgörande för att de aktivt ska delta i sin behandling. Det är en stor utmaning för vården att 

lyckas stärka den egna motivationen hos patienterna att vilja tillfriskna vilket förutsätter att 

vårdgivarna förmår att motivera till förändringar av patienternas beteende och 

tankemönster. Genom en ökad förståelse och respekt för patienternas perspektiv kan 

vården utforma och anpassa stödinsatser för att arbeta både proaktivt och för att hjälpa 

patienterna att uppnå ett tillfrisknande på lång sikt. 

 

Nyckelord: Anorexia nervosa, patienters erfarenheter, stöd, lidande 
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BAKGRUND 

Anorexia nervosa  

Anorexia nervosa är en variant av ätstörning som drabbar främst flickor och unga kvinnor 

men även pojkar och yngre män (Region Stockholm, 2017). Anorexia nervosa är en 

allvarlig psykisk sjukdom som ofta börjar under tonåren med en ökad medvetenhet kring 

den egna kroppen och matintaget som riskerar att övergå till en fixering kring att kunna 

kontrollera vikten med en stor rädsla för övervikt (Machado et al., 2016). Orsakerna till 

diagnosen är komplexa att förstå och denna sjukdom har en hög suicidrisk tillsammans 

med en succesivt försämrad livssituation (Andrade, Gonçalves-Pinho, Roma-Torres, & 

Brandão, 2017).  

 

År 1873 publicerade Gull och Lasègue den första medicinska beskrivningen av anorexia 

nervosa där den främst sågs bland unga kvinnor. De genomförda observationerna av de 

drabbade visade på ett minskat matintag vilket bland annat resulterade i utmärgling och 

utebliven menstruation. Andra utmärkande symptom hos dessa patienter var bristen på 

sjukdomsinsikt och en ovilja till att få hjälp (Norring & Clinton, 2002). Sjukdomen kunde 

inte endast förklaras ur ett medicinskt perspektiv utan även patientens psykiska mående 

sågs som en bidragande orsak till uppkomsten av anorexia nervosa. Under 1970-talet kom 

forskningen att definiera anorexia nervosa som en psykisk sjukdom där dagens kriterier för 

diagnos av sjukdomen fastställdes (Ghaderi & Parling, 2007). 

 

Uppkomsten till anorexia nervosa kan dels förklaras utifrån neurologiska, sociokulturella 

och psykologiska perspektiv (Munro, Randell & Lawrie, 2017). Det neurobiologiska 

perspektivet fokuserar på de mekanismer i hjärnan som involverar de olika 

transmittorsubstanser som styr individens aptit, vikt och belöningssystem som bidragande 

orsaker till uppkomsten av anorexia nervosa. De andra perspektiven fokuserar främst på 

samhällets ideal och de förväntningarna som finns på att ständigt vara perfekt utifrån både 

sig själv och sin omgivning (Ramklint, 2016). Det finns ett tydligt samband mellan 

patienternas oförmåga att hantera sina egna känslor och anorexia nervosa som 

sjukdomstillstånd. Många av individerna upplever krav från sig själva och sin omgivning 

när det gäller såväl sociala som emotionella aspekter av tillvaron. Som vårdgivare är det 

viktigt att försöka förstå patientens strävan efter perfektionism och att hjälpa hen med att 

identifiera och hantera denna problematik (Kyriacou, Easter & Tchanturia, 2009). En 

annan orsak till uppkomsten av anorexia nervosa är att patienterna känner ett behov av att 

kontrollera något i en redan kaosartad tillvaro. Resultatet kan då bli att de börjar fixera sig 

vid sin vikt och detta blir en utmaning under behandlingen då viktuppgång blir ett av de 

första stegen som vården inriktar sig på (Fox & Diab, 2015). 

 

Anorexia nervosa är det sjukdomstillstånd som har högst dödlighet av alla psykiska 

sjukdomar. När en individ insjuknat leder det ofta till ett långvarigt sjukdomstillstånd, som 

ofta överstiger tio år. Andelen av de insjuknade som tillfrisknar är generellt liten och 

behandlingsåtgärderna är begränsade (Haynos et al., 2019). Individer som insjuknar i 

anorexia nervosa har ofta höga prestationskrav och eftersträvar perfektionism. 

Kombinationen av de egna kraven och viljan att kunna kontrollera allt i tillvaron leder ofta 

till en konstant känsla av otillräcklighet. Individens främsta fokus blir att nå det perfekta 

kroppsidealet där den ständiga strävan att bli smalare ofta leder till en känsla av självförakt 

(Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2017).  

https://www.zotero.org/google-docs/?gPAbjZ
https://www.zotero.org/google-docs/?gPAbjZ
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När viktminskningen hos dessa patienter har blivit signifikant aktiveras parallellt 

biologiska mekanismer i kroppen som leder till fysiska symptom och förändringar. De 

främsta fysiska symptomen är att kroppens ämnesomsättning blir rubbad, att 

kroppstemperaturen sjunker, att blodtrycket sänks och att det leder till en ökad 

kroppsbehåring. Dessa olika fysiska och psykiska symptom resulterar i att sjukdomsbilden 

blir mer komplex och att patienterna inte inser det egna behovet av behandlande insatser av 

sjukvården (Levander et al., 2017) 

 

Diagnostik vid anorexia nervosa  

 

Idag används främst två olika sätt att diagnostisera ätstörningar, det första är World Health 

Organisation (WHO) International Classification of Diseases (ICD-10). Det andra sättet är 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V). I DSM-V som är den 

mest använda klassificeringen delas anorexia nervosa in i två subgrupper; självsvält och 

hetsätning/självrensning. För att kunna diagnostisera anorexia nervosa måste tre kriterier 

uppfyllas under en sammanhängande period. Dessa kriterier är; födointaget är otillräckligt i 

förhållande till energibehovet, en stark rädsla för viktuppgång samt en skev 

kroppsuppfattning. För att kunna avgöra svårighetsgraden av sjukdomen används oftast 

Body Mass Index (BMI) som skattningsskala för att klassificera anorexia nervosa 

(American Psychiatric Association, 2014 & Socialstyrelsen, 2010): 

 

Lindrig: BMI> 17  

Medelsvår: BMI 16 – 16,99  

Svår: BMI 15 – 15,99 

Mycket svår: BMI <15  

 

Behandling vid anorexia nervosa 

 

Att behandla personer med ätstörningar är en lång och komplicerad process som kräver att 

många insatser sätts in parallellt. Dessa insatser är bland annat kostschema, viktkontroller 

och olika behandlingar som exempelvis olika terapiformer. Målet med behandlingen är att 

försöka förändra de bakomliggande psykologiska aspekterna men samtidigt är det viktigt 

att även de somatiska faktorerna tas i beaktande under hela behandlingsprocessen. 

Behandlingen av anorexia nervosa kan genomföras inom olika vårdinstanser som 

exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, öppenvården, allmänpsykiatrin och 

specialiserade ätstörningsvårdsenheter (Region Stockholm, 2017). Forskningen visar att en 

tidig diagnostisering av sjukdomen har betydelse för att utfallet av den psykiatriska 

behandlingen ska bli framgångsrik (Andrade et al., 2017).  

 

För att det ska vara möjligt att genomföra en korrekt klinisk utvärdering och behandling av 

sjukdomen måste patienten vara motiverad och införstådd i behandlingsförloppet som 

utgår på en grundlig anamnes. Patienten måste våga berätta om sin sjukdom eftersom det 

är de själva som har kunskapen om vad som ligger till grund för den 

ätstörningsproblematik som de utvecklat (Walsh & Satir, 2005). En annan utmaning 

avseende behandlingen av anorexia nervosa är att patienten ofta saknar motivation till att 

bli frisk från sjukdomen. Om behandlingen sker under tvång eller påtryckning från 

omgivningen kan det medföra ett motstånd från patienten och kan riskera att fördröja 

tillfrisknandet (Hillen, Dempfle, Seitz, Herpertz-Dahlmann & Bühren, 2015).   

 

https://www.zotero.org/google-docs/?RI0qnl
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På grund av patientens ofta låga motivation har vårdgivaren ett stort ansvar att bemöta 

detta och att få patienten att förstå behovet av behandlingen. Detta förutsätter därför att 

vårdgivaren i sin roll besitter tillräckligt med kunskap för att kunna behandla, utvärdera 

och stödja patienten under behandlingsprocessen (Ramjan, 2004).  

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Dagens hälso- och sjukvård har genomgått stora förändringar och har blivit allt mer 

inriktad på kvalificerad vård vilket ställer högre krav på sjuksköterskans specifika 

kompetens och förmåga att utöva sin profession. Detta innefattar bland annat 

kompetensområden där personcentrerad omvårdnad betonas och där den enskilda 

patientens behov framhävs (Leksell & Lepp, 2013). Inom personcentrerad omvårdnad är 

det främst fyra centrala begrepp som lyfts fram; att vara i en relation, att vara i en social 

värld, att vara på plats och att vara med sig själv. Begreppen belyser relationerna och de 

interpersonella processerna som är det som skapar förutsättningarna för oss människor att 

utveckla relationer som ger en ”terapeutisk nytta”. Även människors egna värderingar och 

livssituation är viktiga i den personcentrade vården där sjuksköterskans ansvar blir att 

försöka sätta sig in i patientens livsvärld för att förstå dennes perspektiv. En annan viktig 

faktor i samspelet med patienten är att sjuksköterskan kontinuerligt reflekterar över 

personliga värderingar för att den vård och behandling som tillgodoses grundar sig på 

ömsesidigt partnerskap (Leksell & Jepp, 2013). 

 

Sjuksköterskans engagemang och professionella vägledning är viktig i processen mot ett 

tillfrisknande från anorexia nervosa där lyhördhet, empati och bekräftelse är centrala 

dimensioner för att bygga relationen. Om relationen mellan parterna grundar sig på enbart 

ett tvång och att en misstro finns kan detta resultera i ett destruktivt mönster hos 

patienterna och leda till en försämring av deras sjukdomstillstånd (Bakker et al., 2011). 

Därför betonar Bakker et al. (2011) att sjuksköterskan inte endast kan se till den fysiska 

dimensionen av sjukdomen utan bör även uppmärksamma de emotionella och psykosociala 

dimensionerna av sjukdomen. Fokus för sjuksköterskan i relation till patienter med 

anorexia nervosa bör ligga på att skapa tilltro och trygghet så att patientens motstånd till 

behandlingen minskar. En förutsättning för detta är att sjuksköterskan skapar en stödjande 

miljö där patienten får möjlighet att förstå och finna motivation till att genomföra de 

förändringar som behövs för att patienten ska tillfriskna (Ryan, Malson, Clark, Anderson 

& Kohn, 2006). 

 

Stöd  

Stöd inom vården omfattar bland annat vårdgivarens förmåga att kunna stärka och 

tillgodose patienternas emotionella behov av att kunna hantera de utmaningar som de 

möter. Det känslomässiga stödet stärks genom att en relation mellan parterna etableras där 

det finns utrymme för patienten att uttrycka sina känslor och tankar i en trygg atmosfär 

(Baggens & Sandén, 2014). Främsta redskapet för att hjälpa patienten att återfå sin hälsa är 

genom att vara ett stöd under processen för att lindra dess lidande. Fokus är att patienten 

ska få stöd för att kunna bemästra sin situation och stärka sitt psykiska mående genom att 

stödjas vid övergången från ohälsa till hälsa. Detta medför att patienten får möjlighet att 

återta kontrollen över sin livssituation och bli delaktig i sitt tillfrisknande (Skärsäter, 2014). 

