
  

 

 
 

VAD FRÄMJAR TILLFRISKNANDET FRÅN ÄTSTÖRNINGAR I 
MÖTET MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONALEN? 

  
En litteraturöversikt 

 
WHAT PROMOTES RECOVERY FROM EATING DISORDERS 

WHEN MEETING HEALTHCARE PROFESSIONALS? 
 

A literature review 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  
Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  
Examinationsdatum: 2019-10-28 
Kurs: K52 
Författare: Elena Stenman      Handledare: Sandra Doveson 
Författare: Wanda Nilbrink     Examinator: Eleni Siouta 
  



 
 

   

SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
 
Ätstörningar är en växande sjukdom i dagens samhälle och den mest utsatta gruppen är 
unga kvinnor mellan 15 och 25 års ålder. Ätstörningar är en global sjukdom men som 
framförallt ses i västvärlden där det smala idealet länge betraktats som det vackra och det 
framgångsrika och kan vara en stor riskfaktor för insjuknandet. Sjukdomens uppkomst kan 
bero på biologiska, psykologiska och/eller sociokulturella faktorer. För att kunna skapa ett 
fördelaktigt möte mellan hälso- och sjukvårdspersonal och individen med ätstörning är det 
viktigt att se personen bakom sjukdomen samt att relationen innehåller kunskap, tillit, 
trygghet och hopp. 
 
Syfte 
 
Syftet var att belysa vad patienten upplever främjar tillfrisknandet från en ätstörning i 
mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen. 
 
Metod  
 
Metoden som användes var en icke-systematisk litteraturöversikt. Sökandet efter 
vetenskapliga artiklar utfördes på databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 16 artiklar 
med övergripande kvalitativ metod, men även mixad och kvantitativ metod, inkluderades i 
resultatet. 
 
Resultat 
 
Det framkom sex huvudkategorier som patienterna med ätstörning upplevde vara viktiga i 
en vårdrelation för att kunna främja ett tillfrisknande: Behovet av att överlämna kontrollen 
till vårdpersonalen, Vikten av att känna tillit i mötet, Modergestaltens betydelse, Hälso- 
och sjukvårdspersonalens kunskap och erfarenhet, Se personen bakom ätstörningen samt 
Hoppets betydelse. 
 
Slutsats 
 
Hälso- och sjukvårdspersonalen bör ha en fördomslös inställning i vårdandet av en patient 
med ätstörning. Det är viktigt att vårdpersonalen har kunskap och är bekant med 
sjukdomen samt att lyckas förmedla tillit, hopp och trygghet i relationen för att främja 
behandlingen. Patienten med ätstörning vill separeras från sin ätstörning och bli sedd som 
personen bakom ätstörningen. Det är ytterst viktigt att som vårdpersonal och sjuksköterska 
kunna skilja på sjukdom och person för att kunna skapa en patientnära relation och vara en 
hjälpande hand i att främja hälsa. 
 
Nyckelord: Hälsa, Patientens upplevelse, Tillfrisknande, Ätstörningar 

 
 
 
 
 



 
 

   

ABSTRACT 
 
Background 
 
Eating disorders are an increasing problem in the current society. Although it is considered 
a global disease, it is most common in the western world, and the highest prevalence is 
seen among young females aged 15-25. The ideal of being slim is considered equivalent to 
beauty and success and can easily be a risk factor of becoming ill. The onset of eating 
disorders could be connected to biological, psychological and/or sociocultural factors. In 
order to create a positive encounter between the ill person and the healthcare professionals, 
it is important to see the person behind the disease as well as to create a relationship with 
knowledge, trust, comfort and hope. 
 
Aim 
 
The aim was to illuminate the patient experience of what promotes recovery from an eating 
disorder when meeting healthcare professionals. 
 
Method 
 
The method used was a literature review. Databases Cinahl, PubMed and PsycINFO was 
used to find relevant scientific articles. 16 articles with mainly qualitative design, but also 
quantitative design and mixed methods, were chosen for the result. 
 
Results 
 
Six main categories constitute what patients with an eating disorder found was important in 
the interrelationship to promote recovery: The need of surrendering control, The 
importance of feeling trust in the relationship, The meaning of a maternal figure, Health 
care professionals’ knowledge and experience, To see the person behind the disease and 
The meaning of hope. 
 
Conclusions 
 
Health care professionals should carry a non-prejudiced attitude while caring for a patient 
suffering from an eating disorder. To be able to support recovery it is shown to be 
important for caregivers to possess knowledge about eating disorders and to convey trust, 
hope and the feeling of being safe in the relationship. The patient with an eating disorder 
wish to be distinguished from the eating disorder and for caregivers to see the person 
behind the disease. It is of great importance for health care professionals, including nurses, 
being able to distinguish the person from the eating disorder in order to establish a trusting 
relationship and promoting health. 
 
