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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
Omvårdnadens huvudsakliga mål är hälsa. Det humanistiska perspektivet beskriver hälsa 

som helhet bestående av kropp, själ och ande. En holistisk hälsosyn är Antonovskys 

Känsla Av Sammanhang (KASAM). Sjuksköterskan ska främja hälsa och förhindra risker 

för ohälsa. Psykisk ohälsa ökar bland ungdomar och en form av psykisk ohälsa är olika 

ätstörningar. Ätstörningar är ett avvikande ätbeteende eller ett beteende att ständigt 

kontrollera sin vikt. Ungdomar i tonåren är i en ålder där osäkerhet på sig själv växer fram, 

vilket kan förhöja risken att bli sjuk i en ätstörning. 
 
Syfte  
Syftet var att sammanställa forskning av sjuksköterskans preventiva och hälsofrämjande 

åtgärder hos ungdomar med eller i risk för ätstörning. 

 
Metod  
Metoden var en litteraturöversikt. Inkluderade artiklar handlade om ungdomar som 

antingen är diagnostiserade eller i risk att utveckla en ätstörning. Datainsamlingen skedde 

från databaserna CINAHL Complete, PubMed samt PsycINFO. De 16 inkluderade 

artiklarna kvalitetsgranskades. Data analyserades genom en integrerad analysmetod. 

Forskningsetiska överväganden tillämpades. 
 
Resultat 
Resultatet visade att prevention, stöd samt övervakning vid måltidssituationer, att stegvis 

återge ansvar, involvering av andra patienter och föräldrar, bibehålla och skapa social 

kompetens samt en god vårdrelation är viktiga hälsofrämjande åtgärder för ungdomar med 

ätstörningar.  
 
Slutsats 

Sjuksköterskan kan förhindra insjuknande genom anpassad utbildning till ungdomar samt 

att vara uppmärksam under regelbundna hälsoundersökningar. För att främja hälsa hos 

ungdomar med ätstörning krävs det att sjuksköterskan från början övertar ansvar över 

exempelvis måltidssituationen. En god, välfungerande och empatisk relation mellan 

sjuksköterska och patient är avgörande för patientens tillfrisknande. Återfall bör 

förebyggas genom att delge egenvårdsstrategier samt hålla kontakt med patienten. 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande, KASAM, Prevention, Sjuksköterska, Ätstörningar 
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INLEDNING 

Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa och hetsätning är några psykiska tillstånd som ingår 

under samlingsnamnet ätstörningar. Dessa psykiska tillstånd växer i både incidens och 

prevalens men trots det anses de fortfarande tabubelagda att diskutera. Vården arbetar 

aktivt för att förebygga psykisk ohälsa, dock finns ett mörkertal och olika typer av 

ätstörningar utbreder sig hos ungdomar idag. Den här litteraturöversikten beskriver hur 

sjuksköterskan kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande med ungdomar som är i risk 

av att drabbas eller som redan lider av en ätstörning.  

 

BAKGRUND 

Hälsa 

Begreppet hälsa är ett komplext begrepp vars innebörd har förändrats över tid. Rent 

konkret kan hälsa ses på två olika sätt. I ett biomedicinskt perspektiv ses hälsa främst som 

frånvaro av sjukdom och i ett humanistiskt perspektiv, som den här litteraturöversikten 

främst präglas av, ses människan istället som en helhet bestående av kropp, själ och ande. 

Människan formas efter välbefinnande, upplevelser samt känsla av sammanhang och 

upplevelse av mening. Viktigt att nämna är dock att dessa två perspektiv inte utesluter 

varandra utan tillsammans stärker förståelsen för människans hälsa och ohälsa. I det 

holistiska synsättet menas hälsa som en process som människan är med om i det dagliga 

livet. Under tidigt 1980-tal utvidgades begreppet ytterligare med sociologiska 

omgivningsfaktorer som kan utgöra risker för människors hälsa (Willman, 2014). 
 
Enligt World Health Organization (u.å.) definieras hälsa som “ett tillstånd av fullkomligt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller 

funktionsnedsättning”. Detta innebär, enligt Huber et al. (2011) att möjligheten till hälsa 

begränsas. Tyngd läggs i ordet fullkomligt och om hälsa endast är ett fullkomligt 

välbefinnande kommer de flesta av oss ständigt vara ohälsosamma. Artikeln diskuterar 

även olika förslag för att anpassa definitionen av hälsa till något lämpligare. 
 
Ett exempel på en holistisk hälsosyn är Antonovskys Känsla Av Sammanhang (KASAM). 

Antonovsky (2005) definierar hälsa som ett dynamiskt tillstånd som förändras genom livet 

men även från dag till dag. Teorin balanserar mellan den humanistiska hälsosynen och den 

biologiska synen på hälsa. Enligt Antonovskys hälsokontinuum (hälsolinje) så innebär god 

hälsa en god livskvalitet och att en låg livskvalitet medför ohälsa. KASAM är en väsentlig 

faktor för var individen befinner sig på hälsolinjen. KASAM innehåller tre komponenter 

som tillsammans medverkar till en känsla av sammanhang; hanterbarhet, begriplighet samt 

meningsfullhet. Graden av KASAM beror på hur hanterbart, begripligt och meningsfullt en 

människa upplever sitt liv. Även om alla tre begrepp utgör en betydelsefull del för 

huvudbegreppet KASAM, anses meningsfullhet stå i centrum. Kortfattat innebär synsättet 

att människor har hälsa om de upplever sina handlingar som meningsfulla och ser ett 

sammanhang i sin tillvaro. Om människans egen konstruktion om sin verklighet inte längre 

fungerar följer förvirring samt sänkt KASAM och på så sätt en sämre upplevd hälsa 

(Antonovsky, 2005). Länsimies, Pietilä, Hietasola-Husu och Kangasniemi (2017) menar att 

KASAM påverkar ungdomars livskvalité, hälsobeteende samt psykiska hälsa och ohälsa. 
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Att ungdomar har en hög KASAM kan, tillsammans med kringliggande faktorer såsom en 

bra skolmiljö, hjälpa ungdomar att hantera stress i vardagen. Studien presenterar att 

ungdomar som har låg KASAM tenderar att vara sjuka dubbelt så ofta som ungdomar med 

hög KASAM samt att en hög KASAM skapar en högre livskvalitet. I den här 

litteraturöversikten kommer Antonovskys KASAM-teori användas som inspiration 

gällande hälsoperspektivet.  
 
Hälsa i omvårdnaden 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är omvårdnadens huvudsakliga mål hälsa. 

Hälsa kan ses kliniskt som motsats till sjukdom där omvårdnadens uppgift är att återställa 

hälsa hos patienter genom att bota och lindra sjukdom. Hälsa kan även ses holistiskt där 

människan är en helhet av kropp, själ och ande samt där hälsan upplevs utifrån människans 

upplevelser och värderingar.  
 
I sjuksköterskans profession ingår det att främja hälsa och att vidmakthålla det friska hos 

alla individer men även att uppmärksamma och förhindra risker för ohälsa. Att förhindra 

ohälsa genom vägledning, motivering till hälsosamma levnadsvanor och stöd till patienter 

och närstående ingår likväl i sjuksköterskans arbetsuppgifter. Även att lindra lidande samt 

motverka obehag hos patienten. Hälsa är en process som människan själv skapar och kan 

till viss del styras över genom till exempel compliance (människans följsamhet relaterat till 

sin sjukdom samt behandling) och KASAM. Insatser för att främja patientens hälsa ska 

därför riktas mot patientens egna förmågor och resurser, som exempelvis egenvård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Denna omvårdnad utgår från den humanistiska grundsynen 

där vikten ligger på att betrakta människan som unik och en individ med förmåga till egna 

val och ansvar. En viktig omvårdnadshandling är att förmedla hopp, då känslan av hopp är 

en betydelsefull del i människans upplevelse av hälsa. En sjuksköterska kan arbeta 

hälsofrämjande inom många olika verksamhetsområden samt vårdformer med mycket 

varierande arbetsuppgifter (Willman, 2014).  
 
För att illustrera sjuksköterskans arbetsuppgifter beskrivs här sjuksköterskans 

kärnkompetenser som ses relevanta för den här litteraturöversikten. Personcentrerad vård 

är till för att jämna ut den obalans i makt som finns mellan patient och sjuksköterska. 

Denna kärnkompetens är även väsentlig för att stödja patientens integritet, förebygga 

vårdlidande samt för att förhindra skada av patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan ska 

vara angelägen om hur andra individer fattar beslut, skapar mening samt främjar sin egen 

hälsa. En vårdrelation mellan patient och sjuksköterska med fokus på öppenhet och 

delaktighet kan stärka patientens autonomi. För att få en helhetssyn över patienten och för 

att ta tillvara på andras kunskaper och erfarenheter krävs samverkan i team som är en 

annan kärnkompetens. Med bra samarbete i teamet och med god kommunikation blir 

vården säkrare. Sjuksköterskans roll är att skapa motivation hos arbetslaget samt stärka 

gruppen. Den tredje kärnkompetensen, evidensbaserad vård, har sin grund i det 

vetenskapliga förhållningssättet. Avsikten med denna typ av vård är att kunna erbjuda 

patienter de främsta, mest effektiva behandlingar, omvårdnadsåtgärder samt diagnostiska 

metoder. En annan kärnkompetens är säker vård som i huvudsak handlar om att skydda 

individer som på grund av ohälsa, sjukdom och lidande är utsatta och sårbara (Forsberg, 

2016). 
 
Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete kan även ses som preventivt. Det preventiva arbetet 

kan således delas upp i tre delar; primär prevention, sekundär prevention samt tertiär 

prevention. Den primära preventionen förebygger ohälsa i en riskgrupp eller risksituation. 
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Gällande sekundärprevention ligger tyngden på tidig diagnos och behandling hos en 

nyligen sjukdomsdrabbad person. Ett exempel på detta är att tidigt observera tecken på 

psykisk ohälsa. Tertiär prevention syftar till att främja personens upplevelse av 

hanterbarhet, förståelse samt en känsla av helhet. Fokus riktas därmed åt rehabilitering 

samt återhämtning där stöd till ett gott liv, oavsett om personen blir återställd eller inte, står 

i centrum (Wiklund Gustin, 2015). 
 
Psykisk ohälsa hos unga 
På 2000-talet har psykisk ohälsa hos ungdomar ökat. En av fem unga upplever sig ha 

psykisk ohälsa eller ohälsa som påverkas av sociala samt kulturella faktorer. Flertal sociala 

förändringar har skett på 2000-talet som negativt kan ha påverkat den mentala hälsan hos 

ungdomar (Bor, Dean, Najman, & Hayatbakhsh, 2014). Även Socialstyrelsen (2017) 

menar att psykisk ohälsa har ökat i Sverige bland ungdomar de senaste 20 åren i jämförelse 

med andra nordiska länder. Enligt Bor et al. (2014) är det väl känt att det finns skillnader 

mellan könen i graden av depression och ångest, där kvinnor har högre sannolikhet att 

uppleva dessa två. Författarna menar även att en oro för framgång, viktproblem samt 

utseendet ökar pressen på kvinnliga ungdomar. Alfredsson och Csiszar (2009) menar att 

prestationskrav från andra personer påverkar unga killars psykiska ohälsa. Socialstyrelsen 

(2017) diskuterar att tjejer har sämre psykisk och psykosomatisk hälsa än killar i samma 

ålder. Tjejer har oftare inåtvända psykiska besvär som går att förknippa med somatiska 

besvär, till exempel oro, ångest, social osäkerhet och nedstämdhet som kan ge magont och 

huvudvärk. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2017) beskriver att unga 

killar har ett mer utåtagerande beteende inklusive självmord men att självskador däremot är 

vanligare bland unga tjejer.  
 
Den psykiska ohälsan växer generellt i hela ungdomsgruppen även om psykisk ohälsa är 

högre bland ungdomar med svåra psykosociala förhållanden. Orsaker till denna ökning kan 

finnas i miljöer där de flesta ungdomar befinner sig, till exempel i skolan eller vid första 

arbetsplatsen (Socialstyrelsen, 2017). Bor et al. (2014) belyser även att statistiken av ökad 

psykisk ohälsa kan ha påverkats på grund av större medvetenhet om sjukdomen samt 

villigheten att söka vård. Enligt Hagquist (2011) har även objektiva tecken på psykisk 

ohälsa ökat, exempelvis vård av unga kvinnor på grund av suicidförsök.  
 