Stödet är en viktig faktor vid tillfrisknandet hos patienter som lider av anorexia nervosa för 

att kunna bryta patienternas ofta destruktiva beteende. Med hänsyn till komplexiteten av 

behandlingen av anorexia nervosa krävs det att patienterna upplever sig ha stöd, är trygga 
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och bekräftade av sin omgivning under hela processens gång för att kunna återfå god hälsa 

(Federici & Kaplan, 2008). Vårdgivaren bör inta en stödjande och icke-dömande roll i 

mötet med patienten som lider av anorexia nervosa genom att vara emotionellt engagerad 

och tillgänglig (Zugai, Stein- Parbury & Roche, 2013).  

 

Vårdrelationen  

Mötet med patienten syftar till att skapa en god relation till vården där patienten bemöts 

med respekt och empati för att skapa förutsättningar för en god vård. Detta innebär att det 

behöver finnas ett ömsesidigt förhållningssätt som bygger på respekt mellan patienten och 

vårdgivaren (Snellman, 2014). Mötet med patienter som lider av anorexia nervosa är en 

utmaning för hälso-och sjukvården då dessa patienter ofta saknar tillräcklig motivation till 

att behandlas. Jämfört med andra typer av ätstörningar som exempelvis bulimia nervosa 

utmärker sig individer med anorexia nervosa av att de lider av ett större självförakt. Detta 

kan riskera att patientens egen destruktiva självbild projiceras över till den som behandlar 

vilket riskerar att påverka relationen negativt (Salzmann-Erikson & Dahlén, 2017). För att 

kunna etablera en bra relation mellan patienten och vårdgivaren är det viktigt att ett 

ömsesidigt förtroende etableras, vilket är viktigt för att vårdgivaren ska kunna vägleda 

patienten i processen mot ett tillfrisknande. En viktig faktor är att vårdgivaren i ett tidigt 

stadium identifierar patientens egen motivation för att på bästa sätt kunna hjälpa, bibehålla 

och stärka motivationen under behandlingsprocessen. För att förbättra utfallet av själva 

behandlingen är kunskapen kring vilka faktorer som möjliggör en god relation under 

sjukdomsförloppet centralt. De professioner som är delaktiga i behandlingen av anorexia 

nervosa är bland andra sjuksköterskor, läkare, psykologer och kuratorer (Svenska 

Psykiatriska föreningen, 2018). Enligt Kasén (2017) är en vårdgivare en person som är 

involverad i vården och kan inbegripa professioner såsom sjuksköterskor, läkare och övrig 

vårdpersonal. I föreliggande studie kommer vårdgivare användas som ett övergripande 

begrepp som den behandlande parten i vårdrelationen till patienter. 

 

Lidandet – Katie Eriksson omvårdnadsteori  

Vårdrelationen till patienten kan hjälpa vårdgivaren att lindra dess lidande så att den 

övergår till att bli en mer vårdande relation där patienten blir en aktivt deltagande part 

(Kasén, 2017). Under tidigt 1990-tal började sambandet mellan lidande och hälsa 

uppmärksammas där begreppen började ses som en enhet och inte enbart som två skilda 

begrepp. För att kunna uppnå en känsla av helhet är det kombinationen av hälsa och 

lidande som krävs då dessa är gemensamt integrerade och ständigt närvarande i varje 

människas tillvaro (Eriksson, 2007). 

  

Begreppet lidande har sitt ursprung i verbet lida som betyder pinas eller våndas och 

innebär att individen genomgår något ont. Det svenska ordet patient har sina rötter i det 

latinska ordet patiens som betyder lidande. Dagens definition av patient associeras ofta 

med en rent medicinsk diagnos där den tidigare betydelsen av människans lidande gått 

förlorad. Ordet patiens går att beskriva utifrån både ett objektivt och subjektivt synsätt, 

dels utifrån de kliniska kriterierna och dels utifrån den inre känslan av lidande. När 

människan lider pågår en ständig konflikt där alternativen är att antingen ge upp eller 

fortsätta framåt och när denna kamp är som tyngst förlorar ofta människan sin egen 

förmåga att uttrycka sitt lidande till sin omgivning (Eriksson, 2015). 
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Enligt Eriksson (2015) har dagens vård delvis förlorat den humanistiska synen på 

människans lidande trots att detta är en del av patientens upplevelse. Vidare menar 

Eriksson (2015) att individen har blivit mer begränsad i sin förmåga att uttrycka sitt 

lidande vilket leder till att det ställs högre krav på omgivningen att vara lyhörd för detta 

(Eriksson, 2015). För att ge patienten en god vård bör vårdgivaren försöka sätta sig in 

patientens värld med stöd från sin egen livsvärld där det mest centrala i sjukvården är 

patientens lidande och egna livsuppfattning (Eriksson, 2015). En viktig utgångspunkt i 

samtalet mellan patient och vårdgivare är att patientens egen berättelse kan användas som 

hjälpmedel för att kunna förstå och hitta stöd för det lidande som patienten själv upplever 

(Fredriksson & Eriksson, 2001). Att lindra lidandet är ett av de grundläggande värdena i 

sjuksköterskans profession och det är viktigt att patientens lidande bekräftas av 

sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Genom att synliggöra och bekräfta 

lidandet hos patienten kan patientens känsla av hopp och meningsfullhet förstärkas och 

därmed underlätta förutsättningarna att hantera livssituationen som lidandet ger upphov till 

(Eriksson, 2015). 

 

Det finns olika former av lidande som skiljer sig åt och de former av lidande som 

omnämns i litteraturen är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande 

innebär att det är själva sjukdomen eller behandlingen som orsakar lidandet vilket kan ta 

sig uttryck som såväl kroppslig smärta eller som själsligt lidande. Då en individ upplever 

kroppslig smärta upptar ofta detta hela patientens medvetande vilket gör att patientens egen 

förmåga att hantera lidandet försvåras. Sjukdomslidandet riskerar även att orsaka ett 

själsligt och andligt lidande som kan uppstå när patienten känner en skam eller skuld 

kopplad till sin sjukdom. Om sjukdomslidandet inte behandlas i tid kan det medföra ett 

stort lidande (Eriksson, 2015).  

 

Vårdlidandet kan orsakas av att vården inte bemöter lidandet hos patienten på ett 

förstående och respektfullt sätt. Det kan vara i situationer där patientens värdighet kränks, 

nonchaleras eller där vårdgivarens agerande och attityd fråntar patientens autonomi. För att 

undvika detta är det viktigt att validera varje patients värdighet så att patientens unika 

situation framhävs och styrks i mötet med vårdgivaren (Eriksson, 2015).   

 

Livslidandet är det lidande som är ständigt närvarande i varje individs existens och i 

relation till människans livssammanhang. För att kunna stödja patienten i livslidandet är 

det viktigt att vårdgivaren bemöter lidandet med empati, trygghet och bekräftar patientens 

egenvärde (Eriksson, 2015). 

 

Problemformulering   

 

Anorexia nervosa är ett allvarligt sjukdomstillstånd där sjukdomsförloppet börjar med en 

fixering kring viljan att kontrollera sin vikt och sitt matintag, vilket därefter kan eskalera 

om stödinsatser och behandling inte sätts in. Sjukdomen är komplex att behandla och det 

krävs ofta kombinerade insatser från vården i behandlingen av dessa patienter för att kunna 

lindra deras lidande och nå ett tillfrisknande. Forskningen betonar vikten av att patienterna 

själva har tillräcklig sjukdomsinsikt för att vara mottagliga till att få hjälp och stöd från 

vårdgivarna. Detta ställer därför höga krav på vårdgivarens förmåga och kunskap som en 

del i det interprofessionella omhändertagandet att stödja patienten i processen mot ett 

tillfrisknande. Det förutsätter att en god vårdrelation etableras mellan patienten och 

vårdgivaren för att stärka patientens inre motivation och behärska sin fixering vid viljan att 

kontrollera sin vikt och matintag. Sammanfattningsvis är det därför viktigt att belysa 
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patienternas perspektiv hos denna utsatta patientgrupp för att förstå deras behov av stöd 

under sjukdomsförloppet. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa erfarenheter av stöd hos patienter som lider av anorexia nervosa. 

 

METOD 

Val av metod 

Valet av metod för att kunna besvara studiens forskningsfråga var en litteraturöversikt som 

innebar en kartläggning och redogörelse av existerande kunskap inom forskningsområdet 

(Forsberg & Wengström, 2016). Denna metod gav författarna till föreliggande studie en 

möjlighet att sammanfattande beskriva det befintliga kunskapsfältet och den tidigare 

forskningen inom området (Segesten, 2017). Genom att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa studier var det möjligt att fördjupa sig ytterligare inom det specifika 

kompetensområdet för att presentera och analysera olika perspektiv (Segesten, 2017).  

 

Denna litteraturstudie följde en integrerad analytisk metod avseende forskningsprocessens 

olika delar som databassökning, urvalet av data samt kvalitetsgranskningen av relevanta 

vetenskapliga artiklar och studier (Kristensson, 2014). Material till litteraturöversikten 

inhämtades från vetenskapliga originalartiklar med såväl kvantitativ som kvalitativ 

forskningsmetod. Detta gjorde det möjligt att i denna studie inkludera kvantitativa 

skattningsskalor som exempelvis BMI vilket gav utrymme för analys av medicinska och 

mätbara effekter av olika behandlingar och stöd vid anorexia nervosa samt även studier där 

patienter själva beskrivit deras erfarenheter av vården. Användandet av en kvantitativ 

forskning innebär att kunskap som är baserad på mätningar används för att besvara syftet 

med studien (Billhult, 2017). Med hjälp av kvalitativ forskningsmetod var det möjligt att 

inkludera patienters erfarenheter av stöd vid anorexia nervosa. Detta bidrog även till en 

mer djupgående förståelse av att behandla denna patientgrupp där individens egna 

upplevelser, erfarenheter, behov och förväntningar beskrevs (Friberg, 2017). Valet att 

inkludera mixad metod som innefattar både kvalitativ och kvantitativ metod ansågs bidra 

till att belysa forskningsfrågan på ett mer övergripande och trovärdigt sätt (Borglin, 2017).   

 

Urval 

 

Denna studie utgick från specifika inklusions- och exklusionskriterier som styrde urvalet 

av de vetenskapliga artiklarna som inkluderades. Artiklar som var relevanta för 

undersökningsområdet och som på bästa sätt besvarade syftet med studien identifierades. 

De artiklar som inte uppfyllde de uppsatta urvalskriterierna exkluderades således från 

resultatet, vilket var i linje med etablerad forskningspraxis (Kristensson, 2014).  
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Avgränsningar 

 

Tidsmässigt avgränsades urvalet till artiklar publicerade under perioden 2009–2019 för att 

inkludera de senaste och mest relevanta forskningsartiklarna (Kristensson, 2014). 

Ytterligare avgränsningar för att säkerställa kvaliteten var att artiklarna var vetenskapligt 

publicerade originalartiklar som genomgått akademisk peer-review. Endast artiklar skrivna 

på engelska inkluderades i studien med syftet att undvika misstolkningar i översättning 

från ett annat språk vilket Kristensson (2014) betonar som en risk. Inga litteraturöversikter 

eller metaanalyser inkluderades i föreliggande studie. Anhörigas syn på vårdgivarnas stöd 

till patienterna och behandlingen inkluderades inte heller i litteraturöversikten. 