Keywords: Feeding and eating disorders, Health, Patient experience, Recovery 
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1 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

INLEDNING 

Ätandet har en central roll i människans liv. Inte enbart för behovet av näring, utan även 
för dess psykologiska och sociala betydelse. Barn uttrycker ofta ilska och missnöjdhet 
genom att inte äta. Vuxna oroar sig över hur mycket de äter och vilken sorts mat de stoppar 
i sig. Genom att räkna kalorier och analysera vad som ska ätas kan människan enligt 
normen göra sig mer attraktiv. För en del människor leder strävandet efter den perfekta 
kroppen till ett psykiskt lidande och kan slutligen uttrycka sig i en ätstörning. Ätstörningar 
är ett snabbt växande problem världen över och berör särskilt den unga kvinnan. Med 
anledning till detta innebär det också att fler människor är i behov av vård, och i vården har 
sjuksköterskan ett bärande ansvar då professionens huvudsakliga uppgift är att ge god 
omvårdnad och att främja hälsa och tillfriskande. Hälsa kan beskrivas som någonting som 
inte kan överföras till en annan individ, dock kan hälso- och sjukvårdspersonalen stödja 
individen i att uppnå hälsa. Det föreliggande arbetet är utformat utifrån en icke-systematisk 
litteraturöversikt för att ge en överblick över forskning på aktuellt ämnesområde. Ett stort 
personligt intresse till ämnet finns då egna erfarenheter upplevda i vårdsammanhang finns. 
Då vi upplevt en okunskap hos allmänheten och hos oss själva ville vi undersöka vad 
personer som är sjuka i en ätstörning ansåg att vårdpersonalen kunde bidra med för att 
kunna förespråka goda förutsättningar i tillfrisknandet. Vi hoppas att denna 
litteraturöversikt kan upplysa och ge större förståelse för både vårdpersonal inom det 
specifika området, men även till vårdpersonal i allmänhet då dessa patienter i vissa fall 
kräver vård även på andra vårdinrättningar.  
 
BAKGRUND 

Olika typer av ätstörning  

Den population som löper störst risk att drabbas av en ätstörning är unga kvinnor i åldern 
15–25 år (Obadina, 2014). Stora kroppsliga förändringar sker under denna 
utvecklingsperiod, däribland en ökad fettproduktion. Den stigande viktökningen medför en 
rädsla i att avvika från det som anses vara modernt, det smala idealet, och en önskan om att 
förbli smal kan bli en riskfaktor i utvecklingen av en ätstörning (Fairburn, 2017). Tidigare 
forskning har antytt att de högindustrialiserade västländerna har varit de länder där 
ätstörningar har varit som mest utbredda, men senare forskning visar på att även 
ostasiatiska länder och andra delar av världen har fått en dramatisk ökning av ätstörningar 
(Nasser, 2009, refererat i Regionalt vårdprogram Ätstörningar, 2009). Att öka i vikt och 
inte lyckas med att nå en specifik vikt ses som skamligt av omvärlden och initierar 
motivationsbrist. Att vara smal och slank förknippas ofta med framgång och lycka 
(Clinton, Engström & Norring, 2002). 
 
Ätstörningar delas in i olika kategorier, men att diagnostisera vilken typ av ätstörning som 
förekommer kan vara en utmaning då beteenden kan likna varandra. Ofta inkluderas 
förvrängda idéer om kroppsform och vikt, extrem bantning och hetsätning. Vanliga 
symtom hos patienter med ätstörningar är överdriven vägning, mätning av kroppsdelar, att 
konstant kontrollera om benstrukturen är synlig och att jämföra sig med andra människors 
kroppar (Treasure, Claudina & Zucker, 2010). Patienter som lider av ätstörning har fler 
suicidala tankar än den generella populationen och är den patientgrupp som har högst risk 
för suicid bland alla psykiska sjukdomar (Gibson, Workman & Mehler, 2019). 
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Bantning och frivillig viktnedgång kan vara grunden till en ätstörning. Dock är inte fallet 
att alla som bantar insjuknar i en ätstörning, det krävs att personen har en sårbarhet i 
bakgrunden. En sårbarhet som kan bero på olika faktorer, psykologiska, biologiska 
och/eller sociokulturella (Clinton, Engström & Norring, 2002).  
 
Anorexia nervosa 
Anorexia nervosa (AN) kommer från grekiskan och översätts till nervös aptitlöshet. 
Begreppet är missvisande då stor del av de drabbade kämpar mot hungern och viljan att äta 
(NE). AN definieras som extrem viktnedgång relaterat till olika psykologiska anledningar 
och klassas som en psykiatrisk sjukdom (George, 1997). Sjukdomsdebuten startar oftast i 
tonåren men kan även debutera hos äldre personer. AN inträder oftast efter en längre tids 
bantning eller livshändelser av negativ karaktär. Många patienter väntar länge med att söka 
hjälp (Clinton & Norring 2002).  
 
DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders är ett system som 
används för att diagnostisera psykiatriska diagnoser och därmed även ätstörning (Clinton 
& Norring, 2002). Kriterier för diagnos enligt DSM-IV är: vägran att hålla den kroppsvikt 
som är inom ramen för normalt för sin ålder och vikt, rädsla att gå upp i vikt, störd 
kroppsuppfattning och förnekelse angående den låga kroppsvikten, samt tre uteblivna 
menstruationer i följd hos menstruerande kvinnor (George, 1997). Clinton och Norring 
(2002) menar att 10–40 kvinnor insjuknar per 100 000 kvinnor/år. Enligt Stockholms läns 
landsting (2009) finns ett stort mörkertal vad gäller män och insjuknande. 
Uppskattningsvis är 1 av 10 som i insjuknar män. 
 
Enligt Halvorsen och Heyerdhl (2006) är det bevisat att AN är förknippat med 
personlighetsstörningar som perfektionism, besatthet och negativ självkänsla. Studien 
påvisade att dessa karakteristiska drag i barndomen var riskfaktorer till AN. Föräldrar till 
barn med AN beskrev barnen som högpresterande perfektionister. Även höga stressnivåer, 
en ständig och överdriven exponering av mode på TV, film och i magasin kan påverka 
utvecklingen av AN. Personerna kan komma att välja AN som en felaktig utväg på deras 
egentliga problem (Pop-Jordanova, Zorcec & Demerdzieva, 2017). 
 
Ramjan (2004) beskriver AN som ett lidande och en svält till följd av rädsla för att öka i 
vikt. Rädslan kan grunda sig i olika anledningar som sorg, förlust och övergrepp. Vidare 
beskrivs det hur de drabbade har ett behov av kontroll över deras ätvana, vikt och mat. I en 
studie av Koruth, Nevison och Schwannauer (2011) studerades unga flickor och deras 
förståelse över hur sjukdomen startade. Övergripande sågs alla deltagarna koppla samman 
sin sjukdomsdebut till olika känslor så som frustration, ensamhet, skam, låg 
sinnesstämning, rädsla och oro. De starkast betonade känslorna i studien var frustration och 
ensamhet. Många av deltagarna upplevde kommunikationssvårigheter med både 
närstående och vårdpersonal och led av social fobi som resulterade i isolering och att 
undvika kontakt med människor. Fox (2009) påvisar att ätstörningssymtomen är ett sätt att 
kunna kontrollera och påverka dessa ovan beskrivna känslor. 
 
Det kan vara utmanande att hjälpa patienter med AN att uppnå hälsa då det är svårt att 
bedöma det somatiska tillståndet. Dels för att patienten ofta har svårigheter med att inse sin 
sjukdom eller saknar sjukdomsinsikt, men också då personen döljer sin kropp med kläder 
som är för stora. Undersökningar som kontroll av vikt kan manipuleras genom att dricka 
stora mängder vatten innan en vägning och således ge en falsk vikt (Hägglöf, 2002). AN är 
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en komplex sjukdom som kan göra det svårt för sjuksköterskan och annan vårdpersonal att 
veta vad i behandlingen som bör prioriteras (Koruth, Nevison & Schwannauer, 2011). 
      
Bulimia nervosa 
Bulimia nervosa (BN) kommer även det från grekiskan och översätts till nervös 
omättlighet (Norring & Clinton, 2002). Begreppet innebär hetsätning eller överkonsumtion 
av mycket stora mängder mat, och diagnostiseras i en underkategori till DSM-IV. Denna 
mer utförliga kategori beskriver hetsätning på följande sätt: personen lider av upprepade 
hetsätningsepisoder där mycket stora mängder mat, ofta sådant som personen annars 
försöker undvika, konsumeras under en avgränsad tid och personen upplever sig i 
sambandet ha tappat kontrollen. Beteendet skall förekomma mer frekvent än två gånger i 
veckan under tre månader för att diagnos skall kunna ställas. Personen använder sig av 
kompensationsmetoder för att förebygga risken för viktuppgång. Exempelvis via 
självframkallade kräkningar, missbruk av laxerande medel, vätskedrivande medel, 
överdriven träning och extrem bantning eller fasta. Personens självbild och 
självuppfattning är enbart baserad på vikt och kroppsform i en mycket extrem utsträckning 
(Norring & Clinton, 2002). Personen har inte AN och får därmed inte vara klart undernärd 
för att diagnostiseras med BN. Problematiken med BN tar oftast fart i de senare tonåren, 
ofta i form av en period av strikt bantning med avbrott för hetsätning. I flera av fallen blir 
bantningen så extrem att personen först utvecklar AN, men att BN sen blir diagnosen då 
hetsätning finns med i bilden (Fairburn, 2017). 
 