Enligt Socialstyrelsen (2017) är olika ångestsyndrom samt depressioner de bidragande 

faktorerna till ökad psykisk ohälsa hos ungdomar. För att hindra ett insjuknande med 

långdragna sjukdomsförlopp och svårare sjukdomstillstånd visar Socialstyrelsens studie 

vikten av tidiga insatser. En viktig skyddsfaktor för att hantera psykiska besvär är 

exempelvis att lyckas med skolgången. Det är då en förutsättning att samverkan mellan 

socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård fungerar. 
 
Zeeni, Doumit, Abi Kharma och Sanchez-Ruiz (2018) beskriver på olika sätt kopplingen 

mellan sociala medier och ungdomars hälsa. Exempelvis diskuteras det om forskning där 

ungdomar som använder Facebook har en utmärkande svårighet att acceptera hur hen ser 

ut jämfört med de ungdomar som inte använder Facebook. Studien visade även att 

användningen utav Facebook var kopplad till bevarandet av kroppsform och vikt samt 

utvecklandet av ångest i jämförelse med andra internetaktiviteter. Detta kan förankras i att 

människor är mer benägna att jämföra sig med de som är lika en själv. Då sociala medier 

innefattar bekanta, vänner och familj får detta en större inverkan på känslan av avsky för 

sin kropp och även utvecklingen av ätstörningar än andra medier. Dessutom finns en rädsla 

för negativ respons från familj och vänner samt hur samhället uppfattar en (Zeeni, et al., 
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2018). Generellt har media en betydande roll i hur människor ser sig själva och sin 

kroppsbild. Speciellt för ungdomar kan medier vara en risk för mat- och 

kroppsbildsrelaterade problem (Carr & Peebles, 2011). 

 
Ätstörningar  

En definition av ätstörningar är enligt Pinhas och Bondy (2011) något som utvecklas 

ständigt. I den här litteraturöversikten definieras ätstörningar såsom den är beskriven av 

Fairburn och Brownell (2002). De beskriver ätstörning som ett ständigt avvikande 

ätbeteende eller ett beteende som syftar till att ständigt kontrollera sin vikt, vilket är 

avgörande för en försämrad fysisk hälsa och/eller psykosocial funktion. Forsén Mantilla 

(2017) menar att en ätstörning är en allvarlig psykisk sjukdom som ger ohälsa. Denna 

psykiska sjukdom skapar inte bara lidande för den drabbade utan även för familj och 

vänner. 
 
Symtom 
En gemensam nämnare för människor med ätstörning är att individen värdesätter sig själv 

beroende på vikt och kroppsform. Kännetecken för ätstörningar är hur en människa äter, 

vilka känslor och tankar som dyker upp vid måltid samt hur hen känner ett behov av att 

kontrollera sin vikt och hur kroppen ser ut. Hjärnan blir upptagen av tankar kring ätande, 

mat, höga krav, vikt och utseende. För att försöka förändra sin kropp fokuseras mycket på 

olika träningsformer och dieter. Detta behöver dock inte betyda att en ätstörning utvecklas, 

utan det är när individens sociala samvaro, fysiska hälsa och mående på negativt vis blivit 

påverkat av tankar om kroppsform, mat och ätande (Birgegård, 2018). 
 
Människor med någon form av ätstörning tenderar att vara mycket självkritiska och 

självattackerande. De behandlar sig själva på samma sätt som andra behandlat dem på. 

Synen människan har på sig själv spelar därför en stor roll för det egna beteendet (Forsén 

Mantilla, 2017). 
 
Sadler och Peebles (2011) menar att kroppen påverkas avsevärt av en ätstörning. De 

medicinska konsekvenserna är allvarliga, eventuellt livshotande samt i vissa fall 

irreversibla. De kroppssystem som påverkas är hjärta och kärl, endokrina, skelettet, 

neurologiska, dermatologiska, tandhälsa samt mage och tarm. Trots att kunskaper om de 

medicinska konsekvenserna av en ätstörning har ökat genom åren är mycket fortfarande 

okänt, som exempelvis de långsiktiga konsekvenserna. Hos framförallt ungdomar är 

ätstörningar speciella och de svåra medicinska konsekvenserna understryker vikten av 

tidigt fastställande samt evidensbaserad vård (Sadler & Peebles, 2011). Vad gäller 

fysiologiska fynd så syns typiska tecken vid Anorexia Nervosa på patientens utseende vid 

kroppsundersökning. Platta och insjunkna kinder, bröstkorg samt mage och att 

benknotorna tydligt framträder är typiska somatiska tecken för Anorexia Nervosa. Cyanos, 

nedsatt temperatur och lanugohår bekräftar sjukdomen ytterligare. Även kroppens inre 

påverkas då funktioner i spottkörtlar, muskler, senreflexer, puls och blodtryck blir nedsatta. 

Serotoninproduktionen kan sekundärt bli nedsatt, likaså fertiliteten samt 

menstruationsbortfall. Bulimia Nervosa visar liknande endokrina förändringar som vid 

Anorexia Nervosa men är svårare att se på utseendet. Då ett bulimiskt beteende ofta 

innefattar kräkningar, laxeringsmedel och/eller hetsätning blir hela mag-tarmkanalen 

försämrad, från munnens slemhinnor till tjocktarmens tömningsfunktion (Clinton & 

Norring, 2002). 
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Diagnostik 
Översiktligt diagnostiseras olika typer av ätstörningar med en gemensam nämnare: 

ohälsosam relation till mat. Enligt American Psychiatric Association (2014) delas 

ätstörningar och födorelaterad problematik in i åtta olika typer: pica, idisslande, 

undvikande/restriktiv ätstörning, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, hetsätningstörning, 

andra specificerade ätstörningar/födorelaterade syndrom samt ospecificerad ätstörning eller 

födorelaterade syndrom. Enligt Håman (2016) finns även en ytterligare typ av ätstörning 

som kallas Ortorexia Nervosa. När författarna i föreliggande litteraturöversikt benämner 

ätstörningar ingår alla dessa nio typer.  
 
American Psychiatric Association (2014) beskriver enligt DSM-5 åtta olika typer av 

ätstörningar. Pica innebär att en person vid upprepade tillfällen har ätit material som saknar 

näring. Idisslande är när en person, i avsaknad av annat medicinskt tillstånd, under minst 

en månads tid stöter upp maten för att sedan antingen tugga om, svälja ned eller spotta ut 

den. Undvikande/restriktiv ätstörning är en form av ätstörning där kroppens behov om 

näringsämnen inte tillgodoses, genom exempelvis ett bristande intresse för mat. Signifikant 

näringsbrist är ett av kriterierna och störningen ska inte vara kopplad till en kulturell vilja. 

Anorexia Nervosa är när en person vägrar hålla sin kroppsvikt på normalgränsen för sin 

ålder och längd. Personen har en intensiv rädsla för att öka i vikt trots att denne är 

underviktig och har därmed en störd kroppsupplevelse avseende vikt och form. Hos 

människor med menstruation är amenorré (utebliven menstruation) mycket vanligt. 

Anorexia Nervosa kan i sin tur specificeras i två typer: med enbart självsvält eller med 

hetsätning/självrensning. Med självrensning menas självframkallande kräkningar eller 

missbruk av laxermedel. Bulimia Nervosa diagnostiseras när en person har episoder av 

hetsätning och episoder där kontrollen över ätandet har försvunnit. Personen har ett 

återkommande beteende som kompenserar hetsätandet för att inte gå upp i vikt, till 

exempel självframkallande kräkningar, överdriven motion eller olämpligt bruk av 

laxermedel. Bulimia Nervosa kan specificeras i två typer: med självrensning och utan 

självrensning. Utan självrensning innebär att personen har kompensatoriska beteenden för 

hetsätning, det vill säga fasta och överdriven träning. Hetsätningsstörning innebär 

upprepade incidenter av hetsätning där personen äter en stor mängd mat inom en avgränsad 

tid (American Psychiatric Association, 2014). Ortorexia Nervosa kan enligt Moroze, Dunn, 

Holland, Yager och Weintraub (2015) diagnostiseras som en tvångsmässig upptagenhet 

med att äta hälsosam mat, personen har fokus på “ren” mat och fysisk hälsa.  
 
Epidemiologi 
Enligt Striegel-Moore, Rosselli, Perrin, Debar, Wilson, May och Kraemer (2009) är 

förekomsten av symtom hos kvinnor och män olika. Studien visar att det finns betydande 

skillnader mellan symtom hos kvinnor och män med ätstörning. Till exempel så tenderar 

männen i större utsträckning att överäta medan kvinnor i högre procent kräks eller fastar. 

En stor andel kvinnor tenderar också att fixera sig vid kroppens utseende men undviker 

även sin kropp mer än män. 
 
Förekomsten av ätstörningar ökar i flera delar av världen, bland annat i mellanöstern, 

Afrika och Sydamerika. Detta kan bero på att västvärldens normer imiteras av 

utvecklingsländer (Nasser, 2009). Edwards George och Franko (2009) sammanfattar att det 

finns både likheter och olikheter bland olika etniciteter vad gäller synen på ätstörningar. 

Det finns olika typer av ätstörningar och kroppsmissnöje i ett flertal olika etniciteter. Ett 

generaliserat exempel som tas upp är att afroamerikaner inte eftersträvar att vara smala, 

men hetsäter i större utsträckning än andra etniciteter. Medan personer boendes i Asien 
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med Anorexia Nervosa inte besitter samma rädsla för fett som andra etniciteter kan ha, 

men ändå kan utveckla en sådan diagnos (Edwards George & Franko, 2009). 
 
Ätstörningar hos unga 

Ungdomar i tonåren är i en känslosam ålder då de befinner sig i en övergångsfas mellan att 

vara barn och att bli vuxen. Denna fas kan ge emotionella besvär samtidigt som många 

hormoner sätter igång puberteten. En osäkerhet på sig själv kan växa fram vilket även kan 

förhöja risken att bli sjuk i en ätstörning (King & Turner, 2000).  

Ungdomar med ätstörningar har svårt att prata om sin sjukdom. Dels för att de känner 

skamkänslor över deras beteende och dels till följd av svårigheter att tala om ämnet. Därför 

är det många ungdomar som väljer att inte låta anhöriga eller vänner bli delaktiga i kampen 

mot sjukdomen (Geller, Cockell, Hewitt, Goldner & Flett, 2000). Det gör det svårt för 

omgivningen, även sjuksköterskan, att sätta sig in i ungdomarnas situation och få en större 

förståelse för hur de upplever sin sjukdom för att kunna ge bästa möjliga stöd. En ökad 

förståelse är även en viktig del i att främja ungdomars hälsa, både kroppsligt och själsligt 

samt att minska deras lidande (Arman & Rehnsfeldt, 2011).  

Enligt Goldberg, Werbeloff, Shelef, Fruchter, och Weiser (2015) har unga kvinnor med 

måttligt svåra ätstörningar tio gånger så stor risk att begå självmord i jämförelse med de 

unga kvinnor som är friska. Även Chu, Bodell, Ribeiro och Joiner (2015) diskuterar 

sambandet mellan avsky för sin kropp, sig själv och suicid. Att inte vara nöjd med sin 

kroppsform eller vikt är ett symtom på nästan alla ätstörningar. En känsla av att avsky sig 

själv kan visa sig beteendemässigt i form av humör och uttryck, även i undvikande av 

sociala sammanhang. En kombination mellan att blockera kontakt med sig själv och 

världen samt det eviga tänkandet på mat och vikt kan riskera ett minskat socialt stöd. Detta 

kan i sin tur leda till en ökad risk för suicid på grund av isolering och känsla av 

utanförskap. 
 
Ungdomar med ätstörningar kan interagera på hemsidor och använda hashtags (“tagg” som 

kan användas för att länka inlägg till ett specifikt ämne) som riktar sig till personer som 

söker stöd och inspirerar andra med sin ätstörning. Användarna av dessa hemsidor och 

hashtags delar vetskap, attityd och beteende om sin ätstörning, detta skapar ett socialt 

umgänge och personer med en ätstörningsproblematik känner sig inte lika ensamma. 