 

Inklusionskriterier 

 

För att belysa patienters erfarenheter av stöd vid anorexia nervosa grundade sig urvalet på 

vetenskapliga artiklar med patientperspektivet hos patienter med denna sjukdom. De 

inkluderades för att på ett mer djupgående sätt belysa den specifika formen av ätstörning 

som var syftet med vår uppsats snarare än allmänna slutsatser avseende behandling av 

denna problematik. Artiklarna kunde vara kvalitativa och/eller kvantitativa i sin metod och 

inkluderade alla åldersgrupper och båda könen. Artiklar som inkluderar alla åldersgrupper 

ansågs bidra till att få en mer övergripande och representativ bild av alla patienter som 

lider av anorexia nervosa eftersom sjukdomen ofta debuterar i tonårsperioden.  

 

Exklusionskriterier  

 

Vetenskapliga artiklar om andra typer av ätstörningar exkluderades med undantag för en 

artikel som belyste sambandet mellan individuell motivation och ätstörningar, men där 

sambandet till anorexia nervosa tydligt framkom i resultatet. Artiklar med innehåll som 

inte fokuserade på patienternas perspektiv exkluderades. 

 

Datainsamling 

Databassökning 

Databaserna som använts är uppbyggda på ett likartat sätt men är olika i sitt innehåll. Innan 

sökningarna påbörjades bokades ett handledningstillfälle med en bibliotekarie från 

Sophiahemmets högskola för att få en genomgång av databasernas uppbyggnad och för att 

få en ökad kunskap. Detta för att få en mer djupgående förståelse för hur databassökningar 

ska genomföras på ett strukturerat sätt för att erhålla relevanta sökresultat. Utifrån detta 

möte kunde en sökstrategi med relevanta specifika sökord utformas för att underlätta 

artikelsökningen i de olika databaserna (Kristensson, 2014).  

 

Databassökningen genomfördes i olika steg för att erhålla relevanta artiklar och 

sökningarna genomfördes under februari 2019. En testsökning gjordes med relevanta 

sökord för att säkerställa att tillräckligt med material fanns inom det aktuella 

ämnesområdet (Karlsson, 2017). Genom att sedan stegvis söka utifrån det specifika 

ämnesområdet i olika databaser med tillägg av relevanta sökord kunde ett urval av 

vetenskapliga artiklar och studier inkluderas i datainsamlingen till föreliggande studie. 

Databaserna genomsöktes systematiskt efter artiklar som följde de angivna inklusions- och 

exklusionskriterierna som beskrivs i metodavsnittet och de sökord som presenteras i tabell 

1.  
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Sökningarna gjordes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. PubMed är en 

databas för artiklar inom områden som medicin, omvårdnad och tandvård. CINAHL 

inkluderar artiklar inom områden som omvårdnad, arbetsterapi och fysioterapi medan 

PsycINFO är en databas för artiklar inom områdena beteendevetenskap och psykologi 

(Karlsson, 2017).  

 

Det är viktigt att vid databassökning identifiera nyckelbegrepp som är förenliga med både 

syfte och inklusionskriterierna för att hitta den mest relevanta forskningen (Kristensson, 

2014). Artikelssökningen gjordes utifrån specifika sökord såsom Anorexia Nervosa, 

Patients, Expericence, Patients attitudes, Treatment, Attitudes, Patient experience, 

Support, Suffering, Patient perceptions, Patients perspective och Nursing. Sökorden som 

valdes översattes från svenska till engelska med hjälp av Svensk MeSH-funktion som 

användes i PubMed. Samma översättningar som ovan användes även i databaserna i 

CINAHL och PsycINFO men som fritextsökning då dessa databaser inte har specifika 

MeSH-termer vilket är fallet med PubMed. Fritextsökning kan användas för att bredda 

sökningen och därmed inkludera all tillgängliga data inom ett forskningsområde 

(Kristensson, 2014). Med hjälp av fritextsökning kan det valda sökordet finnas med i titel, 

författare eller som ämnesord. Specialiserad sökning innebär att sökordet baseras på 

indexerad information och sökningen görs efter en specifik struktur så att urvalet av 

artiklar som inkluderades blir mer preciserad (Karlsson, 2017). Att endast använda 

fritextsökning riskerar att ge för många träffar på vetenskapliga artiklar som är irrelevanta 

för att besvara syftet. Därav underlättar en specialiserad sökning att avgränsa urvalet av de 

artiklar som är aktuella och förfinar sökresultatet (Karlsson, 2017).  

 

Nästa steg i sökprocessen var att avgränsa sökningen utifrån litteraturstudiens inklusions- 

och exklusionskriterier. Databassökningarna gjordes med hjälp av den Booleska 

sökstrukturen där sökoperatorerna AND, OR och NOT kan användas i tidigare nämnda 

databaser. För att precisera sökningen ytterligare kan sökorden antingen kombineras eller 

begränsas. Den första sökoperatoren AND gör att två söktermer kan kombineras (till 

exempel Anorexia nervosa AND Patient experience), OR gör att två eller flera söktermer 

kan inkluderas i sökningen (till exempel Patients attitudes OR Patients perceptions) och 

NOT används för att exkludera irrelevanta söktermer (Kristensson, 2014). För att inkludera 

patienters erfarenheter av stöd vid anorexia nervosa användes både AND och OR som 

sökoperatorer i de olika sökningarna. NOT var inte relevant då inga återkommande 

irrelevanta begrepp påträffades (Kristensson, 2014). De vetenskapliga artiklar som på bästa 

sätt bidrog till att besvara syftesbeskrivningen inkluderas i resultatdelen. 

Databassökningarna som gjordes resulterade i 17 utvalda artiklar som illustreras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning  

 
Databas 

Datum 

Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

7/2–19 

 

Abstract 

available, 

2009, Peer 

reviewed, 

English, 

Research 

article 

“Anorexia 

Nervosa” AND 

“Patient 

experience” OR 

“Suffering” 

[Fritext] 

 

40 13 6 3 
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CINAHL 

7/2–19 

 

Abstract 

available, 

2009, Peer 

reviewed, 

English, 

Research 

article 

“Anorexia 

Nervosa” AND 

“Patients 

experience” OR 

“Patients 

attitudes” OR 

“Patients 

perceptions” OR 

“Patients 

perspective” 

 [Fritext] 

35 8 5 3 

CINAHL 

7/2–19 

 

Abstract 

available, 

2009, Peer 

reviewed, 

English, 

Research 

article 

“Anorexia 

Nervosa” AND 

“Patients” AND 

“Nursing” 

AND [Fritext] 

8 4  3 1 

PubMed 

7/2-19 

 

Abstract 

available, 

2009, 

English 

“Anorexia 

Nervosa” AND 

“Experience” 

AND “Patients” 

[MeSH] 

20 5 4 2 

PubMed 

7/2-19 

 

 

Abstract 

available, 

2009, 

English 

"Anorexia 

Nervosa"[MeSH] 

AND 

"Patients"[MeSH] 

AND support 

[All Fields] OR 

“Suffering"[All 

Fields] 

68 10 5 2 

CINAHL 

8/2–19 

 

 

Abstract 

available, 

2009, Peer 

reviewed, 

English, 

Research 

article 

“Anorexia 

Nervosa” AND 

“Treatment” 

AND 

“Experience” 

[Fritext] 

70 12 6 3 

PsycINFO 

9/2–19 

 

 

Abstract 

available, 

2009, Peer 

reviewed, 

English, 

“Anorexia 

Nervosa” AND 

“Patients” AND 

“Treatment” 

AND “Attitudes” 

[Fritext] 

183 15 5 3 

TOTALT 424 67 34 17 
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Databearbetning 

Efter att datainsamlingen var genomförd kunde sökresultatet från de vetenskapliga 

artiklarna sorteras efter relevans för studiens syfte. På grund av ett högt sökresultat i 

databaserna vid sökningarna genomfördes först en granskning av artiklarnas titel för att 

därefter läsa deras abstrakt. Därefter kunde urvalet av artiklar ytterligare begränsas till 

vilka som skulle bearbetas i fulltext och kritiskt granskas för att sedan inkluderas i 

resultatet. Detta dokumenterades noggrant i tabellen för databassökningen (tabell 1) där det 

tydligt framkommer hur urvalsprocessen genomförts. 

 

Denna urvalsprocess var viktig att göra för att exkludera de artiklar vars syfte, metod, 

interventioner eller resultat inte bidrog till att besvara den aktuella studiens syfte. Det var 

även av betydelse att artiklarna granskades på enskilt håll av författarna till föreliggande 

studie för att därefter diskutera och enas om vilka vetenskapliga artiklar som skulle 

inkluderas respektive exkluderas enligt givna kriterier, detta i enlighet med Kristensson 

(2014). När oenighet uppstod kring vilka artiklar som skulle inkluderas i resultatet 

granskades dessa på nytt gemensamt för att avgöra dess relevans för att besvara syftet. 

 

Efter urvalet bearbetades artiklarna i fulltext och urvalsprocessen kom tydligt att 

dokumenteras, se tabell 1. Därefter användes Sophiahemmets Högskolas bedömningsmall 

för litteraturstudier för granskning av alla artiklar. Med denna metod klassificerades 

artiklarna efter kvalitet och vetenskaplig nivå, det vill säga om de uppfyllde en hög, medel 

eller låg kvalitetsnivå. Denna mall har modifierats utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga A. Genom användandet av en 

granskningsmall bidrog det till att säkerställa att urvalet skedde på ett systematiskt och väl 

genomarbetat sätt (Kristensson, 2014). Detta förfarande ökar studiens reproducerbarhet 

och gör det möjligt att resultat kan återskapas med användning av samma metodik vid ett 

senare tillfälle (Forsberg & Wengström, 2016). Det sista steget i databearbetningen var att 

de utvalda artiklarna som bedömts utifrån kvalitet och relevans sammanställdes i en matris, 

se bilaga B.  

 

Dataanalys  

Den data som analyserats har baserats på 17 vetenskapliga artiklar varav tio artiklar med 

kvalitativ metod, tre artiklar med kvantitativ metod och fyra artiklar med mixad metod. Det 

kan vara svårt att vara objektiv i sin tolkning under analysprocessen för att undvika att 

förförståelse inom ämnet skulle påverka resultatet. Författarna till föreliggande studie 

diskuterade denna utmaning för att försöka eftersträva och bibehålla ett neutralt 

förhållningssätt under hela analysen (Kristensson, 2014). Därefter genomfördes analysen 

utifrån en integrerad analysmetod som genomfördes i tre steg. Första steget i analysen var 

att systematiskt bearbeta de inkluderande artiklarna för att skapa en förståelse för ämnet 

och identifiera eventuella likheter eller skillnader mellan olika artiklar i resultatdelen. 

Sedan skrevs sammanfattningar av resultatet från varje artikel som därefter diskuterades 

för att i nästa steg kategorisera artiklarnas resultat så att dess innehåll kunde sammanställas 

under respektive kategori (Kristensson, 2014). Utifrån granskningar som gjordes av de 

utvalda artiklarna identifierades specifika och relevanta kategorier som skulle besvara 

syftesbeskrivningen för denna studie för att därefter redovisas efter vald struktur för 

resultatet. I analysen framkom följande kategorier: Erfarenheter av stöd och behandling, 

Stöd inom vårdrelationen; Stöd mot ett tillfrisknande. Ovannämnda bearbetning av 

kategorier var det sista steget i dataanalysen för att en korrekt bedömning skulle kunna 
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utföras av både de kvalitativa och kvantitativa studiernas unika egenskaper. För att 

garantera en objektivitet av analysprocessens olika steg betonar Kristensson (2014) 

betydelsen av att författarna både enskilt och gemensamt granskar de utvalda artiklarna 

vilket också genomfördes i föreliggande studie. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien utgick från Helsingforsdeklarationen riktlinjer för forskningsetiska områden för att 

säkerställa att de inkluderade artiklarna var förenliga med Word Medical Associations 

definition av denna deklaration (WMA, 2013). Denna deklaration utgör ramverket för hur 

omvårdnadsforskning och medicinsk forskning ska utföras på individer (Vetenskapsrådet, 

2017). Detta var en viktig aspekt att ta hänsyn till under hela forskningsprocessen som 

inriktat sig på att beskriva patienters erfarenheter och därav måste deltagarna i de 

inkluderande studierna skyddas utifrån ett forskningsetiskt perspektiv.  