Exempel på sociala medier där detta är aktivt är Twitter, Instagram och Tumblr (Pater, 

Haimson, Andalibi & Mynatt, 2016). Griffiths et al. (2018) diskuterar i sin artikel om 

hashtagsen thinspiration och fitspiration, som kännetecknas av alltför tunna och uppenbart 

vältränade kroppar på sociala medier, relaterar till ätstörningssymtom. Studien visade att 

de som ofta använder sociala medier blev mer utsatta för både thinspiration och fitspiration 

samt att dessa exponeringar i sin tur ledde till mer jämförelser gällande utseende och att 

dessa kunde utveckla symtom till en eventuell ätstörning.  

 

Problemformulering  

Omvårdnadens huvudsakliga mål är hälsa och i sjuksköterskans profession ingår det att 

främja hälsa, vidmakthålla det friska hos alla individer samt att uppmärksamma och 

förhindra risker för ohälsa. Forskning pekar på att den psykiska ohälsan hos ungdomar har 

ökat på 2000-talet där även olika typer av ätstörningar ingår. Att ha en ätstörning är en 

allvarlig psykisk sjukdom som ger ohälsa och skapar inte bara lidande för den drabbade 

utan även hos familj och vänner. Medicinska konsekvenser hos ungdomar med ätstörning 
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är allvarliga, eventuellt livshotande samt i vissa fall irreversibla. Även sambandet mellan 

avsky för sin kropp och isolering, utanförskap samt suicid är en anledning till varför det 

hälsofrämjande arbetet är viktigt. Mot bakgrund av ovanstående samt avsaknad av en 

tydlig sammanställning med hälsofrämjande åtgärder för ungdomar med ätstörningar 

oavsett kön vill författarna, i den här litteraturöversikten, beskriva sjuksköterskans 

preventiva samt hälsofrämjande arbete kring ämnet.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att sammanställa forskning av sjuksköterskans preventiva och hälsofrämjande 

åtgärder hos ungdomar med eller i risk för ätstörning. 

 
METOD 

Val av Metod 

Metoden som användes för det här arbetet var en litteraturöversikt. Metoden ansågs vara 

lämplig då syftet var att beskriva befintliga kunskaper inom ett specifikt område (Rosén, 

2017). Rosén (2017) beskriver att en litteraturöversikt endast bör innehålla en typ av 

artiklar men att den kan innehålla både kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilket även 

föreliggande arbete innefattades av. Att läsa en litteraturöversikt kan vara ett sätt för 

vårdpersonal att hålla sig uppdaterade kring vissa områden. För att öka trovärdighet samt 

kvalitet är det av vikt att kvalitetsgranska inkluderade artiklar (Forsberg & Wengström, 

2016), vilket även utfördes i denna litteraturöversikt.  

 
Urval  

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier som utgicks från vid datainsamling var att endast använda forskning 

som publicerats mellan år 2009–2019 för att inkludera så aktuella artiklar som möjligt 

(Polit och Beck, 2016). Aktuell forskning är relevant eftersom ny forskning hela tiden 

uppkommer (Forsberg & Wengström, 2016) Relaterat till författarnas språkkunskaper 

skulle artiklarna vara på engelska, vilket styrks av Kristensson (2014) som menar att 

artiklar bör var på ett språk som författarna behärskar. En öppenhet för forskning av både 

kvalitativ och kvantitativ design har funnits. Inkluderade artiklar skulle handla om 

ungdomar som antingen var diagnostiserade eller i risk att utveckla en ätstörning. Fokus 

låg på specifikt kön eller etnicitet och inkluderade artiklar begränsades endast till 

ungdomar som studiepopulation. Artiklarna utgick från ett patient- och 

sjuksköterskeperspektiv för att få ett mer omfattande svar på syftet. Litteraturöversikten 

innehåller endast originalartiklar där resultatet i de vetenskapliga artiklarna presenterades 

för första gången. Inkluderade artiklar skulle även vara Peer Reviewed, det vill säga 

förhandsgranskade samt godkända för publicering (Kristensson, 2014). Ett annat 

inklusionskriterie var att alla artiklar skulle vara etiskt granskade och godkända.  
 
Avgränsningar 
De avgränsningar som gjordes i sökningen var att artiklarna skulle vara på engelska, från 

de 10 senaste åren samt innehålla fakta om ungdomar (adolescents). Enligt CINAHL och 

PubMed definieras ungdomar som 13–18 år och enligt PsycINFO som 13–17 år. Dessa 

avgränsningar utfördes för att stödja inklusionskriterierna. Då vissa artiklar var taggade 
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med fler åldersgrupper utöver ungdomar fick vi manuellt avgränsa vilka artiklar som var 

fullt relevanta. I CINAHL avgränsades artiklarna till Peer reviewed och Research article. 

Även i PsycINFO avgränsades sökningen till Peer reviewed. 
 
Exklusionskriterier 
De artiklar som inte beskrev prevention eller åtgärder som en sjuksköterska kunde utföra 

exkluderades samt de artiklar som handlade om barn eller vuxna. Även artiklar som 

innefattade ätstörningar relaterat till andra somatiska diagnoser (exempelvis diabetes 

relaterat till ätstörningar) exkluderades. 
 
Datainsamling 

Datainsamlingen skedde från databaserna Cumulative Index To Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL Complete), Public Medline (PubMed) samt PsycINFO. I CINAHL 

Complete finns forskning inom omvårdnadsvetenskap, i PubMed finns biomedicinska 

artiklar och i PsycINFO finns artiklar inom psykologi, psykiatri, sociologi och 

beteendevetenskap. Medical Subject Heading (MeSH) termer användes i PubMed och 

CINAHL headings användes CINAHL Complete. I PsycINFO söktes ord endast i fritext. 

Vid utarbetandet av sökstrategier konsulterades en högskolebibliotekarie 2019-02-04. 

Detta för att fördjupa författarnas kunskaper kring artikelsökning vilket motiveras av 

Rosen (2017). Utifrån nyckelbegrepp som relaterade till syftet samt inklusionskriterier 

formades, med hjälp av konsultationen, följande indexord (MeSH-termer eller CINAHL 

headings): Feeding and Eating Disorders, Eating Disorders, Bulimia Nervosa, Bulimia, 

Anxiety Disorders, Anorexia Nervosa, Nurses, Nurse's Role, Nursing, Nursing Role och 

Nursing Interventions. Dessa är markerade med citationstecken i Tabell 1. Enligt 

rekommendation från högskolebibliotekarie utfördes även en fritextsökning på vissa termer 

för att undvika att missa nya studier som ännu inte hunnit bli taggade med MeSH- eller 

CINAHL headings-termer. Exempelvis eating and feeding disorders, eating disorder, 

eating disorders, nursing, och nursing role. För att kombinera dessa sökord på olika vis 

användes de Booleska sökoperatorerna AND samt OR (Kristensson, 2014). 
 
Under projektets gång uppdaterades sökningarna för att undvika att nytillkomna studier 

missats. Efter sökningarna valdes artiklar ut genom två steg. Det första var en grovsållning 

av titlar och utifrån de lästes relevanta abstracts för att se om de besvarade 

litteraturöversiktens syfte. De studier som inte besvarade syftet eller uppfyllde fastställda 

inklusions- och exklusionskriterier sorterades bort. I det andra steget lästes resterande 

artiklar i fulltext och även här utfördes en sållning relaterat till syfte samt inklusions- och 

exklusionskriterier (Rosén, 2017). Utifrån alla sökningar hittades totalt 329 artiklar. Vid 

sökningarna i de tre databaserna uppmärksammades ett antal dubbletter som sorterades 

bort utefter titel. Vid grovsållning lästes titlar där vi vid oklara titlar även gick in och 

skumläste abractet. Totalt lästes 71 abstracts mer noggrant där 38 artiklar fortfarande 

ansågs vara relevanta för syftet och lästes i fulltext. 22 artiklar som inte ansågs besvara 

syftet exkluderades sedan och 16 artiklar valdes tillslut ut till resultatet. Inkluderade 

artiklar är markerade med en asterisk i referenslistan. Tabell 1 presenterar de 

databassökningar som genomförts gällande sökord, sökordskombinationer, antal träffar, 

antal lästa abstracts, hela artiklar samt antal inkluderade artiklar.  
 
De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Sophiahemmets 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering (Bilaga A) (Berg, Dencker & 

Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Detta för att säkerhetsställa 
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kvaliteten i artiklarna (Rosén, 2017). Artiklarna delades utifrån detta in i tre grupper: hög, 

medelhög eller låg kvalitet. Strävan var att främst inkludera studier med hög eller 

medelhög studiekvalité. 6 artiklar var av hög kvalitet och 10 artiklar var av medelhög 

kvalitet. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning  
 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

Complete 

8/2–19 

(“Anxiety disorders”, OR “Bulimia 

Nervosa” OR “Bulimia”, OR 

“Anorexia Nervosa”, OR eating 

disorders (fritext), OR “eating 

disorders”) AND (nursing (fritext) 

OR “nurses” OR nursing role 

(fritext) OR “nursing role”) 

45 18 12 8 

PubMed 

8/2–19 

(“Feeding and Eating Disorders” 

OR eating disorder OR “eating 

disorders” OR "Bulimia Nervosa" 

OR "Anxiety Disorders" OR 

"Anorexia Nervosa") AND 

("Nurses" OR "Nurse's Role" OR 

"Nursing") 

46 8 8 1 

Cinahl 

14/2–19 

(“Nurses” OR “Nursing Role” OR 

nursing role(fritext) OR nursing 

OR “Nursing Interventions”) AND 

(“Eating Disorders” OR eating 

disorders (fritext) OR “Anorexia 

Nervosa” OR “Bulimia Nervosa”) 

33 15 6 1 

PubMed 

14/2–19 

(“Feeding and Eating Disorders” 

OR eating disorder OR “eating 

disorders” OR "Bulimia Nervosa" 

OR "Anxiety Disorders" OR 

"Anorexia Nervosa") AND 

("Nurses" OR "Nurse's Role" OR 

"Nursing") 

46 1 1 1 

PsycInfo 

15/2–19 

(Nursing Role OR nursing OR 

Nursing Interventions) AND 

(Eating Disorders OR eating and 

feeding disorders OR Anorexia 

Nervosa OR Bulimia Nervosa OR 

Bulimia) 

159 29 11 5 

TOTALT 329 71 38 16 
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Dataanalys  

För att få en översikt över inkluderade artiklar samt avseende lämplighet för syftet utfördes 

dataanalysen genom inspiration från Kristenssons (2014) integrerade analysmetod för 

litteraturöversikt. Analysprocessen utfördes i tre steg. För att se likheter och skillnader 

granskades först alla valda artiklar som skulle vara med i resultatet. Det här utfördes 

genom att vi var för sig läste artiklarna i fulltext och strök över de delar som ansågs vara 

viktiga med en överstrykningspenna i varsin färg. Därefter bytte vi artiklar med varandra 

för att genomföra samma process en gång till för att säkerhetsställa att något inte är missat. 

I nästa steg sammanställdes de valda artiklarna i en utformad tabell med en kort 

sammanfattning på svenska samt vilka övergripande teman som präglade artikeln och 

placerade in dessa i kategorier samt subkategorier. Dessa kategorier formade grunden för 

rubriker och underrubriker i resultatet. Utöver tabellen sammanfattades även artiklarnas 

färgmarkerade text i ett dokument sorterat utifrån kategorierna. Vad gäller inkluderade 

artiklar med kvalitativ design var författarna i denna litteraturstudie medvetna om att 

förförståelse kan komma att påverka dataanalys och resultat. Detta går enligt Polit och 

Beck (2016) inte att eliminera helt.  
 
Slutligen jämfördes kategorierna samt subkategorier med varandra och sammanfogades till 

en helhet som utgjorde det slutliga resultatet (Friberg, 2006). När sammanfogningen 

utfördes reflekterade vi över vikten att göra det på ett öppet sätt för att reducera risken för 

systematiska fel (Rosén, 2017). Relaterat till det applicerade författarna en induktiv ansats, 

som skulle kunna förklaras som ett mer öppet förhållningssätt på grund av observationer 

som grundar sig i all empirisk data (Henricson, 2017). Inkluderade artiklar sammanställdes 

även i Sophiahemmets matris för litteraturöversikt (se bilaga B). 
 