 

Den valda metoden, litteraturöversikt, har inte krävt någon direktkontakt med 

forskningsdeltagare som lider av anorexia nervosa. Därför var det centralt att en noggrann 

granskning gjordes av de inkluderade artiklarna så att de uppfyllde de forskningsetiska 

kriterierna (Kristensson, 2014). Detta gjordes genom att båda författarna till föreliggande 

studie läste hur respektive artikel tagit hänsyn till de forskningsetiska övervägandena. 

Genom att datainsamlingen baserades på befintlig litteratur om patienters erfarenheter av 

stöd vid anorexia nervosa var det viktigt att god forskningssed efterföljdes så att ingen 

falsifiering eller fabricering utfördes.  

 

Utgångspunkten för bearbetningen och beskrivningen av datamaterialet var att eftersträva 

ett neutralt och objektivt förhållningssätt för att undvika att författarnas egna åsikter i 

föreliggande studie påverkade det slutgiltiga resultatet. Alla databassökningar som gjordes 

har tydligt redovisats i tabellen för databassökningarna (tabell 1) oavsett om artiklarna 

blivit inkluderade eller ej. Detta i syfte att publicera alla sökresultat, oavsett om de besvarat 

syftet på ett önskvärt sätt eller ej för att agera i enlighet med god forskningssed och för att 

stärka reproducerbarheten i studien (Helgesson, 2015).  

 

Artiklarna som inkluderats i studien har utifrån god forskningssed varit vetenskapliga 

artiklar som genomgått både en etisk granskning och godkännande för publicering 

(Forsberg & Wengström, 2016). De inkluderade artiklarna har genom 

avgränsningsfunktionen i CINAHL och PsycINFO uppfyllt peer-review. PubMed saknar 

denna funktion därav har tidskrifterna istället kontrollerats för att säkerställa att de 

förhåller sig till detta krav. Under studiens arbetsprocess har ovannämnda forskningsetiska 

överväganden efterföljts genom att granska artiklarna upprepade gånger för att undvika 

misstolkningar. Detta menar Helgesson (2015) är den enda möjligheten för att inte plagiera 

annat datamaterial. Allt material som inkluderats i studien refereras i enlighet med 

American Psychological Association (2010). 
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RESULTAT 

Resultatet grundades på 17 vetenskapliga artiklar varav tio artiklar med kvalitativ metod, 

tre artiklar med kvantitativ metod och fyra artiklar med mixad metod som belyser 

erfarenheter av stöd hos patienter som lider av anorexia nervosa. Baserat på innehållet i de 

olika artiklarna urskildes tre kategorierna: Erfarenheter av stöd och behandling; Stöd inom 

vårdrelationen; Stöd mot ett tillfrisknande. 

 

Erfarenheter av stöd och behandling 

Det framkom i ett flertal studier att patienterna var positivt inställda till att bli inlagda på en 

specialiserad vårdavdelning för ätstörningar. Något som betonades var att detta dock inte 

borde genomföras genom tvång eller påtryckning utan istället med ett adekvat stöd under 

sjukdomsperioden (Collin, Power, Karatzias, Grierson & Yellowless, 2010; Strand, Bulik, 

von Hausswolff & Gustafsson, 2017; Tan, Stewart, Fitzpatrick & Hope, 2010). I studien av 

Tan et al. (2010) berättade patienterna att tvångsvård endast var ett nödvändigt alternativ 

när sjukdomstillståndet blev livshotande och när patienterna inte insåg konsekvenserna av 

sin sjukdom. Patienterna var positiva till att behandlingen på vårdavdelningen skedde av fri 

vilja och utifrån eget beslut eftersom denna möjlighet stärkte deras egen motivation till att 

behandlas (Darcy et al., 2010; Strand et al., 2017). 

 

I ett flertal studier framkom det att majoriteten av patienterna upplevde en tillfredsställelse 

av att vara delaktiga i utformningen av sin behandling. Genom att få vara med och utforma 

behandlingsplanen upplevde patienterna en ökad känsla av personlig kontroll över sin 

livssituation. Detta gjorde att deras motivation och förmåga att hantera sin sjukdom 

stärktes (Chouliara et al., 2016; Collin et al., 2010; Strand et al., 2017). 

 

Patienterna betonade att om de inte hade fått ett professionellt stöd i tid skulle sjukdomen 

ha fortsatt att kontrollera dem (Chouliara et al., 2016; Hannon, Eunson & Munro, 2017; 

Jenkins & Ogden, 2012; Rance, Clarke & Moller, 2017). Konsekvenserna av 

kontrollbehovet som sjukdomen innebär resulterade i att patienterna kände en skam och ett 

lidande över att de inte kunde hantera sitt matintag då detta avvek från ett normalt 

beteende. Om vårdgivarna inte lyckades visa förståelse för patienternas sjukdomstillstånd 

under behandlingen bidrog det till att patienterna isolerade sig allt mer för att kunna 

fortsätta med sitt destruktiva beteende (Rance et al., 2017).  

 

Patienterna beskrev att sjukdomen blivit en egen livsvärld likt en inre röst som styrde över 

deras tankar, beteenden och som gav dem en känsla av kontroll i en annars kaosartad värld 

(Hannon et al., 2017; Jenkins & Ogden, 2012; Rance et al., 2017; Wright & Hacking, 

2012). Det var förknippat med stort lidande för patienterna att övervinna sjukdomens inre 

röst och det betonades att stödet från vårdgivaren under behandlingen var avgörande för att 

de skulle kunna återfå kontrollen över sin livssituation (Hannon et al., 2017; Jenkins & 

Ogden, 2012; Rance et al., 2017). 

 

Stödet hjälpte patienterna att hitta styrkan att motarbeta den inre rösten och att få insikt om 

vilken skada sjukdomen medförde på deras egen kropp (Hannon et al., 2017; Jenkins & 

Ogden, 2012). Samtidigt uppgav patienterna att förmågan att kunna kontrollera sin vikt gav 

dem en känsla av stolthet (Hannon et al., 2017). Enligt Rance et al. (2017) utvecklade 

patienterna ett beteende som genom manipulationer, lögner och hemligheter skulle hindra 
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omgivningen från att bryta deras besatthet kring sin vikt. Detta gjorde att de byggde upp 

barriärer och ett inre motstånd till att få behandling.  

 

Stöd inom vårdrelationen 

Patienterna uttryckte att det var relationerna till vårdgivarna som var det viktigaste stödet 

för att kunna hantera sin anorexia nervosa (Chouliara et al., 2016; Gulliksen et al., 2012; 

Hannon et al., 2017). Tan et al. (2010) menar att relationerna i patienternas omgivning   

kunde minimera deras känsla av tvång och av påtryckning under behandlingen. Patienterna 

i studien uppgav att stödet från både omgivningen och vårdgivarna var det som betydde 

mest för dem under behandlingen och menade att det inte var begräsningen i sig av deras 

frihet som var det problematiska. Det framkom att stödet i vårdrelationerna stärkte 

patienternas tillit och förtroende för behandlingen (Chouliara et al., 2016; Gulliksen et al., 

2012; Sly et al., 2014; Tan et al., 2010; Zugai, Stein & Roche, 2018). Genom 

vårdrelationen kunde ett partnerskap mellan patienten och vårdgivaren utvecklas som 

gjorde att de tillsammans kunde bekämpa sjukdomen (Sly et al., 2014; Wright & Hacking, 

2012; Zugai et al., 2018).  

 

Något som många patienter betonade var vikten av att vårdgivaren besatt tillräckligt med 

kunskap och expertis för att behandla anorexia nervosa (Gulliksen et al., 2012; Oyer, 

O’Halloran & Christoe-Frazier, 2016; Roots, Rowlands och Gowers, 2009; Zugai et al., 

2018). Patienterna menade att expertkunskapen innebar att vårdgivaren lärde patienterna 

att identifiera, acceptera och uppleva sina känslor (Oyer et al., 2016). En annan viktig 

faktor för många patienter var att vårdgivaren var trygg och auktoritär i sin roll gentemot 

dem under behandlingens gång och samtidigt visade respekt och empati så att patienternas 

osäkerhet minskade (Gulliksen et al., 2012; Zugai et al., 2018). Ytterligare viktiga aspekter 

för en bra relation var att det fanns en kontinuitet i relationen som byggde på förtroende, 

empati och ett personcentrerat samarbete (Hannon et al., 2017; Zugai et al., 2018). Om 

relationen inte byggde på en kontinuitet och jämlikhet där vårdgivaren lyckades engagera 

patienterna kunde detta istället leda till en ovilja att vara aktiv i behandlingen (Sly et al., 

2014; Zugai et al., 2018).  

 

Det underlättade för patienterna att förändra sina matvanor om vårdgivaren var den 

ansvarige och kontrollerande parten under behandlingen (van Ommen, Meerwijk, Kars, 

van Elburg & van Meijel., 2009; Zugai et al., 2018). Om vårdgivaren var tydlig i sin 

intention med behandlingen medförde detta en ökad känsla av trygghet. Om målet med 

behandlingen däremot var otydligt skapades ett missnöje i relationen som förstärkte 

patienternas ambivalens (Zugai et al., 2018). Patienterna ansåg att en positiv vårdrelation 

gav bättre förutsättningar för att behandlingen skulle kunna genomföras och bli 

framgångsrik (Chouliara et al., 2016; Hannon et al., 2017; Sly et al., 2014; van Ommen et 

al., 2009). Patienterna menade även att en god vårdrelation kunde stödja dem i övergången 

från behandlingen till att själva kunna bemästra en vardag utan att sjukdomen fortsatte att 

kontrollera dem. Det var viktigt för patienterna att det fanns en transparens och tillit mellan 

parterna i vårdrelationen vilket gav patienterna en större känsla av säkerhet (Hannon et al., 

2017; Sly et al., 2014; Wright & Hacking, 2012). Negativa vårdrelationer tenderade 

däremot att förstärka patienternas känsla av ensamhet, självanklagelse och en förlorad 

identitet (Gulliksen et al., 2012).  

 

Enligt Roots et al. (2009) berättade en klar majoritet (80 procent) av patienterna i studien 

att det som de värderade mest var en personlig vårdrelation där de betonade hur viktigt det 
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var att vårdgivarna hade förmåga att lyssna och att förstå dem. Patienterna uttryckte en 

önskan att deras behandlingsplan utformades och anpassades efter deras individuella behov 

(Oyer et al., 2016; Zugai et al., 2018). För att kunna göra detta var det viktigt att 

vårdgivaren tog hänsyn till patienternas följsamhet och motivation till förändring (Oyer et 

al., 2016). I slutskedet av behandlingen skedde det ofta en förskjutning av vårdgivarens 

ansvarsroll från att ha varit vägledande och auktoritär till att inta en mer stödjande och 

uppmuntrande roll. Patienterna kunde då återanpassa sig bättre till en ny tillvaro och stärka 

sin självkänsla till att kunna hantera de svåra utmaningar som anorexia nervosa innebar 

samt minska risken för ett återinsjuknande (van Ommen et al., 2009). 

 

Stöd mot ett tillfrisknande 

 

Patienterna upplevde att det krävdes en god sjukdomsinsikt och motivation till frivillig 

inläggning för att de skulle vilja delta i behandlingen (Strand et al., 2017). Det gick att se 

ett samband mellan en längre sjukhusvistelse och ett högre BMI hos patienterna (Collin et 

al., 2010; Karpowicz, Skärsäter & Nevonen, 2009). Samtidigt ansåg många patienter att 

vården lade för stort fokus på BMI som det enda måttet på tillfrisknande (Hannon et al., 

2017; Jenkins & Ogden, 2012; Wright & Hacking, 2012). Majoriteten av patienterna ansåg 

dock att en viktuppgång kunde vara ett tecken på tillfrisknande men de var ambivalenta 

kring vad denna viktökning innebar för dem (Darcy et al., 2010). 

Många av patienterna menade att ett förhöjt BMI inte var den enda avgörande faktorn för 

att behandlingen skulle anses vara lyckad utan det gav en alltför ensidig syn på 

tillfrisknandet. Viktökningen var enligt patienterna bara ett kvantitativt mått på att deras 

fysiska hälsotillstånd förbättrats men det tog inte någon hänsyn till det psykiska 

tillfrisknandet (Hannon et al., 2017; Jenkins & Ogden, 2012; Wright & Hacking, 2012). 

Behandling som endast fokuserade på att patienterna gick upp i vikt ansåg de vara mest 

påfrestande då det i sin tur skapade en inre konflikt mellan ”anorexia nervosa-rösten” och 

verkligheten. Stödet under processen mot ett tillfrisknande var enligt patienterna något som 

hjälpte dem att få kontakt med sina egna känslor och få en ökad förståelse för hur 

sjukdomen påverkade dem (Gulliksen et al., 2012; Jenkins & Ogden, 2012). Det gick även 

att se ett samband mellan det individuellt utformade stödet som patienterna fick från 

vårdgivarna och den egna motivationen (Steiger et al., 2017). Utmärkande var att 

patienternas motivation ökade efter att de genomgått en individuellt utformad behandling 

för anorexi nervosa och att detta även kunde minska sjukdomens symptom. En annan 

faktor som många patienter uppgav var att behandlingen ofta skedde i ett allt för högt 

tempo där anpassningen till de enskilda behoven inte tillgodosågs (Hannon et al., 2017; 

Jenkins & Ogden, 2012; Oyer et al., 2016). Det var även viktigt att vårdgivaren var 

tålmodig under behandlingen så att de framsteg patienterna gjorde var i patienternas egen 

takt utan att de upplevde för stor press (Gulliksen et al., 2012). Om behandlingen 

utformades efter det individuella behovet och att patienten fick det stöd hen behövde kunde 

de genom en ökad självmedvetenhet bli mer tillfredsställda med sin tillvaro (Jenkins & 

Ogden, 2012; Oyer et al., 2016). Vidare betonade Strand et al. (2017) att patienternas 

motivation till förändringar ökade om möjligheten till frivillig inläggning fanns.  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa erfarenheter av stöd hos patienter som 

lider av anorexia nervosa. Det visade sig att stödet från vårdgivarna under behandlingen av 

patienter som lider av anorexia nervosa var en betydande faktor för att patienterna skulle 

känna motivation och tilltro till behandlingsprocessen. För att de skulle kunna uppnå detta 

mål var det viktigt att vårdgivaren hade tillräckligt med kunskap och erfarenhet av att 

behandla sjukdomen och kunna bistå med ett adekvat stöd. Både den egna motivationen 

och vårdgivarens roll var viktiga för att lindra patienternas lidande och hjälpa dem i 

processen mot ett tillfriskande.  

 

Patienterna var mest positiva till att få hjälp om det fanns stöd under behandlingsprocessen 

från vårdgivaren och om patienterna frivilligt deltog i behandlingen. Stödet är särskilt 

betydelsefullt för att öka patienternas egen motivation och för att ge dem verktyg att 

hantera de motgångar som de möter under sjukdomsperioden. Genom att anorexia nervosa 

är komplext att behandla förutsätter det att vården finns tillgänglig som en stödjande resurs 

under hela behandlingsprocessen (Federici & Kaplan, 2008). Att tillgodose patienterna ett 

adekvat stöd kan öka både deras tillit och förståelse för behandlingen samtidigt som det 

minimerar risken för återfall. Detta hjälper dem att känna ett större personligt engagemang 

och genom att bekräfta individens unika situation kan vårdgivaren minska lindandet som 

patienterna upplever (Eriksson, 2015). Om detta stöd däremot inte finns och det saknas en 

förståelse för vad behandlingen innebär för patienternas egen livssituation kan det istället 

medföra att de avbryter behandlingen i förtid och fortsätter med sitt destruktiva beteende.  

 

Enligt en studie av Bezance och Holliday (2013) menade patienterna att sjukdomen var en 

del av deras identitet och om de skulle välja att behandlas innebar det ett hot mot den egna 

identiteten. Det är därför viktigt att vårdgivaren i ett tidigt stadie av behandlingen lyckas 

övertyga patienterna om att sjukdomen är det som ska bekämpas och inte deras 

personlighet (Bakker et al., 2011). Om inte en stödjande miljö finns kan det istället 

resultera i negativa känslor och upplevelser för patienterna som påverkar deras motivation 

till att få hjälp. Det är viktigt för patienterna att vårdgivaren behåller sin professionella 

ställning gentemot dem utan att bli för känslomässigt involverad, där stödet grundar sig på 

ömsesidig respekt och inte på medömkan (Salzmann-Erikson & Dahlén, 2017). 

 

Behovet av att kontrollera sin vikt tar ofta stort fokus hos denna patientgrupp som gör att 

de har svårigheter att objektivt kunna se sig själva, detta leder till en självförnekelse som 

påverkar deras motivation till att förstå behovet av att få hjälp. Williams och Reid (2012) 

studie motsäger detta och menar istället att patienterna egentligen har sjukdomsinsikt men 

avstår ändå från att vilja behandlas. Vidare menar de att vetskapen om detta snarare tillför 

en trygghet för dem och att sjukdomen istället upplevs som en fristad där de kan behålla 

kontrollen över sin vikt. Många av patienterna som har anorexia nervosa lider ofta i sin 

ensamhet med närvaron av en inre kritiker som ständigt trycker ner deras självkänsla. Detta 

skapar en utmaning för vårdgivaren att bemöta det på ett sätt så att behandlingen och 

relationen blir konstruktiv. Gulliksen et al. (2012) diskuterar kring vad som utgör en bra 

och konstruktiv vårdrelation och vilken roll som patienten och vårdgivaren borde inta. En 

positiv vårdrelation bör inrikta sig på att stärka patienternas självkännedom så att de 

känner sig mindre ensamma, isolerade och mer stöttade. En negativ vårdrelation riskerar 

istället att förstärka patienternas känsla av ensamhet, skam och självförakt och bidra till att 
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patienternas lidande förvärras. Eriksson (2015) menar att det finns olika varianter av 

lidande och att dessa tar sig uttryck både kroppsligt och själsligt. Sjukdomslidandet vid 

anorexia nervosa är starkt förknippat till deras destruktiva självbild och den makt som 

sjukdomen har fått över dem som sedan kan övergå till ett vårdlidande. Detta kan uppstå 

och förstärkas om vården inte förmår att bemöta lidandet på ett professionellt sätt där 

patienternas perspektiv nonchaleras, kränks och inte respekteras.  

 

Patienterna upplever ofta en närvaro av en inre röst som kontrollerar deras liv och detta 

medför ett stort lidande för dem. Ett fokus i behandlingen bör vara att hjälpa patienterna att 

försöka separera sin anorexia nervosa från sig själva som individ så att deras avvikande 

beteenden att vilja kontrollera sitt matintag kan normaliseras. Det är viktigt att vårdgivaren 

visar på förståelse för det individuella lidandet som patienterna upplever för att kunna 

identifiera de bakomliggande tankarna och känslorna som är förankrade i deras 

kontrollbehov (Eriksson, 2015). Relationen mellan vårdgivaren och patienten spelar en 

avgörande roll för att minska patientens utanförskap och återfå tilltron till det friska jaget. 

För att kunna lindra lidandet och stärka patientens tilltro till sig själv förutsätter det att 

vårdgivaren har förmåga att bekräfta och synliggöra lidandet hos patienten (Eriksson, 

2015).  

 

Något som är värdefullt för patienterna i vårdrelationen är att vårdgivaren har tillräckligt 

med kunskap och erfarenhet för att behandla sjukdomen. Detta gör att egenskaper som 

vårdgivaren besitter i vårdrelationen är betydelsefulla för hur framgångsrik 

behandlingsprocessen blir. För att utveckla en fungerande vårdrelation bör därför 

vårdgivaren inta en auktoritär och vägledande men samtidigt respektfull roll (Ramjan, 

2004). Utifrån patientperspektivet resulterar detta i en tydlighet i dialogen där den 

behandlande parten tar kontrollen över situationen och stödjer patienterna. Om det inte 

finns en rak och öppen kommunikation i vårdrelationen, där patienterna tydligt vet vad 

som förväntas och vad som är målet med behandlingen, ökar risken för att ett motstånd 

skapas med risk för försämrat utfall av behandlingen. Om vårdgivaren däremot lyckas 

inkludera patienterna i behandlingsprocessen kan deras motivation öka så att deras egna 

engagemang till att bemästra sjukdomen förstärks. Därav har vårdgivaren ett stort ansvar i 

att kunna balansera sin roll gentemot patienterna så att denne inte upplever för mycket 

tvång i relationen. Detta stärker patienternas självtillit och motivation samt hjälper dem att 

återanpassa sig till en tillvaro utan kontroll från den inre ”anorexia nervosa-rösten”.  

 

Det gick att se ett samband mellan en längre sjukhusvistelse och ett bättre BMI hos 

patienterna men detta gav dock enligt patienterna ett för ensidigt och förenklat perspektiv 

av vad ett tillfrisknande innebär. Genom att fokusera på viktuppgången som ett mått på 

framgång under vägen mot ett tillfrisknande glöms ofta andra viktiga faktorer bort under 

behandlingen. Enligt patienterna i Darcy et al. (2010) studie var ett förhöjt BMI ett tecken 

på att behandlingen var på väg i rätt riktning men de menade samtidigt att förståelsen för 

de känslor och tankar som viktuppgången i sin tur orsakade ofta negligerades från vården. 

Behovet av att kunna kontrollera sin vikt och att upprätthålla denna siffra är det som är 

grundproblematiken med anorexia nervosa som sjukdomstillstånd. Detta innebär att de 

psykiska framstegen är minst lika viktiga att uppmärksamma som själva viktuppgången i 

sig, då detta visar på patienterna egna tilltro och motivation till att tillfriskna på lång sikt. 

Om denna övertygelse inte finns skulle många av patienterna riskera att återinsjukna efter 

utskrivningen eftersom den egna motivationen brister (Stockholms läns landsting, 2015). 