Forskningsetiska överväganden  

När en litteraturöversikt ska genomföras är det av stor vikt att ta hänsyn till etiska 

överväganden. En del av de forskningsetiska överväganden en författare bör utföra är att 

inte endast redogöra för resultat som stödjer författarens egna hypotes, detta för att 

redovisa korrekt evidensbaserad information. Artiklarna bör vara fria från ekonomiska 

vinster (Helgesson, 2015).  
 
Artiklarna som använts har värnat om människors autonomi, lika värde och integritet. 

Detta innebär att författarna inte har använt forskning som har utnyttjat, skadat eller sårat 

människor. Att ta integritet i hänsyn vid val av artiklar är även förenligt med 

personuppgiftslagen (1998;204) (Kjellström, 2017). Även Vetenskapsrådet skriver om att 

vikten av integritet betonas i Helsingforsdeklarationen samt vikten av att forskaren skyddar 

deltagarnas personliga integritet (Vetenskapsrådet, 2017).  
 
I denna litteraturöversikt är ett dokumenterat samtyckeskrav i beaktande, vilket innebär att 

deltagarna i artiklarnas studier ska givit ett skriftligt godkännande för sitt deltagande. Detta 

har tagits i beaktande genom att författarna manuellt tolkat information i artiklarna som 

stärker detta. Det ska vara frivilligt, tydligt samt anpassat till forskningen (SFS 2003:460). 

Författarna undvek i möjligaste mån specifika målgrupper och bias samt tagit ställning till 

att inte förvränga eller kopiera den ursprungliga texten vilket säkerställdes genom 

plagiatkontroll. Författarna förhöll sig även till sina begränsade språkkunskaper och att all 

läsning berörs av den mänskliga faktorn, vilket skapade möjlighet för feltolkningar och 

vissa svårigheter att göra rättvisa bedömningar. 
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RESULTAT 

Datainsamlingen gav artiklar som var skrivna i Australien, Finland, Israel, Kanada, 

Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien, Schweiz, Sydkorea, Taiwan samt USA. Av 

dessa var 10 kvalitativa och 6 stycken kvantitativa. Analysen genererade ett resultat 

bestående av fyra huvudkategorier: prevention, klinisk behandling, hälsofrämjande 

åtgärder samt vårdrelation mellan sjuksköterska och patient. Se Tabell 2 nedan. 

 
Tabell 2. Presentation av resultatanalys 
 

Kategorier Subkategorier 

Prevention  Skolhälsovårdens betydelse 

Återfallsprevention 

Klinisk behandling  Överta ansvar 

Återfå ansvar 

  

Hälsofrämjande åtgärder Involvering av andra patienter med 

ätstörning 

Information och stöd 

Fysisk miljöaspekt 

Socialt tillfrisknande 

Föräldrarnas involvering 

Vårdrelation mellan sjuksköterska och 

patient 

 

 

Prevention 

Skolhälsovårdens betydelse 
Skolsjuksköterskan visade sig ha en betydelsefull roll att kunna förhindra utvecklingen av 

ungdomars hälsoproblem i tid. Tonåren är den ideala tiden att skapa sig en positiv attityd 

om kroppsideal samt relaterat till risken för seriösa hälsoproblem såsom överviktsproblem 

och ätstörningar. Skolsjuksköterskan bör arbeta preventivt genom att hjälpa ungdomar med 

korrekt information (Lee, Ha, Jacobson Vann & Choi, 2009). Skolsjuksköterskor som 

hjälpte ungdomar att gå ner i vikt behövde även vara uppmärksamma på risken för 

självförvållade kräkningar som strategi för att gå ner i vikt (Liou, Hsu, Ho, Lin, Hsu och 

Liou, 2011). Ett lämpligt sätt att inom skolhälsovården screena ätstörningssymtom kunde 

vara SCOFF (sick, control, one stone, fat, food) formuläret. Det kunde upptäcka ungdomar 

med risk för ätstörningsproblematik i tid och komplettera regelbundna 

hälsoundersökningarna (Hauta et al., 2009). 
 
Skolsjuksköterskan kan även utbilda ungdomar om ätstörningar då det ökade kunskap och 

reducerade risken för uppkommandet av ätstörningsbeteenden. Utbildningen skulle 

innehålla praktiska råd, till exempel hur symtom visas och vad individen kan göra vid 

misstankar om en vän har en ätstörning samt undervisning om vad en hälsosam livsstil 
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innebär. Undervisningen skulle vara anpassad så att den passar alla ungdomar, exempelvis 

genom TV, faktablad, via frågesport eller förhör i skolan. Undervisning med förhör eller 

frågesporter gjorde eleverna mer involverade och ökade därmed deras koncentration 

(Miller & Coverdale, 2010).  
 
Återfallsprevention 
För att förebygga återfall gav sjuksköterskan patienten gradvis mer ansvar samt 

uppmanade patienten till att skapa egenvårdsstrategier i slutskedet av den kliniska 

behandlingen. Detta förberedde patienten för det riktiga livet och gav en chans att möta 

verkliga situationer medan sjuksköterskan fortfarande fanns som stöd. 

Egenvårdsstrategierna kunde sedan appliceras utanför kliniken för att förhindra eventuella 

återfall. Patienten kunde även ges möjlighet att åka hem på permission vilket också 

förberedde patienten på verkliga situationer (Bakker, Meijel, Beukers, van Ommen, 

Meerwijk & van Elburg, 2011; van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & van Meijel, 

2009). Patienterna fick skapa en återfallspreventionsplan i slutet av sin kliniska 

behandling. Denna plan innehöll specifika fallgropar, initiala återfallssymptom samt vilka 

åtgärder som kan utföras för att förhindra ännu en viktminskningsprocess. Detta skapade 

möjligheter för patienterna att själva förstå sin sjukdom/beteende samt riskerna med 

återinsjuknande (Bakker et al., 2011). Efter utskrivning erbjöds patienten veckokontroller 

där hanteringsstrategier och det vardagliga livet diskuterades för att förhindra återfall 

(Ramjan & Gill, 2012). 
 
Sjuksköterskor som behandlat ungdomar med ätstörningar inkluderade patientens behov 

efter utskrivning i vårdplaneringen. Sjuksköterskan säkerhetsställde även att patienten 

skulle bli samhällsintegrerad när hen skrevs ut från slutenvården, vilket innebar att 

patienten bland annat bör kunna gå en utbildning, delta i fritidsaktiviteter som att till 

exempel utföra en sport samt få ett jobb utan att ätstörningen påverkade dessa möjligheter 

(Dror et al., 2015). 
 
Klinisk behandling 

Överta ansvar 
Det visade sig att en stor del av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete skedde under en 

klinisk behandling. En behandling av patienter med ätstörning kunde delas upp i tre steg. I 

det första steget övertog sjuksköterskan ansvaret över hela patienten vilket var behövligt på 

grund av patientens dåliga närings- och hälsotillstånd. Det var även av vikt att 

sjuksköterskan stöttade patienten till ett hälsosamt beteende redan i början av behandlingen 

trots att detta, enligt patienten, kunde upplevas som stressande (van Ommen et al., 2009; 

Bakker et al., 2011). En annan behandlingsmetod delades upp i fyra nivåer (Dror et al., 

2015; Ramjan & Gill, 2012) där den första innebar att patienten ordinerades full sängvila 

med sondmatning samt heltidsövervakning från sjuksköterskan (Ramjan & Gill, 2012). 

Patienten kunde förflytta sig mellan de olika nivåerna beroende på medicinsk stabilitet 

samt affektion till behandlingsprogrammet (Carter, Webb, Findlay, Grant & Van 

Blyderveen, 2012). Om inte restriktionerna följdes kunde patienten få påföljder som 

nasofarynx sond eller näringsdrycker/tillskott (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013; 

Bakker et al., 2011). En annan påföljd patienten kunde få, om de till exempel självskadade, 

kräktes, använde laxeringsmedel eller smygtränade, var en 24-timmars rumsrestriktion 

(Ramjan & Gill, 2012). En viktig aspekt var att behandlingens fokus låg på empati och 

förståelse med målet att förändra patientens matvanor (Bakker et al., 2011).  
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Sjuksköterskan övervakade alla måltider och bestämde vad patienten skulle äta. Tydliga 

restriktioner vid måltider var mycket viktiga för att påbörja behandling. Sjuksköterskan 

bestämde vilka måltider som serverades och förhindrade patienten från att träna efter 

måltiderna. Detta visade sig vara ett stort steg för patientens början till tillfrisknande men 

kunde upplevas som chockartat (van Ommen et al., 2009; Bakker et al., 2011). Under en 

måltidssituation kunde sjuksköterskan även observera patientens följsamhet av 

nutritionsråden och reglerna samt hur lång tid måltiden tog. Patienterna instruerades 

detaljerat om vad hälsosamma matvanor innefattade, exempelvis om hur en kniv och gaffel 

används korrekt samt att sitta riktigt på en stol vid bordet. Här kunde även instruktioner om 

att patienten behövde tugga snabbare, ta större tuggor eller ha mer smör på smörgåsen 

uppkomma. Dessa instruktioner skedde med en vänlig ton mot bakgrund av 

sjukvårdspersonalens förståelse av patientens stress och ångest kring näringsråd, 

instruktioner och uppmaningar. Måltidssituationerna innefattande även stöttande samt 

motiverande komplimanger (Beukers, Berends, de Man-van Ginkel, van Elburg och van 

Meijels, 2015).  
 
Sjuksköterskans kontroll över patienterna från start visade kunna främja tillfrisknandet då 

patienterna fick släppa kontrollen över sina egna mat- och träningsvanor. Patienterna 

uppskattade och förstod meningen med de strikta reglerna trots att de primärt hade 

svårigheter att acceptera dem. De ville att riktlinjer och regler skulle vara relevanta, 

rättvisa och inte restriktiva (Zugai et al., 2013). Att övervaka måltider redan från start 

kunde även korta ner vårdtiden (Kells et al., 2017). 

 
Återge ansvar 

När patienten hade gått upp tillräckligt i vikt och förbättrat sina matvanor övergick de till 

den andra fasen. Där lät sjuksköterskan patienten gradvis få tillbaka sitt ansvar, till 

exempel fick patienten sitta självständigt vid matbordet under uppsikt. Att gradvis få 

tillbaka eget ansvar kunde, enligt sjuksköterskan, upplevas stödjande för patienten. Ett 

exempel på en övning som kunde utföras var att patienten själv fick välja mellanmål 

(Bakker et al., 2011). Fas två kunde även innefatta att patienten, tillsammans med 

sjuksköterskan, skapade en handlingsplan. Handlingsplanen skulle innehålla steg som gav 

patienten mer ansvar genom att till exempel välja innehåll i måltider. I fas två återfick 

patienten till viss del sitt självförtroende samt självbestämmande. Det visade sig även vara 

av vikt att i denna fas ge fördjupad information om ätstörningar till patienten (van Ommen 

et al., 2009). 
 
Det sista steget i behandlingen skildrades genom att uppmuntra patienten till självständiga 

val. Där distanserade sjuksköterskan sig allt mer samt öppnade möjligheter för patienten att 

skapa egenvårdsstrategier (Bakker et al., 2011; van Ommen et al., 2009). Tillsammans med 

föräldrar till patienten planerade sjuksköterskan deltagande i sociala sammanhang med mat 

i fokus, som exempelvis måltider i skolan eller hemma. Detta för att patienten skulle få 

chans att öva på ett hälsosamt matbeteende även utanför avdelningen (Bakker et al., 2011). 

I och med det fick patienten ett större ansvar samtidigt som sjuksköterskan i viss mån 

konfronterade patientens beteende, vilket gav patienten perspektiv över sin sjukdom. 