Det är därför viktigt för vårdgivaren att se patienterna i ett helhetsperspektiv, både psykiskt 

och fysiskt, och detta redan under planeringen och målsättningen av behandling 



17 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

tillsammans med patienten. Waller (2012) betonar dock att patienternas egen motivation 

måste ses utifrån ett bredare perspektiv där begreppet sätts i den kontext som en individ 

befinner sig i. För att detta ska vara möjligt är det centralt att inte endast fokusera på det 

patienterna påstår sig vara motiverade till att göra utan även ta hänsyn till deras faktiska 

förmåga att genomföra de förändringar som krävs. 

 

Det pågår idag en diskussion kring vilka insatser vården kan använda för att förstärka 

patienternas motivation och vilja att delta aktivt i behandlingsprocessen. Stödet inom 

forskningen för motiverande insatser är tyvärr begränsad även om praktiska erfarenheter 

visar på att motivationen hos patienterna är en nyckelfaktor för att de ska kunna vara 

delaktiga och känna tilltro till det egna tillfrisknandet (Knowles, Anokhina & Serpell, 

2013). Därav måste vården förstå vad som orsakar den ambivalens som patienterna känner 

för att kunna bemöta den på bästa sätt. Viljan till förändring varierar hos patienterna och 

även deras synssätt på vad ett tillfrisknande innebär. För vårdgivaren är det därför också 

viktigt att fortlöpande ha en diskussion med patienterna kring deras motivation till 

förändring och behandling så att planering och mål kan anpassas över tiden.  

 

Utbildning och vidare forskning om vårdinsatserna vid behandling av anorexia nervosa 

behövs för att hälso- och sjukvården ska kunna arbeta med preventiva insatser. Genom den 

samhällsutveckling som sker exponeras unga individer allt mer av kroppsideal som kan 

vara skadliga och som värderas högt i det västerländska samhället. I relation till detta ökar 

risken för att fler insjuknar i anorexia nervosa, vilket ställer höga krav på vården att kunna 

möta denna utsatta patientgrupp i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet (Stockholms läns 

landsting, 2015). 

 

Metoddiskussion  

Den metod som valdes för denna studie var en litteraturöversikt vilket gav möjligheten att 

presentera en övergripande bild av ämnesområdet. Dessutom var metoden lämplig för att 

kunna inkludera den senaste forskningen och belysa tillgängliga evidens av 

patientperspektivet som är en viktig utgångspunkt för vårdgivarens arbete (Forsberg & 

Wengström, 2016). En alternativ metod som hade kunnat användas var en kvalitativ 

intervjustudie med patienternas erfarenheter i fokus. Detta hade gett möjlighet att belysa 

deras perspektiv av att lida av anorexia nervosa och deras erfarenheter av vårdgivarens 

stöd. En intervjustudie hade genom specifika frågor utifrån syftet kunnat ge en mer 

detaljerad bild av patienternas egna tolkningar och upplevelser (Kristensson, 2014). Den 

begränsade tidsramen hade dock medfört svårigheter med att genomföra en kvalitativ 

studie med ett tillräckligt representativt urval utifrån ett geografiskt och demografiskt 

perspektiv för att kunna besvara syftet grundligt. Alternativet att använda sig av endast 

kvantitativ metod hade inte varit ändamålsenligt då det inte kunnat besvara studiens syfte 

på ett adekvat sätt i och med att patienternas subjektiva erfarenheter ej hade kunnat 

analyseras på ett lämpligt sätt (Henricson, 2017).  

 

I denna studie inkluderades totalt 17 artiklar varav majoriteten var av kvalitativ design. 

Resterande artiklar var antingen kvantitativa i sin design eller mixad metod (kombination 

av kvalitativa och kvantitativa metoder i samma studie). Valet att inkludera olika metoder 

kan enligt Forsberg och Wengström (2016) öka validiteten och bidra till att kunna få en 

mer övergripande bild över aktuellt ämnesområde förutsatt att de inkluderade artiklarnas 

innehåll kritiskt granskats och redogjorts på ett tydligt sätt. Eftersom majoriteten av 

studierna var kvalitativa fokuserade de på patienternas perspektiv och erfarenheter och 
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ansågs därför vara lämpliga i studien för att kunna tolka och förstå individernas egna 

synsätt. En svaghet med att använda sig av artiklar med kvalitativ ansats kan vara att 

antalet deltagare i studierna är begränsat vilket kan minska generaliserbarheten av de 

slutsatser som dras (Kristensson, 2014).  

 

De kvantitativa artiklarna som inkluderades ansågs kunna bidra med generaliserbara fakta 

om skattningsskalan BMI och stärka och visa på sambandet mellan en längre 

sjukhusvistelse och ett högre BMI hos patienterna. Valet att inkludera artiklar med mixad 

metod ansågs stärka trovärdigheten i studien då en integration av både kvantitativa och 

kvalitativa data bidrar till att effekterna av respektive metods begränsningar minimeras. 

Studier med mixad metod ansågs vara ett komplement till övriga inkluderade studier för att 

belysa forskningsfrågan på ett mer övergripande sätt där både numeriska och empiriska 

data kunde stärka resultatet (Borglin, 2017).  

 

Urvalskriterierna för studien exkluderade inte pojkar och män eftersom det fanns en 

strävan att få ett så övergripande och representativt resultat som möjligt för att belysa 

patienternas samlade erfarenheter. Resultatet från litteraturöversikten visade dock att 

majoriteten av de inkluderade artiklarna inriktade sig på flickor och kvinnor då detta är 

överrepresenterade grupper vid denna sjukdom. Därutöver gjordes ingen avgränsning med 

hänsyn till åldersgrupp eftersom studien skulle kunna bidra med en mer generaliserad bild 

av sjukdomstillståndet. De flesta studierna fokuserade dock främst på unga som lider av 

anorexia nervosa då det är i denna ålder som de flesta patienterna börjar utveckla en 

fixering kring sin vikt.  

 

Ingen avgränsning gjordes avseende inom vilken vårdinstans som patienterna behandlades 

på, det vill säga inom öppenvården eller specialiserad ätstörningsvårdsenhet med avsikten 

att inte riskera att förlora viktigt material och begränsa helhetsperspektivet i studien. Tre av 

de inkluderade artiklarna utgår från sjuksköterskans perspektiv men i föreliggande studie 

har vårdgivaren genomgående använts som det begrepp som beskriver den behandlande 

parten i vårdrelationen till patienterna. Detta är även något litteraturen beskriver där 

vårdare anses vara den person som vårdar och det används som ett övergripande begrepp 

för alla professioner inom vården (Kasén, 2017). En av artiklarna som inkluderades belyste 

ätstörningar i allmänhet men detta anser författarna till föreliggande studie inte ha påverkat 

resultatet eftersom det gick att utläsa de delar som berörde anorexia nervosa. 

 

Databassökningen genomfördes genom att använda olika sökord och kombinationer av 

sökord i de valda databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Under sökprocessen 

användes både kombinationer av olika ämnesord och fritextsökning vilket kan anses bidra 

med en ökad specificitet i databassökningen enligt Henricson (2017). Genom att söka i 

flera databaser som berör omvårdnadsområdet ökar trovärdigheten för att hitta och välja ut 

relevanta artiklar utifrån syftesbeskrivningen (Henricson, 2017).  

Formuleringen av sökorden utgick från den relevans de bedömdes ha för besvarandet av 

syftet och därefter översattes de med hjälp svensk MeSH. Vid artikelsökningen påträffades 

emellanåt samma artiklar i sökningarna vilket indikerade på en god sensitivitet i 

sökprocessen vilket ökade sökordens trovärdighet då de visade sig vara relevanta för att 

besvara studiens syfte. För att få fram relevanta artiklar användes både MeSH-termer och 

fritextsökningar, dessa databassökningar redovisas i tabell 1.  

Svagheten med fritextsökning kan vara att det genererar ett högt antal sökträffar men 

samtidigt ger det möjlighet att inkludera ett bredare sökresultat inom ämnesområdet 
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(Henricson, 2017). Detta ansågs inte vara en nackdel för denna studie då det gav ett större 

urval genom att sökorden kunde återfinnas i såväl titlar och abstrakt som ämnesord och alla 

hade en relevant förankring i syftet.  

Artiklarna som valdes ut har alla genomgått akademisk peer-review som säkerställer att de 

är vetenskapligt granskade och godkända (Henricson, 2017). Resultatet av 

litteratursökningen granskades först systematiskt av båda författarna till föreliggande 

studie innan de slutliga 17 artiklarna valdes ut. Detta gjordes för att begränsa risken för att 

resultat påverkades av befintlig förförståelse och för att ett neutralt förhållningssätt skulle 

kunna bibehållas under hela analysprocessen (Kristensson, 2014).  

Därefter kvalitetsgranskades de vetenskapliga artiklarna i studien i enlighet med 

Sophiahemmets Högskola bedömningsmall som modifierats utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Denna granskning upplevde 

författarna till föreliggande studie emellanåt att vara utmanande då det uppstod svårigheter 

under processen med att klassificera vissa av artiklarna i enlighet med 

bedömningskriterierna. I det slutgiltiga resultatet var det efter noggrann granskning och 

tolkning möjligt att för författarna till föreliggande studie uppnå en samsyn och 

kvalitetssäkring av de inkluderade artiklarna. För att kunna uppfylla en hög reliabilitet av 

innehållet i studien bearbetades metodavsnittet systematiskt för att på bästa sätt ge en 

tydlig struktur för läsaren och därigenom öka reproducerbarheten. (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

De etiska aspekterna som diskuterades i metodavsnittet har under hela forskningsprocessen 

tagits i beaktande genom en noggrann granskning av de inkluderade artiklarna för att 

säkerställa att de uppfyllde de forskningsetiska kriterierna. 

Under hela studieprocessens har författarna till föreliggande studie haft kontinuerlig 

kontakt med handledare och handledningsgrupp som båda regelbundet har granskat och 

kritiskt reflekterat över innehållet i studien. Därutöver rådgjorde författarna till 

föreliggande studie med bibliotekarie vid Sophiahemmets högskola för att få stöd i 

databassökningen och för att hitta de aktuella sökorden.  Examinatorn granskade det 

självständiga arbetet vid en mittbedömning och gav återkoppling som därefter togs i 

beaktande. Sammantaget har detta har underlättat arbetet med studien och även ökat 

trovärdigheten genom granskning från utomstående parter (Henricson, 2017).  

 

Slutsats 

Vårdgivarnas tidigare erfarenheter och kunskaper av att behandla denna patientgrupp är 

avgörande för att patienterna aktivt ska vilja delta i sin behandling. Samtidigt är det viktigt 

att vårdrelationen grundar sig på en jämlikhet och transparens där vårdgivaren kan stödja 

patienterna i att återta kontrollen över sin livssituation. Det är en stor utmaning för vården 

att lyckas stärka den egna motivationen hos patienterna att vilja tillfriskna vilket förutsätter 

att vårdgivaren förmår att motivera till förändringar av patienternas beteende och 

tankemönster. Genom en ökad förståelse och respekt för patienternas perspektiv kan 

vården utforma och anpassa stödinsatserna för att arbeta både proaktivt och hjälpa 

patienterna att uppnå ett tillfrisknande på lång sikt. 
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Fortsatta studier 

 

Forskningen visar att motivationen hos patienter som lider av anorexia nervosa är en 

avgörande faktor för ett tillfrisknande på lång sikt. Dock är forskningen och kunskapen 

kring vilka insatser som kan stärka patienternas egen motivation alltför begränsad i 

nuläget.   

 

Det finns därför ett behov av forskning inom området för att belysa detta samt hur 

patienterna upplever de stödinsatser som i nuläget tillämpas inom hälso- och sjukvården. 