Förutom uppmuntran till egenvårdsstrategier motiverade sjuksköterskan patienten att 

försöka se världen utanför sin sjukdom (van Ommen et al., 2009). 
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Hälsofrämjande åtgärder 

Involvering av andra patienter med ätstörning 
En hälsofrämjande åtgärd som beskrevs var att uppmana andra patienter att agera 

förebilder för de nyinskrivna vid måltidssituationer. Patienter som varit intagna på 

avdelningen längre kunde då ge ett givande stöd eftersom de tidigare varit i liknande 

situation (Bakker et al., 2011; Beukers et al., 2015; van Ommen et al., 2009). Denna 

hälsofrämjande åtgärd öppnade upp för diskussion och patienterna fick möjlighet att få tips 

av varandra samt även känna en tillhörighet hos varandra (van Ommen et al., 2009). En 

öppenhet kring patientens rädslor och inre svårigheter var av stor vikt för tillfrisknandet 

(Bakker et al. 2011). Detta kunde i sin tur lindra känslor av ångest eller oro (Zugai et al., 

2013). Däremot upplevde vissa föräldrar till patienterna att kontakt med andra patienter 

varken var hjälpsamt eller ohjälpsamt för tillfriskningen (Bravender, Elkus & Lange, 

2016). 
 
Information och stöd 
Även betydelsen av att kunnig vårdpersonal som bidrog med information om Anorexia 

Nervosa uppmärksammades. Information om fysiologiska konsekvenser av sjukdomen gav 

patienterna större medvetenhet om att sjukdomen faktiskt påverkar deras hälsa och framtid 

(van Ommen et al., 2009). Det visade sig även vara av vikt att sjuksköterskan inte endast 

informerade om de negativa konsekvenser som sjukdomen kan åstadkomma, utan även för 

det positiva som sker vid återhämtningen (Beukers et al., 2015). Sjuksköterskan behövde 

rätt kompetens för att arbeta med ungdomar med ätstörningar. Utan en adekvat utbildning 

var det svårt att ge det stöd och information som patienterna var i behov av (Carter et al., 

2012; Harken, Maxwell, Hainline, Pollack & Roberts, 2017). Rätt kompetens hos 

sjuksköterskan visade sig leda till en starkare relation mellan vårdgivare och vårdtagare 

(Harken et al., 2017).  
 
En hälsofrämjande åtgärd beskrevs kunna vara att identifiera ett osunt träningsmönster 

samt information och stöd om en hälsosam syn på träning. Detta kunde ske genom att 

exempelvis stödja patienten till en promenad i anpassad takt. Även gruppaktiviteter ansågs 

som en hälsofrämjande åtgärd då det bidrog till förändring av synen på fysisk aktivitet från 

fokus på viktnedgång till något som istället bidrog till hälsa och avslappning hos patienten 

(Bakker et al., 2011). 
 
Fysisk miljöaspekt 
En hälsofrämjande åtgärd beskrevs som att låta patienter dekorera sin egen sängplats samt 

bära sina egna kläder istället för sjukhuskläder. Att vara tillåten att skapa ett unikt 

personligt utrymme gav patienterna möjlighet att vara mer än bara patient, en kropp, sin 

sjukdom och en del av rutinerna. De fick därmed bibehålla en del av sig själva (Ramjan & 

Gill, 2012).  
 
Socialt tillfrisknande 
Sjuksköterskan strävade efter att patienten skulle återfå sitt sociala liv. För att nå dit kunde 

sjuksköterskan vid måltidssituationer ta upp samtalsämnen som varken handlade om mat 

eller träning. Ofta handlade samtalen om det som var lämpligt för patientens ålder, vilket 

bibehöll och ökade patientens sociala förmåga samt involverade patienten i omvärlden 

(Bakker et al., 2011; Zugai et al., 2013). Att ha kontakt med omvärlden fick patienterna att 

tänka på annat och därmed utelämna fokus från sjukdomen (Ramjan & Gill, 

2012;  Bravender et al., 2016). Telefonbegränsningar (Bravender et al., 2016) och att inte 
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få ha besök från någon annan än nära familj, till exempel vänner, (Ramjan & Gill, 2012) 

fann patienterna ohjälpsamt för tillfrisknande då de kände sig så isolerade.  
 
Föräldrarnas involvering 
En betydande del av behandlingen var att sjuksköterskan på olika vis involverade 

patientens föräldrar (Bakker et al., 2011; Carter et al., 2012). Exempelvis kunde föräldrar 

bli inbjudna att delta under en måltid med sjuksköterskan som förebild för hur de i 

framtiden kan agera för att återfå kontroll över sitt barns matvanor (Bakker et al., 2011). 

Föräldrarna fick även tips på hur de kunde hjälpa sitt barn i processen mot ett hälsosamt 

ätbeteende (Beukers et al., 2015). Förutom sjuksköterskans resurser visade sig även 

föräldrarnas roll som källa till information vara av vikt för vården då de känner sitt barn 

bäst (Bakker et al., 2011). Att utbilda och engagera familjemedlemmar i patientens 

behandling förbättrade vården. Det var viktigt att familjen hade tillgång till en 

sjuksköterska med god kompetens som kunde svara på frågor samt ge återkoppling och råd 

(Carter et al., 2012). 
 
Family Experience With Eating Disorders Scale (FEEDS) är ett instrument som mäter 

specifika variabler för familjer som har en familjemedlem med ätstörning. Detta instrument 

utforskade systematiskt skillnader och likheter över hur familjemedlemmarna såg på den 

sjuke familjemedlemmens behandling. Resultatet gav sjuksköterskan en möjlighet att 

utvärdera behandlingen och kunde därmed göra familjen involverad i patientens 

tillfrisknande (Folse & Krawzak, 2013). 
 
Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient 

Interaktionen mellan sjuksköterska och patient visade sig vara av stor betydelse för både 

viktökning samt för behandlingens kvalitet. Patienterna ansåg generellt att sjuksköterskans 

viktigaste egenskaper var att vara vänlig och tillmötesgående samt att visa omsorg. Ett 

exempel på hur sjuksköterskan kunde vara beskrevs av en patient som en storasyster som 

satte en familjär prägel på avdelningen. Sjuksköterskans skapande av en positiv upplevd 

miljö uppskattades av patienterna (Zugai et al., 2013). En annan patient beskrev 

sjuksköterskan som “just somebody to be with, somebody you’d enjoy company with... “ 

(Zugai et al., 2013, s. 2024). Uppmuntran, närvaro, stöd, förtroende, vidhållande samt 

respekt visade sig vara viktiga egenskaper hos sjuksköterskan för en god vårdrelation och 

för patientens tillfrisknande (Zugai et al., 2013; Beukers et al., 2015; van Ommen et al., 

2009). En god vårdrelation förbättrade inte endast patientens upplevelse av vård utan 

bidrog även till följsamhet samt motivation till återhämtning (van Ommen et al., 2009).  
 
Att skapa en hoppfull tillvaro grundade sig i att överföra tillgänglighet till patienten samt 

stödja hen att överkomma sin rädsla över att släppa taget om sin sjukdom. 

Sjuksköterskorna blev djupt involverade i varje patient och fanns till som ett stort stöd då 

patienterna skulle känna att de kunde kommunicera fritt om deras problem. Som medlem i 

det interprofessionella teamet samt som patientens förespråkare beskrev sjuksköterskan sig 

som en central del. Förtroende beskrevs som en viktig del både mot patienten och teamet 

(Snell, Crowe & Jordans, 2010). 
 
Att sjuksköterskan redan från start satte regler och tog över kontrollen från patienten hade 

en negativ inverkan på patientens välmående. Det påverkade i sin tur relationen mellan 

vårdgivare och vårdtagare. Patienterna upplevde att deras integritet blev kränkt, framförallt 

i början av vårdtiden när de hade svårt att i fullo förstå det komplicerade i deras situation. 
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Sjuksköterskan hade till exempel rätt att storma in i badrummet när patienten befann sig 

där samt gå igenom patientens tillhörigheter utan godkännande från patienten. 

Genomgången av patientens tillhörigheter kunde vara positivt för hens fysiska välmående, 

då denne exempelvis kunde ha gömt sprutor för att dra upp sondmat med, däremot 

påverkades det psykiska välmåendet. Sjuksköterskorna och patienterna symboliserade 

ibland avdelningen som ett metaforiskt fängelse, där sjuksköterskorna sågs som 

fängelsevakter och patienterna som intagna. Denna typ av relation ansågs nödvändig för 

tillfrisknande men påverkade patientens initiala välmående (Ramjan & Gill, 2012).  
 
Den terapeutiska relationen mellan patient och sjuksköterska krävde olika åtgärder för att 

upprätthållas. En åtgärd var att sjuksköterskan spred kunskap och främjade förståelse för 

sjukdomen. Det gjordes genom att förklara för patienten på ett lättförståeligt vis, gärna 

med metaforer, vad som hände med deras kropp både fysisk och psykiskt relaterat till 

sjukdomen. Den här strategin ökade patientens medvetenhet och minskade eventuella 

motstånd som kunde uppkomma om hen förnekade sin sjukdom (Snell et al., 2010). Ett 

exempel på en annan åtgärd beskrev en sjuksköterska som “...sort of walking alongside at 

their pace and using their language and just try to get into their life world” (Snell et al., 

2010, s. 354).  
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Prevention visade sig vara en betydelsefull del av resultatet. Skolhälsovården kunde bidra 

med mycket för att förhindra uppkomst samt tidigt observera symtom och tecken på 

ätstörningar (Lee et al. 2009; Liou et al. 2011). Detta kunde föredragsvis göras med 

SCOFF formuläret (Hauta et al. 2009). Prevention beskrivs enligt Wiklund Gustin (2015) 

som en av sjuksköterskans hälsofrämjande åtgärder. Även Socialstyrelsen (2017) beskriver 

vikten av tidiga insatser för att förhindra insjuknande. Enligt Forsberg (2016) är en av 

sjuksköterskans kärnkompetens att samverka i team och Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) beskriver att en välfungerande samverkan av olika kompetenser skapar goda 

möjligheter till säker vård. Kring detta diskuterar vi att samverkan med skolhälsovården 

kan leda till goda preventionsmöjligheter. Utifrån funna artiklar visas ett behov av 

evidensbaserade preventionsinsatser. Därför reflekterar författarna till denna 

litteraturöversikt kring vidare forskning inom prevention. Vidare reflekteras det kring att 

ett flertal artiklar beskriver vikten av prevention men färre beskriver konkreta insatser. 
 
I resultatet betonas vikten av utbildning om ätstörningar som preventionsåtgärd. Detta för 

att öka kunskap hos ungdomar och därmed reducera risken för att ätstörningsbeteenden 

uppkommer. Det finns även ett behov av undervisning om vad en hälsosam livsstil innebär 

(Miller & Coverdale, 2010). Enligt Griffiths et al. (2018) har sociala medier en inverkan på 

ungdomars kroppsuppfattning och Lager och Bremberg (2013) menar att utbildning inom 

sociala medier bidrar till hälsofrämjande beteenden. Socialstyrelsen (2016) menar att 

skolsjuksköterskan kan bidra med ett stöd i undervisningen då skolsjuksköterskan har en 

kompetens och kunskap om hälsa. Skolsjuksköterskan har även ett ansvar att minska 

existerande riskfaktorer och detta görs utifrån kunskap om vad som orsakar ohälsa, 

exempelvis utbildning om dessa riskfaktorer. Det är viktigt att skolsjuksköterskan har 

kunskap om eleven och elevens fulla sociala sammanhang, även utanför skolan. En tanke 

som väcks av detta är att utbildning till ungdomar kan öka en medvetenhet kring de 
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negativa risker som sociala medier kan utgöra hos ungdomar, och därmed eventuellt 

minska dem. 

Enligt Basterfield, Dimitropoulos, Bills, Cullen och Freeman (2018) kan användandet av 

sociala medier både vara positivt och negativt för personer med ätstörning. I olika chattrum 

kan personer med ätstörningar finna stöd och empowerment (egenmakt) i sin sjukdom 

vilket är positivt för tillfrisknandet. Negativt kan vara att det finns mycket triggande 

information på sociala medier.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt presenterar att det är av vikt att patienterna inom 

slutenvården får tydliga begränsningar och restriktioner redan från början. Zugai et al. 

(2013) redovisar exempelvis att patienterna uppskattade och förstod vikten av 

begränsningarna men att de hade svårt att acceptera dem. Antonovsky (2005) beskriver 

begreppet KASAM som känsla av sammanhang där hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet är nyckelkomponenter. Resultatet från Zugai et al. (2013) visar att 

patienterna har en viss KASAM då de har en begriplighet och ser en meningsfullhet med 

åtgärderna men inte till fullo kan hantera dem. För att öka hanterbarheten menar van 

Ommen et al. (2009) att sjuksköterskan kunde bidra med information till patienten om hur 

sjukdomen fortskred om inga åtgärder utfördes. Även Hultén (2017) menar att uppriktig 

information om de negativa konsekvenserna av en ätstörning kan göra att patienten blir 

motiverad till att bli frisk. Resultatet presenterar att en hoppfull tillvaro grundar sig i att 

visa tillgänglighet till patienten samt stödja hen att överkomma sin rädsla över att släppa 

taget om sin sjukdom (Snell et al., 2010). Enligt Willman (2014) är förmedling av hopp en 

viktig hälsofrämjande åtgärd då känslan av hopp är en betydelsefull del i människans 

upplevda hälsa. Vi diskuterar kring att känslan av hopp även kan kopplas till KASAM då 

hopp kan ge en större meningsfullhet och därmed högre KASAM.  

 

Den fysiska miljön har inverkan på patientens välmående. Att ungdomarna själva får skapa 

ett personligt utrymme främjar deras hälsa då de har möjlighet att vara sig själva (Ramjan 

& Gill, 2012). Detta kan ge en större hanterbarhet för ungdomarna och därmed bidra till 

ökad KASAM. Svensk sjuksköterskeförening (2012) har utarbetat en etisk kod för 

sjuksköterskor, International Council of Nurses (ICN), och i denna finns det beskrivet att 

sjuksköterskan ska vara medveten om att miljön har betydelse för hälsans egenskaper. Det 

innebär att en effektiv hälsofrämjande åtgärd som sjuksköterskan kan utföra är att ge 

patienten möjlighet att påverka den fysiska miljön. 

 

Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient är av stor vikt för behandlingens kvalitet 

och för patientens viktökning (Zugai et al., 2013). En god vårdrelation innehållande 

närvaro, tillförlitlighet samt engagemang förbättrar inte endast patientens upplevelse av 

vård, utan bidrar även till följsamhet samt motivation till återhämtning (van Ommen et al., 

2009). Forsberg (2016) beskriver att en vårdrelation med fokus på öppenhet och 

delaktighet kan stärka patientens autonomi. Enligt Mok och Chiu (2004) har sjuksköterskor 

som skapar en tillitsfull vårdrelation ett holistiskt förhållningssätt till omvårdnad. De 

skapar även pålitlighet, visar sin skicklighet, kompetens och förståelse för patientens 

lidande samt engagemang i omvårdnaden. En sådan vårdrelation förbättrar både patientens 

psykiska och fysiska tillstånd. Snell et al. (2010) beskriver sjuksköterskan som medlem i 

det interprofessionella teamet samt som patientens förespråkare, där förtroende är en viktig 

del i vårdrelationen. Även Forsberg (2016) menar att samverkan i team är av stor vikt för 

att få en helhetssyn över patienten och för att ta tillvara på andras kunskaper samt 

erfarenheter. Sjuksköterskans roll är att skapa motivation hos arbetslaget samt stärka 

gruppen.  
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Enligt Bakker et al. (2011) har sjuksköterskan en maktposition över patienten i och med 

restriktioner och andra begränsningar som fråntar patientens självbestämmande. 

Exempelvis så övervakar sjuksköterskan alla måltider (Bakker et al., 2011), har rätt att gå 

igenom patientens personliga tillhörigheter (Ramjan och Gill, 2012) och kan utföra 

tvångsåtgärder (Zugai et al., 2013). En maktposition beskrivs av Ramjan och Gill (2012) 

att sjuksköterskorna sågs som fängelsevakter och patienter som intagna. Det argumenterar 

emot kärnkompetensen om personcentrerad vård som ska jämna ut obalans i makt som kan 

uppstå mellan vårdgivare och vårdtagare (Forsberg, 2016). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) ingår det i sjuksköterskans profession att främja hälsa och 

lindra lidande och Svensk sjuksköterskeförenings (2012) etiska kod (ICN) beskriver att 

sjuksköterskan ska medverka för god etik på arbetsplatsen samt inte acceptera oetiska 

förhållningssätt. Enligt Sandman och Kjellström (2013) innebär det att sjuksköterskan till 

viss del måste agera överordnad för att få kontroll på patientens sjukdom. De resonerar 

huruvida det är rätt att åsidosätta patientens autonomi för att slutligen uppnå 

välbefinnande. Sjuksköterskan måste därför göra en avvägning om åtgärden i slutändan gör 

mer nytta än skada. Enligt Hultén (2017) är effektiva terapeutiska insatser mer undantag än 

regel i det akuta läget. Om patienten befinner sig i akut svält måste vårdpersonal fokusera 

på insatser som bryter det akuta, exempelvis medicinsk bedömning med efterföljande 

behandling, även om dessa insatser medför lågt terapeutiskt förhållningssätt. 

 

Enligt Hultén (2017) behandlas ungdomar i Stockholms läns landsting olika beroende på 

ätstörning. Vid Anorexia Nervosa ska ungdomar bli erbjudna behandling som är 

familjebaserad medan ungdomar med Bulimia Nervosa och hetsätning kan ges individuellt 

anpassad KBT. Vårdpersonal i Stockholms läns landsting har ett ansvar att motivera, 

berömma samt förändra beteende hos patienten och pedagogiska måltider är 

standardbehandling. Dessa omvårdnadsåtgärder stämmer överens med delar av resultatet i 

denna litteraturöversikt. Ett flertal av artiklarna som användes i resultatet är skrivna efter 

studier inom slutenvården. Hultén (2017) menar att det finns lågt evidensunderlag för att 

inläggning inom slutenvården medför gott behandlingsutfall och att det endast ska ske vid 

mycket allvarliga tillstånd. Är patienten inte i ett mycket allvarligt skede i sitt tillstånd ska 

behandlingsfokus läggas i öppen- och dagvård. 

Fler artiklar som återfanns i sökningen presenterade omvårdnadsåtgärder för personer med 

ätstörning men som exkluderades ur arbetet på grund av att de inte mötte urvalskriterierna. 

Hästunderstödd terapi (DeZutti, 2013) och öronakupunktur (Hedlund & Landgren, 2017) 

är två behandlingsåtgärder som urskiljer sig från det resultat som presenterats i denna 

litteraturöversikt. Även om fokuset inte låg på farmakologiska behandlingsmetoder fanns 

ändå en öppenhet för dem. Dock framkom inga sådana utifrån aktuella sökningar och då vi 

enligt syftet inte avsåg att studera farmakologiska åtgärder utfördes ingen ytterligare 

sökning med relevanta sökord. Enligt Bürger Sjödin (2012) finns ingen farmakologisk 

åtgärd för Anorexia Nervosa men vid Bulimia Nervosa kan antidepressiva läkemedel med 

fördel användas för att minska hetsätning och kräkningsbeteende. Neuroleptika, som 

exempelvis olanzapin och risperidon, minskar ångest och kan därmed påskynda 

viktuppgång. Eventuell järnbrist och hypokalemi behandlas med tillskott.  
Få av de funna studierna som finns i resultatet inkluderar män. Enligt Smink, van Hoeken 

och Hoek (2012) är ätstörningar mer förekommande hos kvinnor än hos män, detta kan 

vara en anledning till att kvinnor i större grad representeras i studier. När det gäller 

incidens så menar Doumit, Abi Kharma, Sanchez-Ruiz och Zeeni (2016) att 

träningsrelaterade ätstörningar (överträning och extremt anpassad kost för att bygga 

muskler) är mer förekommande hos män och Smink et al. (2012) syftar på att 
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hetsätningsstörning är vanligare hos män. Vissa artiklar i resultatet specificerar inte vilka 

kön som har behandlats för ätstörning och en aspekt på det kan vara att det inte spelar 

någon roll i behandling vad patienten har för könstillhörighet.  
 
Syftet med den här litteraturöversikten var att sammanställa forskning av sjuksköterskans 

preventiva och hälsofrämjande åtgärder hos ungdomar med eller i risk för ätstörning. Ett 

flertal svar finns på syftet, där bland annat måltidsövervakning, uppmaningar samt 

stödjande kommentarer visade sig vara en stor del i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

kring ungdomar med ätstörningar. Det framkom även att prevention utgjorde en stor och 

viktig del, där vikten av att utbilda och fånga upp ungdomar i riskzon betonades. 

 
Metoddiskussion 

Metoden som användes i det här arbetet samt besvarade syftet var en litteraturöversikt 

vilken ansågs lämplig då syftet var att beskriva redan existerande kunskaper inom ett 

specifikt område (Rosén, 2017). Däremot granskas endast en begränsad mängd forskning 

och det finns en risk för ett selektivt resultat om författarna endast väljer forskning som är 

positivt för syftet eller stärker författarnas hypotes (Forsberg & Wengström, 2016). Enligt 

Henricson (2017) ökar studiens trovärdighet om inkluderade artiklar består av samma 

design. Även om resultatet domineras av artiklar av kvalitativ design har författarna valt att 

inkludera även de av kvantitativ design. Författarna för denna litteraturöversikt valde att 

använda båda typerna då ett brett svar på syftet samt fler synvinklar eftersträvades. Detta 

stärks av Rosén (2017) som menar att båda typer av design kan inkluderas. Ett alternativ 

för denna litteraturöversikt hade varit att utföra en systematisk litteraturstudie, detta för att 

öka den vetenskapliga tyngden samt kvaliteten ytterligare (Forsberg & Wengström, 2016). 

En systematisk litteraturstudie utförs i uttalade steg som bland annat innefattar en mer 

djupgående granskning av all väsentlig litteratur vilket i sin tur ökar resultatets 

tillförlitlighet samt höjer kvaliteten (Kristensson, 2014). Däremot är denna typ av metod 

mer tidskrävande och hade inte varit ett alternativ inom resursramarna för detta 

självständiga arbete.  
 
Sökord samt kombinationer av dessa valdes genom konsultation med en 

högskolebibliotekarie som har kompetens och erfarenhet av artikelsökning, vilket 

motiveras av Rosén (2017). Konsultationen resulterade i en första sökning med relevanta 

sökord i förhållande till syftet. Ytterligare tre sökningar utfördes. Dels genom att uppdatera 

den första sökningen för att inte missa tillkommen publicering, dels genom att söka i 

ytterligare en sökmotor och slutligen adderat med nya sökord. En fritextsökning utfördes 

även på vissa termer. Detta ökade sökprocessens specificitet då författarna även kunde 

finna studier som ännu inte hunnit bli taggade med MeSH- eller CINAHL headings-termer. 

Sensitiviteten visade sig även då samma studier återkom under fler olika 

sökordskombinationer (Henricson, 2017). I PsycINFO användes endast fritextsökning då 

författarna inte hade tillräckliga kunskaper i att söka på annat vis där. Relaterat till syftet 

bedömde författarna att sökningen även skulle ske i PubMed för att inkludera en mer 

medicinsk aspekt samt i CINAHL för att innefatta omvårdnadsperspektivet. Efter en 

sökning i varje databas söktes ännu en gång i vardera databas samt även i PsycINFO för att 

få med det psykologiska perspektivet. Att söka i fler databaser stärker enligt Henricson 

(2017) arbetets trovärdighet och sensitivitet då chansen att finna relevanta artiklar ökade. 

Totalt utfördes fem sökningar. I de senare sökningarna framkom endast få nya artiklar och 

efter det bedömde författarna av litteraturöversikten att en god bild av ämnesområdet hade 

skapats samt att söktermerna var uttömda. Författarnas val att använda de Booleska 
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sökoperatorerna AND samt OR ökar sökningens sensitivitet. Hade även NOT används 

hade specificiteten ökat (Kristensson, 2014). 
 
För att få ett så brett och innehållsrikt resultat som möjligt eftersträvades det att inkludera 

artiklar som handlade om alla typer av ätstörningar. Däremot dominerades alla funna 

artiklar främst av Anorexia Nervosa, men även Bulimia Nervosa. Av den orsaken 

förekommer främst artiklar med dessa diagnoser i det slutgiltiga resultatet. Författarna av 

litteraturöversikten har förståelse för att det kan ha påverkat resultatet, men motiverar med 

att det som framkom i artiklarna skulle kunna vara överförbart även till andra typer av 

ätstörningar. För att få ett brett resultat på hälsofrämjande åtgärder eftersträvades det att 

inkludera artiklar som både innehöll icke farmakologiska- och farmakologiska åtgärder. 