En annan viktig aspekt av sjukdomstillståndet är att det saknas tillräckligt med forskning 

kring pojkar, män och äldre kvinnor som patientgrupp då fokus i genomförda studier oftast 

har varit på att undersöka flickor och unga kvinnor. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

 

Denna studie belyser patienternas erfarenheter av att få stöd från vården under sitt 

sjukdomsförlopp och ger en inblick i hur de upplever behandlingsprocessen. Genom en 

ökad förståelse för patienternas perspektiv kan vårdgivaren få en fördjupad kunskap om 

vilka stödinsatser som patienterna behöver för att tillfriskna. Vårdrelationen har en stor 

betydelse för att patienterna aktivt ska vilja delta i sin behandling och därför är det viktigt 

att vårdgivaren bemöter deras behov. Motivationen hos denna patientgrupp har visat sig ha 

stor inverkan på hur framgångsrik behandlingsprocessen blir och därför har vårdgivaren en 

central roll i processen mot ett tillfrisknande. Därför krävs det att vårdgivaren besitter 

expertis och erfarenhet av att behandla denna utsatta patientgrupp samt att inneha ett 

personcentrerat förhållningssätt. Med detta som utgångspunkt kan utformningen av 

omvårdnaden vid anorexia nervosa sättas i en större kontext och bidra till det framtida 

förbättringsarbetet inom vården. 
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 



I 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Collin, P., 

Power, K., 

Karatzias, T., 

Grierson, D., 

& Yellowlees, 

A. 

2010 

Storbritannien 

 

 

 

The 

Effectiveness 

of, and 

Predictors of 

Response to, 

Inpatient 

Treatment of 

Anorexia 

Nervosa  

 

Det saknas tydliga 

parametrar som visar 

effektiviteten och 

utfallet av att behandla 

patienter med anorexia 

nervosa inom 

slutenvården. Syftet var 

att undersöka 

effektiviteten och 

utfallet av ett 

slutenvårdsprogram för 

vuxna patienter med 

anorexia nervosa, samt 

för att kartlägga 

patienternas 

tillfredsställelse med 

dessa 

behandlingsprogram.  

Design: Kvantitativ metod. 

Urval: Ålder över 18 år och 

behandlade på Priory Hospital 

(Glasgow) mellan oktober 

2004 och september 2007. 

Diagnostiserade med anorexia 

nervosa enligt DSM-IV 

kriterierna. 

Datainsamling: Demografiska 

och kliniska data samlades in 

vid tre tidpunkter över en 

treårsperiod av 90 patienter.   

Analys: Analys med hjälp av 

SPSS-version 16 (Statistical 

Package for Social Sciences). 

208 

(-118) 

Resultatet visade ett 

samband mellan längden 

på sjukhusvistelsen och en 

förbättring av patienternas 

BMI. Deltagarna uppgav 

även att de i helhet var 

nöjda och tillfredsställda 

med 

behandlingsprogrammet 

och dess utfall. 

 

P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 



II 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Darcy, A. M., 

Katz, S., 

Fitzpatrick, K. 

K., Forsberg, 

S., Utzinger, 

L., & Lock, J. 

2010 

USA 

 

 

All Better? 

How Former 

Anorexia 

Nervosa 

Patients 

Define 

Recovery and 

Engaged in 

Treatment 

Syftet var att undersöka 

hur individer med 

anorexia nervosa själva 

engagerar sig i sin 

behandling och hur de 

ser på ett tillfrisknande. 

 

Design: Mixad metod. 

Urval: Ålder över 18 år.  

Kvinnor med tidigare diagnos 

och behandling av anorexia 

nervosa. 

Datainsamling: Enkäter och 

semi-strukturerade intervjuer. 

Analys: Tematisk analys 

enligt Braun och Clarke 

(2006) samt kodning av 

svaren från enkäterna. 

 

 

 

 

24 

(-4) 

Resultatet visade att 

patienter som var aktivt 

involverade i sin egen 

behandling hade bättre 

förutsättningar och större 

motivation till ett 

normaliserat matintag. 

Utifrån analys med stöd av 

självbestämmandeteorin 

om motivation visar 

utfallet av studien att ett 

aktivt deltagande från 

patienterna själva i 

utformningen av sina 

behandlingsmål bör 

eftersträvas.  

K & P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  



III 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Gulliksen, 

K.S., Espeset, 

E.M.S., 

Nordbø, 

R.H.S., 

Skårderud, F., 

Geller, J., & 

Holte, A. 

2012 

Norge
 

Preferred 

Therapist 

Characteristics 

in Treatment 

of Anorexia 

Nervosa: The 

Patient’s 

Perspective  

 

 

 

Syftet var att 

systematisk och 

djupgående studera 

vilka egenskaper som 

patienter med anorexia 

nervosa uppskattar hos 

sina vårdgivare.  

 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: 38 kvinnor med 

diagnosen anorexia nervosa.  

Som behandlats under de 

senaste två åren på fem olika 

kliniska institutioner i Norge. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer.  

Analys: Fenomenologisk 

analys med hjälp av 

mjukvaruprogrammet QSR- 

NVivo7. 

38 

(-) 

 

Resultatet identifierade 

fyra faktorer som var 

kopplade till patienternas 

tillfredsställelse hos sina 

vårdgivare: "Acceptans", 

"Vitalitet", "Utmaning" 

och " Expertis ". 

Responsen från 

patienterna var att 

behandlingen av anorexia 

nervosa kräver att 

vårdgivarna kan bemästra 

utmaningen i att hantera 

olika beteenden hos 

patienterna som de 

interagerar med. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



IV 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Hannon, J., 

Eunson, L., & 

Munro, C. 
2017 

Storbritannien 

 

 

 

 

  

The patient 

experience of 

illness, 

treatment, and 

change, during 

intensive 

community 

treatment for 

severe 

anorexia 

nervosa  

 

Denna studie beskrev 

erfarenheterna hos 

patienter som lider av 

allvarlig anorexi nervosa 

och dess erfarenheter av 

lokal behandling, 

sjukdom och förändring. 

Fokus låg på att förstå 

de processer som 

involverar deras 

förmåga eller oförmåga 

till förändring. 

Design: Mixad metod. 

Urval: Patienter som har 

behandlats med ANITT 

(Anorexia nervosa intensive 

treatment team) under mer än 

2 år. Diagnostiserade med 

allvarlig anorexia nervosa. 

Datainsamling: Semi- 

strukturerade intervjuer och 

data från tidigare enkäter. 

Analys: Interpretativ 

fenomenologisk analys. 

8 

(-3) 

Resultatet visar att en 

intensiv behandling på 

lokal nivå kan stödja och 

motverka sjukdomen och 

dess hinder som finns för 

att en förändring ska 

kunna genomföras. Utifrån 

analysen framhävs förslag 

på viktiga faktorer som 

kan vara avgörande för 

förändringsprocessen. 

K & R 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



V 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Jenkins, J., & 

Ogden, J. 

2012 

Storbritannien 

  

Becoming 

‘Whole’ 

Again: A 

Qualitative 

Study of 

Women’s 

Views of 

Recovering 

From 

Anorexia 

Nervosa 

Syftet var att undersöka 

kvinnliga patienters 

erfarenheter av att 

tillfriskna och vad detta 

innebar för deras 

livssituation. 

 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Ålder över 18 år. 

Kvinnliga patienter 

diagnostiserade och tidigare 

behandlade för anorexia 

nervosa. 

Datainsamling: Semi- 

strukturerade intervjuer 

Analys: Interpretativ 

fenomenonologisk analys 

enligt Smith och Osborn 

(2003). 

15 

(-) 

 

Kvinnorna beskrev deras 

erfarenheter utifrån tre 

teman som kunde 

identifieras; att lida av 

anorexia nervosa; 

förändringsprocessen; 

tillfrisknandet. Dessa 

teman påvisade inre 

konflikter mellan deras 

kropp och själ, deras 

anorektiska beteende och 

tankemönster samt deras 

rationella och irrationella 

jag. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  



VI 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Karpowicz, 

E., Skärsäter, 

I., & 

Nevonen, L. 

2009 

Sverige 

 

 

  

Self-esteem in 

patients treated 

for anorexia 

nervosa 

Syftet var att undersöka 

kvinnliga patienter med 

anorexia nervosa och 

hur deras självkänsla 

förändrades före och 

efter tre månaders 

behandling på en 

specialistavdelning för 

ätstörningar,  

 

Design: Kvantitativ metod. 

Urval: Diagnostiserade med 

anorexia nervosa enligt DSM-

IV kriterierna. Alla hade gjort 

en utvärdering på före och 

efter behandlingen. 

Datainsamling: Enkäter. 

Analys: Analys med hjälp av 

SPSS-version 14 (Statistical 

Package for Social Sciences).  

38 

(-) 

 

Resultatet indikerade att 

behandlingen och stödet 

var effektivt, eftersom 

både patienternas 

självkänsla och BMI 

ökade efter avslutad 

behandling, vilket var det 

primära målet för 

behandlingen vid denna 

avdelning. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



VII 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Oyer, L., 

O’Halloran, 

M.S., & 

Christoe-

Frazier, L. 

2016 

USA 

 

  

Understanding 

the working 

alliance with 

clients 

diagnosed with 

anorexia 

nervosa 

Studien undersökte åtta 

patienter och sju 

vårdgivare och deras 

erfarenheter av 

individuell psykoterapi 

under behandlingen av 

anorexia nervosa. Syftet 

var att belysa vilka 

faktorer som gynnar 

eller försvårar en god 

relation till deras 

vårdgivare under 

behandlingen. 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Ålder över 18 år. 

Åtta patienter (sju kvinnor 

och en man), diagnostiserade 

med anorexia nervosa. 

Genomgick individuell 

psykoterapi för behandling av 

anorexia nervosa. Sju av 

deltagarna var vårdgivare som 

inte var involverade i de 

övriga deltagarnas 

terapibehandling under 

studiens gång. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Fenomenonologisk 

analys enligt Moustakas 

metod (1994).    

15 

(-) 

De viktiga faktorerna som 

kunde identifierades för 

vad som ansågs vara en 

bra terapeut var 

samarbetsvilja, en god 

självinsikt, förmågan att 

skapa en säker och varm 

miljö samt viljan att även 

finnas tillgänglig för 

patienter utanför 

sessionerna. De negativa 

faktorerna som 

identifierades var brist på 

anpassning och 

objektivitet samt en 

oförmåga att kunna 

individualisera 

behandlingen. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



VIII 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Rance, N., 

Clarke, V., & 

Moller, N. 

2017 

Storbrittanien 

 

 

  

The anorexia 

nervosa 

experience: 

Shame, 

Solitude and 

Salvation 

Kvinnor med anorexia 

nervosa uppfattas ofta 

negativt (till exempel 

som manipulativa och 

svekfulla) såväl av 

samhället som av 

vårdgivare, trots att det 

finns lite forskning som 

visar på hur det är att 

leva med sjukdomen. 

Denna studie syftade till 

att bidra med ett bredare 

perspektiv till den 

befintliga litteraturen 

genom att "ge en röst" 

till kvinnliga patienter 

och dess erfarenheter av 

att lida av anorexi 

nervosa. 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: 11 kvinnor 

diagnostiserade med anorexia 

nervosa. En deltagare hade en 

längre historik av strikta 

kostbegränsningar och erhållit 

behandling privat.  

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Interpretativ 

fenomenologisk analys enligt 

Braun och Clarkes (2006) 

metod.  