Trots detta hittades inga relevanta artiklar om farmakologiska åtgärder och författarna 

kunde eventuellt ha utvidgat sökningen mer avseende detta. 
 
Författarna valde att främst inkludera åldersspannet 13–18 år när artiklar söktes. Detta 

motiveras med att ungdomar i den åldern är en aktuell målgrupp för syftet. I vissa artiklar 

avgränsades åldern i det lägre- eller högre spannet medan andra artiklar hade den specifika 

åldersgruppen som inriktning. Det går att specifikt avgränsa till denna åldersgrupp i de 

olika sökmotorerna vilket skapade en enighet i sökningarna. Trots avgränsning till 

adolescents dök tidvis andra åldersgrupper upp, vilket bidrog till att författarna var tvungna 

att sålla manuellt. En annan avgränsning som gjordes var att artiklarna skulle vara på 

engelska då det är ett språk som båda författarna behärskar (Kristensson, 2014). Författarna 

var medvetna om att denna avgränsning kan ha tillfört att relevanta studier eventuellt 

förlorats. För att minska risk för feltolkningar användes ett svenskt-engelskt lexikon för 

översättning av specifika ord. För att ytterligare minimera risken för feltolkning har 

artiklarna granskats var för sig och därefter objektivt diskuterats tillsammans. Kvaliteten 

har stärkts av det faktum att endast originalartiklar samt artiklar som är peer reviewed är 

inkluderade i resultatet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Polit och Beck (2016) betonar 

vikten av att inkluderade artiklar i en litteraturöversikt ska vara så aktuella som möjligt. 

Detta har följts i denna litteraturöversikt då författarna valde att avgränsa artiklar som 

publicerades de senaste tio åren, det vill säga mellan 2009–2019. Författarna är medvetna 

om att relevant data innan 2009 kan ha utelämnats. 
 

Artiklarna som inkluderades i resultatet kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet (Berg, 

Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Detta stärker, enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017), kvaliteten då artiklarna är granskade efter en beprövad 

mall. Henricson (2017) menar även att tillförlitligheten stärks om båda författarna 

granskade alla artiklar för att sedan diskutera kvaliteten, vilket har utförts i detta arbete.  
 
Dataanalysen var inspirerad av Kristenssons (2014) integrerade analysmetod. Samtliga 

artiklar granskades av författarna först individuellt för att se en helhet samt gemensamt för 

utformandet av en ny helhet och skapandet av kategorier samt subkategorier. Enligt 

Henricson (2017) stärker denna metod kvaliteten och trovärdigheten i arbetet. 

Trovärdigheten samt pålitligheten har även höjts i och med granskning av handledare samt 

andra sjuksköterskestudenter i en handledningsgrupp (Henricson, 2017). Enligt Polit och 

Beck (2016) kommer förförståelse alltid föreligga i ett arbete. Förförståelse är en tyst 

kunskap som delvis består av personliga erfarenheter och föreställningar som subjektivt 

påverkar vår hypotes redan från början. Detta kan ses positivt eftersom utan förförståelse 

kan inte något placeras i en kontext. Däremot kan förförståelsen mer eller mindre färga av 
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sig på dataanalys samt resultatet och kan således minska arbetets validitet (Priebe & 

Landström, 2017). 
 
Vid utförandet av dataanalysen applicerade författarna en induktiv ansats. En induktiv 

ansats kan öka validiteten eftersom verifikation och generaliseringar stödjer den 

ursprungliga förförståelsen (Henricson, 2017). Om resultatet har en giltighet även utanför 

studien kallas det för generaliserbarhet eller överförbarhet (Priebe & Landström, 2017). I 

den här studien inkluderades endast artiklar gällande ungdomar vilket bidrar till ett resultat 

som är applicerbart på dem. Under artikelsökning påträffades ett antal artiklar som 

inkluderade alla åldrar. Dessa skulle även kunna vara överförbara till ungdomar även om 

de inte inkluderades i denna litteraturöversikt. Artiklarnas ursprung var utspritt över ett 

flertal olika länder (se bilaga B). Detta kan enligt Priebe och Landström (2017) göra det 

rimligt att resultatet är generaliserbart samt överförbart internationellt. Det som däremot 

kan ifrågasättas är det faktum att hälso- och sjukvården ser olika ut beroende på land. I 

metodbeskrivningen redogörs att litteraturöversiktens fokus inte har varit på specifikt kön 

eller etnicitet och i största möjliga mån inte begränsat till specifik studiepopulation. Detta 

motiveras med att författarna inte ville utesluta någon och få ett så omfattande svar på 

syftet som möjligt. Dock är det viktigt att påpeka att de flesta av artiklarna som framkom 

vid artikelsökningen främst handlade om ungdomar av kvinnligt kön vilket gör resultatet 

mindre överförbart, framförallt gällande förebyggande åtgärder, för manliga ungdomar då 

deras symtom kan se olika ut jämfört med kvinnor.  
 
Gällande forskningsetiska överväganden tog författarna till denna studie ställning till att 

inte endast redogöra för resultat som stödjer vår egen hypotes som fanns innan studien, 

därmed har även artiklar som inte stödjer vår hypotes inkluderats. Inkluderade artiklar har 

värnat om människors autonomi, lika värde och integritet, vilket har säkerhetsställts genom 

att författarna aktivt letat efter dessa komponenter i studierna. Författarna för 

litteraturöversikten har i möjligaste mån undvikit och bias samt tagit ställning till att inte 

förvränga eller kopiera den ursprungliga texten vilket säkerhetsställdes genom 

plagiatkontroll. Deltagarna i inkluderade studier deltog frivilligt.   
 
Slutsats 

Det finns ett flertal preventiva och hälsofrämjande åtgärder för ungdomar med eller i risk 

för ätstörning. Sjuksköterskan kan förhindra insjuknande genom anpassad utbildning till 

ungdomar samt att vara uppmärksam under regelbundna hälsoundersökningar. För att 

främja hälsa hos ungdomar med ätstörningar ligger vikten vid att patienten ska återfå en 

hälsosam livsstil. För att nå det krävs det att sjuksköterskan från början övertar ansvaret 

över exempelvis måltidssituationen vilket är en betydande hälsofrämjande åtgärd. En god, 

välfungerande och empatisk relation mellan sjuksköterska och patient är avgörande för 

patientens tillfrisknande. Efter behandling bör sjuksköterskan förebygga återfall genom att 

delge egenvårdsstrategier samt hålla kontakt med patienten. 

 

Fortsatta studier 
Baserat på det resultat som författarna av denna litteraturöversikt har funnit önskades fler 

studier om andra typer av ätstörningar förutom Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa. 

Detta för att öka medvetenheten samt minska mörkertalet. Som beskrivet i 

resultatdiskussionen saknade författarna fler studier på unga killar med ätstörningar. Andra 

fortsatta studier som anses vara aktuella är konkreta preventionsåtgärder, forskning på 

omvårdnadsåtgärder som kan främja hälsa hos ungdomar med ätstörning som inte är 
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inskrivna på sjukhus samt farmakologiska åtgärder. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Utifrån studiens syfte ville författarna till denna litteraturöversikt sammanställa forskning 

av sjuksköterskans preventiva och hälsofrämjande åtgärder hos ungdomar med eller i risk 

för ätstörning. Litteraturöversikten kan skapa en större förståelse för läsaren om vilka 

åtgärder som är aktuella för ungdomar idag och även skapa en medvetenhet om perspektiv 

som kanske inte är självklara, exempelvis vikten av goda vårdrelationer mellan 

sjuksköterska och patient. Olika kliniker och avdelningar som behandlar ungdomar med 

ätstörningar kan med hjälp av denna studie få ett bredare perspektiv på 

omvårdnadsåtgärder som kan utföras. Klinikerna kan med hjälp av resultatet få en första 

start till nya förbättrade rutiner utifrån beskrivna evidensbaserade åtgärder där KASAM 

med fördel kan användas. Denna översikt presenterar vikten av prevention och hur 

skolhälsovården kan förebygga ätstörningar. Detta kan appliceras i verkligheten för till 

exempel skolsjuksköterskor som håller hälsokontroller och utbildar ungdomar.
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studie på ungdomars självupplevda psykiska ohälsa. Hämtad från 
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BILAGA A 

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.
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BILAGA B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bakker, C., van 

Meijel, B., Beukers, 

L., van Ommen, J., 

Meerwijk, E., & van 

Elburg, A. 

Nederländerna 

2011 

 

 

Recovery of Normal 

Body Weight in 

Adolescents with 

Anorexia Nervosa: 

The Nurses’ 

Perspective on 

Effective 

Interventions  

Syftet med studien 

var att finna vilka 

omvårdnadsåtgärder 

som, enligt 

sjuksköterskorna, var 

de mest effektiva för 

att återställa en 

normal vikt hos 

ungdomar med 

anorexia nervosa. 

Design: Kvalitativ 

beskrivande design 

Urval: 7 

sjuksköterskor & 1 

socialarbetare. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Tematisk 

analys 

8 

(-) 

Omvårdnadsåtgärder som fungerade vid 

viktökning var: ta kommando över 

patienten, skapa normalt ät- och 

träningsmönster, utveckla patientens 

sociala färdigheter, stödja anhöriga i 

deras roll.  

K 

I 

Beukers, L., Berends, 

T., de Man-van 

Ginkel, J. M., van 

Elburg, A. A. & van 

Meijel, B. 

Australien 

2015 

Restoring normal 

eating behaviour in 

adolescents with 

anorexia nervosa: A 

video analysis of 

nursing interventions 

Analysera och 

beskriva 

sjuksköterskornas 

interventioner för 

ungdomar med 

anorexia nervosa vid 

måltidssituationer. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Vårdpersonal 

som jobbar med 

patienter 

diagnostiserade med 

anorexia nervosa 

Datainsamling: 

videoinspelningar 

Analys: Programmet 

Transana (program 

som kvalitativt 

analyserar video- och 

ljud data) användes. 

8 

(-) 

Interventioner som återställer normalt 

ätbeteende kan delas in i fyra kategorier: 

1. Övervakning och instruera 

2. Uppmana och motivera 

3. Stöd och förståelse 

4. Informera och utbilda 

Resultatet är detaljerad beskrivning om 

interventionerna som vårdpersonal 

använder. Interventionerna är 

kombinerade med kontroll, direktion, 

empati och förståelse. 

K 

I 

Bravender, T., Elkus, 

H. & Lange, H. 

Schweiz  

2016 

Inpatient medical 

stabilization for 

adolescents with 

eating disorders: 

patient and parent 

perspectives 

 

Undersöka hur 

patienter och deras 

föräldrar uppfattar 

sjukhusvistelsen. 

Design: Kvalitativ 

och kvantitativ 

Urval: 

Datainsamling: Styrda 

intervjuer och 

frågeformulär 

Analys: kvalitativ och 

kvantitativ 

55 Att medicinskt stabilisera ungdomar 

med ätstörningar ger inte bara en 

minskad risk för medicinska 

komplikationer utan hjälper även 

patienten och familjen att se positivt på 

fortsatt behandling. Enligt patienterna 

var massageterapi mest hjälpsamt medan 

telefonbegränsning var minst hjälpsamt. 

Föräldrarna rankade sjuksköterskorna 

K & P 

II 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=van+Elburg%2C+Annemarie
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=van+Elburg%2C+Annemarie
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Kvalitet 

som mest hjälpsamt och att se andra 

patienter som minst hjälpsamt.   

Carter, N., Webb, C., 

Findlay, S., Grant, C. 

& Van Blyderveen, S. 

Kanada 

2012 

The Integration of a 

Specialized Eating 

Disorders Nurse on a 

General Inpatient 

Pediatric Unit 

Att undersöka och 

förstå erfarenheter 

från 

sjuksköterskor/special

istsjuksköterskor 

omvårdnad för 

ätstörnings-patienter. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Deltagarna 

jobbade på en 

pediatrisk avdelning 

med inriktning på 

ätstörningar hos barn 

& ungdomar. 

Datainsamling: 

Fokusgrupper och 

intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

21 Tre kategorier skapades: 1. perspektiv på 

att behandla ungdomar med ätstörning 

på en pediatrisk avdelning. 2. 

Utmaningar att utföra sitt jobb som 

specialistsjuksköterska 3. Positiva 

effekter av specialistsjuksköterskans 

roll. Att ta hand om dessa ungdomar är 

tidskrävande & ansträngande. Att vara 

specialistutbildad bidrar till bättre & 

säkrare vård. 

K 

II 

Dror, S., Kohn, Y., 

Avichezer, M., Sapir, 

B., Levy, S., Canetti, 

L., Kianski, E. & 

Yaffa Zisk-Rony, R.  
Israel 
2015 
 

Transitioning home: 

A four‐stage 

reintegration hospital 

discharge program for 

adolescents 

hospitalized for eating 

disorders 
 

Behandling för 

ungdomar med 

ätstörningar fortsätter 

även efter en 

behandling på klinik.  
Studien undersöker, 

ur ett patient-familj- 

samt 

vårdgivarperspektiv, 

hur deras fyrastegs 

återfallsplan fungerar.  
 

 

Design: 

Tvärsnittsdesign 
Urval: Ungdomar 

över 12 år som befann 

sig på sjukhus på 

grund av Anorexia 

Nervosa eller ED-

NOS 
Datainsamling: 

Intervjuer med 

föräldrar samt 

ungdomar och en 

granskning av 

deltagarnas journaler. 
Analys:  Analys 

gjordes med 

beskrivande och 

univariate statistik. 

Cronbachs alfa (ett 

statistiskt mått) 

användes vid detta 

moment. Den 

terapeutiska processes 

analyserades med en 

19 Ungdomar med ätstörningar kan få 

fördelar med ett systematiskt 

återfallsprogram och sjuksköterskor 

borde ta in det i vårdplaner.  
 

P 

II 
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Kvalitet 

icke-parametrisk 

hypotestestet 

Wilcoxon samt 

Spearmans 

rangkorrelation 

(samband mellan två 

rangordnade 

observationer).  
 

Folse, V. & Krawzak, 

K. 

USA 

2013 

Family Experience 

with Eating Disorders 

Scale: A systematic 

way to engage the 

family in treatment. 

Mäta 

överensstämmelse i 

uppfattningar om 

familjedynamik hos 

ätstörda ungdomar 

och deras föräldrar. 

Design: Icke-

kontrollerad studie 

Urval: Ungdom med 

ätstörning + 

vårdnadshavare i par  

Datainsamling: 

Formulär 

Analys: Statistisk 

analys 

70 Stora skillnader mellan föräldrarna och 

ungdomarnas uppfattningar visades inte, 

men signifikanta skillnader på valda 

delar visades. 

P 

II 

Harken, W., Maxwell, 

J., Hainline, M., 

Pollack, L. & Roberts, 

C. 

USA 

2017 

Perceptions of Caring 

for Adolescents With 

Eating Disorders 

Hospitalized on a 

General Pediatric Unit 

Beskriva 

vårdpersonals 

uppfattningar om att 

vårda ungdomar med 

ätstörningar. 

Ungdomar som är 

inskrivna för 

medicinsk 

stabilisering på grund 

av ätstörning. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Psykologer, 

sjuksköterskor och 

vårdbiträde som 

jobbar. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

20 

(-) 

Resultatet visade att med rätt utbildning, 

träning och specialiserat 

multidiciplinerat gruppstöd så kunde 

vårdpersonalen glädjas av sitt arbete 

med ungdomar med ätstörningar. 

Pediatrisk vård bör bli mer förberedda 

på, och ha utbildad personal för, dessa 

ungdomar.  

K 

II 

Hautala, L., Junnila, 

J., Alin, J., Grönroos, 

M., Maunula, AM., 

Karukivi, M., 

Liuksila, PR., Räihä, 

H., Välimäki, M. & 

Saarijärvi, S. 

Finland 

2009 

Uncovering hidden 

eating disorders using 

the SCOFF 

questionnaire: Cross-

sectional survey of 

adolescents and 

comparison with 

nurse assessments 

 

Utvärdera 

genomförbarheten av 

SCOFF-

frågeformuläret vid 

screening för symtom 

på ätstörningar bland 

ungdomar. 

Design: Naturlig 

design med 

tvärsnittsundersöknin

gar 

Urval: Elever i åldern 

14-16 och 

skolsköterskor 

Datainsamling: 

Formulär, journaler 

och specifikt 

1905 SCOFF kan vara ett användbart verktyg för 

att upptäcka en ätstörning speciellt där det 

inte finns några objektiva tecken på 

ätstörning. Dock ska screening inte ersätta en 

hälsoundersökning utan snarare fungera som 

ett komplement. Att applicera detta redan i 

ungdomen kan hjälpa till att upptäcka 

sjukdomen i tid och skydda från de 

långvariga problemen med äta och vikt. 

P 

I 
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designade 

semistrukturerade 

formulär  

Analys: bekräftande 

faktoranalys 

Kells, M., Schubert-

Bob, P., Nagle, K., 

Hitchko, L., O’neil, 

K., Forbes, P. & 

McCabe, M. 

2017 

USA 

Meal supervision 

During Medical 

Hospitalization for 

Eating Disorders 

Undersöka effekten 

av standardiserad 

måltidsövervakning 

för viktuppgång, 

undersöka 

vistelseperiod, vitala 

tecken, elektrolyter 

samt användning av 

näringsdrycker. Detta 

hos ungdomar med 

ätstörningar inlagda 

på sjukhus. 

Design: 

Retroperspektiv 

studie 

Urval: Patienter 

(ungdomar) som blev 

behandlade med 

“Eating disorders 

Clinical Practice 

Guidline” 

Datainsamling: 

Retroperspektivt 

Analys: Statistisk 

analys 

108 Måltider bevakade av sjuksköterskan 

redan från början av vårdtiden kan korta 

vårdtiden och därmed reducera 

hälsokostnader.  

R 

II 

Lee, G., Ha, Y., 

Jacobson Vann, J., & 

Choi, E. 

2009 

Sydkorea 

Weight Perception 

and Dieting Behavior 

Among Korean 

Adolescents 

 

Undersöka relationer 

mellan viktstatus, 

viktuppfattning och 

bantningsbeteenden 

hos sydkoreanska 

ungdomar.  

Design: 

Tvärsnittsstudie  

Urval: barn/ungdomar 

som är mellan 13 och 

16 år. 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Statistisk 

analys 

5443 Övervikt bland ungdomar låg på 17,5 

procent hos män och 6,0 procent hos 

kvinnor. 65,9 procent av deltagarna 

uppfattade sin vikt korrekt. Kvinnor 

överskattade sin vikt 2,3 gånger oftare 

än män, som underskattade sin vikt 2,7 

gånger oftare. Resultatet visar att det 

finns behov av insatser för att främja 

hälsosamma kroppsbilder samt 

kroppsvikt. 

P 

I 

Liou, Y. M., Hsu, Y-

W., Ho, J-F., Lin, C-

H., Hsu, W-Y. & 

Liou, T-H. 

Taiwan 

2011 

Prevalence and 

correlates of self‐
induced vomiting as 

weight‐control 

strategy among 

adolescents in 

Taiwan. 

Undersöka och 

bedöma förekomsten 

av självinducerade 

kräkningar för att 

kontrollera kroppsvikt 

bland ungdomar 

Design: 

Tvärsnittsstudie 

Urval: Ungdomar i 

åldern 10–18 

Datainsamling:  

Analys: Tematisk 

analys 

15 716 13 procent av deltagarna hade 

självinducerade kräkningar. Faktorer 

som identifieras med kräkningarna är: 

tv- och datoranvändande i mer än 

2h/dag, stekt mat/nattsnacks varje dag. 

Faktorer som skyddar: Äta frukost varje 

dag samt sova <åtta timmar. 

P 

I 
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Miller, K.,& 

Coverdale, G. 

Storbritannien 

2010 

Exploring views on 

primary prevention of 

eating disorders 

 

Undersöka ungdomar 

(flickor) åsikter om 

innehållet i hur 

information om 

ätstörningar lärs ut. 

Design: Kvalitativ 

forskningsstudie 

Urval: Flickor i åldern 

10-14 

Datainsamling: 

Interaktiva uppgifter 

Analys: 

Strukturanalys enligt 

Ritchie & Spencer’s 

model 1994. 

22 

(-) 

Deltagarna hade en grundläggande 

kunskaper om ätstörningar och de 

förstod riskfaktorerna samt att media 

kan ha en negativ påverkan. Deltagarna 

önskade: förbättring av information för 

ungdomar, praktiska råd om 

hälsosamma levnadsvanor samt hur de 

kan hjälpa någon som har en ätstörning. 

K 

II 

Ramjan, M. & Gill, B. 

I. 

Australien 

2012 

An inpatient program 

for adolescents with 

anorexia experienced 

as a metaphoric 

prison 

Utforska ungdomars 

erfarenheter inom ett 

patientbeteendeprogra

m för behandling av 

anorexia nervosa. 

Även utforska 

sjuksköterskorna som 

vårdade dem.  

Design: Kvalitativ, 

naturalistisk 

Urval: Sjuksköterskor 

som jobbade med 

anorexia nervosa och 

ungdomar (patienter) 

med denna diagnos  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: grundad teori, 

“constant comparative 

analysis”. 

20 Sjuksköterskor och patienter bildar 

terapeutiska relationer inom en miljö 

som patienten ofta upplever som ett 

fängelse, där sjuksköterskor som tar 

rollen som fängelsevakt. Tre 

huvudsakliga teman på patienternas tid 

på sjukhuset var: “entering the 

system”,“doing time within the system” 

och “on parole or release”. (Dessa 

kopplades till fängelseslang). Att skapa 

en relation i fängelsemiljö är utmanande. 

Sjuksköterskan har en stor roll för att 

skapa en bra vårdgivare till vårdtagare-

relation. 

K 

II 

Snell, L., Crowe, M. 

& Jordan, J. 

Nya Zeeland 

2010 

Maintaining a 

therapeutic 

connection: nursing in 

an inpatient eating 

disorder unit 

Undersöka och 

teoretisera 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

utveckla en relation 

till patienter som är 

inskrivna för 

ätstörning och 

viktåterhämtning. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Sjuksköterskor 

på en 

ätstörningsklinik 

Datainsamling: 

Intervju 

Analys: Integrerad 

7 Ett centralt begrepp är relation. 1. 

Utveckla den terapeutiska relationen. 2. 

Förhandla om relationen 3. Koordinera 

relationen. Det som starkast kan påverka 

relationen är egenskaperna hos 

ätstörningar samt hur kliniken ser på 

behandling.  

K 

II 

van Ommen, J., 

Meerwijk, E. L., Kars, 

M., van Elburg, A. & 

van Meijel, B. 

2009 

Effective nursing care 

of adolescents 

diagnosed with 

anorexia nervosa: 

the patients’ 

Att från 

patientperspektivet 

utveckla en teoretisk 

modell som förklarar 

effektiviteten av 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Ungdomar 

mellan 12-18 som 

blivit behandlade för 

14 

(1) 

En teoretisk modell framstod som 

beskrevs och utgick från tre 

kärnkategorier: Normaliserande, struktur 

och ansvar. Dessa uppdelades i tre olika 

K 

I 
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perspective  patientspecifikt 

inriktad vård av 

ungdomar med 

anorexia nervosa. 

anorexia nervosa på 

klinik 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer på djupet 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

faser där patienten kategoriseras utefter 

var i sin sjukdom de befinner sig.  

Zugai, J., Stein-

Parbury, J. & Roche, 

M. 

2013 

Australien 

Effective nursing care 

of adolescents with 

anorexia nervosa: 

a consumer 

perspective  

Syftet var att fastställa 

hur sjuksköterskor 

säkerhetsställer 

viktökning och positiv 

erfarenhet för 

patienter behandlade 

för anorexia nervosa. 

Design: Kvalitativ 

design 

Urval: Tonåringar 

som varit inlagda på 

en 

ätstörningsavdelning 

på sjukhus  

Datainsamling:  

Analys: Tematisk 

analys 

8 

(-) 

Sjuksköterskorna hade en stor influens 

på patienternas erfarenheter av 

behandlingen. Sjuksköterskorna 

arbetade överlag tre teman: 

1. Säkerhetsställa viktuppgång 

2. Upprätthålla en terapeutisk 

3. Vårdförhållandet 

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 