12 

(-) 

Tre teman identifierades 

som centrala med att leva 

med och återhämta sig 

från anorexia nervosa; 

skam, ensamhet och 

frälsning. Dessa tre 

beskrev tillsammans både 

problematiken med 

sjukdomen samtidigt som 

det erbjöd lösningar på hur 

patienten skulle kunna 

tillfriskna.  

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



IX 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Roots, P., 

Rowlands, L., 

& Gowers, 

S.G. 
2009 

Storbritannien 

 

  

User 

Satisfaction 

with Services 

in a 

Randomised 

Controlled 

Trial of 

Adolescent 

Anorexia 

Nervosa  

 

Syftet var att undersöka 

unga patienter med 

anorexia nervosa och 

deras föräldrars 

tillfredställelse av att 

antingen behandlas 

inom den allmänna 

vården CHAMS (Child 

and Adolescent Mental 

Health Services), eller 

inom specialiserad vård. 

Design: Mixad metod.  

Urval: Unga patienterna, 

diagnostiserade med anorexia 

nervosa enligt DSM-IV 

kriterierna.  

Datainsamling: Enkäter och 

fokuserade gruppintervjuer. 

Analys: Tematisk analys 

enligt Mason (2002). 

430 

(-120) 

 

 

 

Resultatet visade att både 

patienterna och deras 

föräldrar värderade 

vårdrelationer som 

grundade på lyhördhet och 

förståelse för deras 

situation. De föredrog en 

specialiserad expertisvård 

framför den allmänna 

vården (CAMHS). 

RCT & 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



X 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Sly, R., 

Morgan, J.F., 

Mountford, 

V.A., Sawer, 

F., 

Evans, C., & 

Lacey, J.H. 

2014 

Storbritannien 
 

Rules of 

Engagement: 

Qualitative 

Experiences of 

Therapeutic 

Alliance When 

Receiving In-

Patient 

Treatment for 

Anorexia 

Nervosa  

 

Syftet var att undersöka 

patienters erfarenheter 

av att utveckla en 

tillfredställande 

terapeutisk vårdrelation 

under deras behandling 

för anorexia nervsoa. 

 

Design: Kvalitativ metod.  

Urval:  Patienter som fick 

behandling för anorexia 

nervosa på en 

ätstörningsklinik. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer.  

Analys: Interpretativ 

fenomenologisk analys.  

12 

(-4) 

 

Resultatet visade att 

utvecklingen av en 

tillfredställande 

vårdrelation var en central 

del för en lyckad 

behandling. Fyra viktiga 

nyckelområden 

identifierades för att skapa 

en positiv och 

framgångsrik vårdrelation; 

en god relation med 

ansvarig vårdgivare; att 

vara aktiv i behandlingen; 

att en ärlig dialog med 

vårdgivare fanns; att det 

första intrycket som 

patienten får av 

vårdgivaren är viktigt. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



XI 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Smith, V., 

Chouliara, Z., 

Morris, P.G.,  

Collin, P., 

Power, K., 

Yellowlees, 

A., Grierson, 

D.,  

Papageorgiou, 

E., & Cook, 

M.  

2016 

Storbritannien
 

The 

experience of 

specialist 

inpatient 

treatment for 

anorexia 

nervosa: A 

qualitative 

study from 

adult patients’ 

perspective 

Syftet var att utforska 

erfarenheterna hos 

kvinnliga patienter med 

anorexia nervosa som 

genomgått 

specialistvård på en 

avdelning. 

 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Kvinnor 

diagnostiserade enligt DSM-

IV kriterierna för anorexia 

nervosa, Patienter som vid 

tidpunkten för studien 

genomgick en 

specialistbehandling för 

anorexia nervosa. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Tematisk analys 

enligt Braun och Clarkes 

(2006). 

 

31 

(-10) 

Resultatet visade att 

patienterna upplevde en 

ökad förmåga till att 

förändras i takt med att 

deras egen självkontroll 

stärkts. Även hur 

patienterna upplevde 

vårdmiljön påverkade 

deras uppfattning. Samt 

patienternas förmåga till 

att separera sitt eget jag 

från ätstörningen 

påverkade dem positivt 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  



XII 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Steiger, H., 

Sansfaçon, J., 

Thaler, L., 

Leonard, N., 

Cottier, D., 

Kahan, E., 

Fletcher, E., 

Rossi, E., 

Israel, M., 

Gauvin, L. 

2017 

Kanada 
 

Autonomy 

support and 

autonomous 

motivation in 

the outpatient 

treatment of 

adults with an 

eating disorder 

Syftet var att undersöka 

patienters med anorexia 

nervosa och deras 

erfarenheter av 

individuellt stöd och 

motivation under 

behandlingen inom 

öppenvården. Samt hur 

detta kunde variera 

under processens gång,  

Design: Kvantitativ metod. 

Urval: 30 av (97) deltagare 

var diagnostiserade med 

anorexia nervosa enligt DSM-

V kriterierna. De behandlades 

på en specialistklinik för 

ätstörningar. 

Datainsamling: Skattnings-

formulär (EDE-Q 6.0) som 

genomfördes i början, mitten 

och slutet av en 12 veckors 

specialbehandling. 

Analys: Multipel linjär 

regressionsanalys. 

97 

(-) 

Resultatet visade ett 

samband mellan att få ett 

individuellt stöd från 

vårdgivarna gav ett större 

utfall på den individuella 

motivationen under 

behandlingens gång. I sin 

tur överensstämde högre 

autonom motivation vid 

slutet av behandlingen 

med minskade symptom.  

CCT  

1 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Strand, M., 

Bulik, C.M., 

von 

Hausswolff-

Juhlin, Y., & 

Gustafsson, 

S.A. 

2017 

Sverige 
 

Self-admission 

to inpatient 

treatment for 

patients with 

anorexia 

nervosa: The 

patient’s 

perspective. 

Syftet var att belysa 

patienternas erfarenheter 

av att vara delaktiga i ett 

självinläggningsprogram 

på en specialistklinik för 

ätstörningar. 

 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: 15 kvinnor och en 

man. Patienter 

diagnostiserade med anorexia 

nervosa som genomgår en 

kontinuerlig behandling på en 

dagbehandlingsenhet. Samt 

tidigare haft minst en 

behandlingsperiod under de 

senaste tre åren på en 

slutenavdelning för vuxna för 

liknande symptom. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Kvalitativ analys med 

hjälp av mjukvaran NVivo 11. 

18 

(-2) 

Resultatet visade att 

deltagarnas erfarenheter av 

att delta i ett 

självinläggningsprogram 

var mestadels positivt och 

de skulle rekommendera 

detta till andra patienter 

som befann sig i liknande 

situation. Deltagarna 

menade att samarbetet och 

modellens flexibilitet 

kunde stödja dem i att få 

en ökad medvetenhet 

kring sjukdomen.  

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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Tan J.O.A., 

Stewart, A., 

Fitzpatrick, 

R., & Hope, 

T. 

2010 

Storbritannien 
 

Attitudes of 

patients with 

anorexia 

nervosa to 

compulsory 

treatment and 

coercion  

 

Forskning tyder på att 

patienter med anorexia 

nervosa ofta utsätts för 

påtryckningar och 

tvångsbehandlingar. 

Syftet var att belysa 

patienternas uppfattning 

kring tvångsbehandling 

och påtryckning. Samt 

om deras attityd 

gentemot detta 

förändrades under 

behandlingens gång. 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Som har/haft anorexia 

nervosa. Rekryterades från 

fyra olika behandlingskliniker 

belägna i södra England. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Tematisk analys 

enligt QSR International, 

(2005). 

29 

(-) 

Resultatet visade att vid ett 

livshotande tillstånd var 

tvångsbehandling ett 

nödvändigt alternativ. 

Detta var något som 

patienterna instämde med. 

Det framkom även att de 

negativa uppfattningarna 

av tvångsbehandlingen 

minskade om en stöttande 

omgivning finns.    

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



XV 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

van Ommen, 

J., Meerwijk, 

E.L., Kars, 

M., van 

Elburg, A., & 

van Meijel, B. 

2009 

Nederländerna 

 

 

 

  

Effective 

nursing care of 

adolescents 

diagnosed with 

anorexia 

nervosa: the 

patients’ 

perspective 

Syfte var att utifrån 

patientperspektivet 

utveckla en teoretisk 

modell som förklarar 

hur en effektiv 

omvårdnad inom 

slutenvården för 

ungdomar med anorexia 

nervosa kan uppnås. 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Ålder 12–18.  

Diagnostiserad med anorexia 

nervosa enligt DSM-IV 

kriterierna. Patienter utskrivna 

efter att ha fått klinisk 

behandling. Viktåterhämtning 

till det normala för 

åldersintervallet. Utskrivna 

under de senaste tre 

månaderna före 

datainsamling. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Analys enligt Strauss 

& Corbin (1998). 

14 

(-1) 

 

 

Patienternas erfarenheter 

av denna modell visade att 

sjuksköterskorna bidragit 

signifikant till deras 

tillfrisknande från 

anorexia nervosa. 

Återkommande teman som 

var viktiga för 

tillfrisknandet var 

normalisering (dvs fokus 

på återgång till normalt 

ätande), struktur och 

ansvar. Fokus inom 

omvårdnaden skiftade 

under de olika faserna i 

behandlingsprocessen.  

K 

I 

 

  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Wright, K.M., 

& Hacking, S. 

2012 

Storbritannien 

  

An angel on 

my shoulder: a 

study of 

relationships 

between 

women with 

anorexia and 
healthcare 

professionals 

Syftet var att beskriva 

kvinnliga patienters 

erfarenheter av 

terapeutiska 

vårdrelationer och 

vårdmiljön inom 

öppenvården för 

anorexia nervosa.  

 

 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Sex av deltagarna var 

patienter diagnostiserade med 

anorexia nervosa och var 

under behandling. Övriga 

deltagare var deras 

professionella vårdgivare. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Tematisk analys 

interpreterad av van Manens 

(1990) analysmetod. 

14 

(-1) 

 

Resultaten tyder på att 

patienterna värderade 

öppenvården då det gav de 

en känsla av trygghet och 

optimism kring den vård 

och stöd som de fick. 

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Zugai, J.S., 

Stein-Parbury, 

J., & Roche, 

M.  

2018 

Australien
 

The nature of 

the therapeutic 

alliance 

between 

nurses and 

consumers 

with Anorexia 

Nervosa in the 

inpatient 

setting 

Syftet var att undersöka 

den terapeutiska 

relationen mellan 

sjuksköterskor och 

patienter som lider av 

med anorexia nervosa. 

Design: Mixad metod. 

Urval: Patienter och 

sjuksköterskor från sex olika 

specialistprogram vid fem 

sjukhus. Ålder över 12 år.  

Som genomgått minst en 

veckas behandling på 

befintlig avdelning. 

Deltagande sjuksköterskor 

arbetade inom 

specialistvården för anorexia 

nervosa. 

Datainsamling: Enkäter och 

semi-konstruerade intervjuer 

Analys: Kvantitativ analys med 

hjälp av SPSS 22 (Statistical 
Package for Social Sciences). 

Tematisk analys enligt Morse 

(2015). 

182 

(-) 

 

 

Resultatet visade att en 

vårdrelation grundade sig 

på ett engagemang och 

vägledning från 

sjuksköterskan. Vidare 

visade resultatet att en bra 

relation skapades när 

sjuksköterskan tydligt 

klargjorde sin position 

gentemot patienten och 

var konsekvent i sin roll. 

Det var även viktigt att 

sjuksköterskan tog hänsyn 

till patienternas 

individuella förväntningar 

samtidigt som hen behöll 

sin professionella position. 

K & P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 