Orsakerna till BN är svåra att helt fastställa då det fortfarande finns begränsningar kring 
området. Fairburn (2017) menar att sjukdomen kan uppstå på mer än ett sätt och belyser 
flera områden som möjliga faktorer till uppkomsten av sjukdomen. Orsakerna är grundade 
på samma faktorer som vid AN, men urskiljer sig då dessa personer misslyckas med att 
hålla den strikta dieten som leder till AN. Kontrollen över ätandet bryts tillslut ner och följs 
av hetsätning. Kroppsvikten återgår till det normala men psykiska och fysiska symtom 
kvarstår.  
 
Att vårdas på sjukhus är i fall av BN inte alltid det bästa. Om personen svävar i fara för sitt 
liv psykiskt eller fysiskt är detta nödvändigt, men bortsett från det är öppenvården den 
bästa hjälpen i tillfrisknandet hos en bulimiker. När en person med BN vårdas i 
sjukhusmiljö reduceras automatisk de faktorer som tidigare varit utlösande till 
hetsätningen. Där finns inte samma tillgång på mat som i det vardagliga livet och personen 
utsätts därför inte för samma utmaning. De slutar hetsäta och blir därmed utskrivna. 
Problematiken återkommer väl hemma igen och samma negativa spiral fortsätter (Fairburn, 
2017). 
 
Ätstörning UNS (Utan Närmare Specifikation) 
Ätstörning utan närmare specifikation (UNS) är den vanligaste av alla 
ätstörningsdiagnoser, dock även den mest svårdiagnostiserade. Uppskattningsvis så många 
som 61 procent av alla med ätstörning lider av UNS. Med anledning av att individen inte 
alltid har en önskan om att minska i vikt eller har en störd kroppsuppfattning uppfylls inte 
kriterierna enligt DSM-IV för att klassas som AN eller BN (Turner & Waugh-Bryant, 
2004). I jämförelse med att diagnostiseras med AN har menstruerande kvinnor med UNS 
kvar menstruationen, samt att individen med kriterier som överensstämmer med BN endast 
hetsäter med efterföljande kräkning två gånger i veckan. Det råder brist på kunskap om 
UNS då patientgruppen i de flesta fall utesluts ur vetenskaplig forskning (Clinton & 
Norring, 2002). 
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Hetsätning 
Hetsätning innebär att individen under en kort period hetsäter en stor mängd mat som 
oftast innehåller kolhydrater och fett, som personen själv anser är förbjudet i det vardagliga 
livet. Störningen uppvisar sig ofta som skovliknande förlopp vilket tyder på att personen 
under vissa perioder har kontroll över sitt ätande, men sedan faller tillbaka i en period av 
hetsätning. Diagnosen liknar således BN med skillnaden att individen inte använder sig av 
kompensationsmetoder som kräkning eller bantning efter episoden av hetsätning (Fairburn, 
2017). Fairburn (2017) menar att dessa personer inte heller motionerar i någon större 
utsträckning och det är därmed inte ovanligt att dessa personer många gånger är 
överviktiga eller lider av en uppenbar fetma (Fairburn, 2017). På grund av den 
ohälsosamma livsstilen riskerar dessa personerna att drabbas av följdsjukdomar som 
diabetes och hypertoni (Wallin, 2015).   
 
Ortorexia nervosa 
Begreppet ortorexia nervosa kommer även det från grekiskan och översätts till sjuklig 
strävan efter det rätta (Bratman, 2014). Sjukdomen karakteriseras av en överdriven och 
extrem fixering kring att äta hälsosam mat. Matens kvalité är det enda viktiga och smaker 
och njutning kring maten blir sekundärt. Sjukdomsdebuten är relativt oskyldig. Personerna 
som drabbas går in med inställningen att enbart förbättra hälsan för att undvika sjukdom 
och ohälsa. En känsla av renhet beskrivs vara huvudfokus och inte den egentliga tanken på 
en viktnedgång eller en korrekt kroppsform. Tankarna och fixeringen utvecklas därefter till 
att bli extrema och eskalerar på ett sätt som tar över resten av personens liv. Social 
isolering, viktnedgång och undernäring riskerar att bli konsekvenserna till sjukdomen 
(Bratman, 2014). Sjukdomen kopplas ofta till träning och träningsentusiaster, men utgör 
inte definitionen av ortorexia nervosa då fallet inte måste vara så. Bratman (2014) menar 
att utseendet kan vara sammankopplat till sjukdomen, då en slank och muskulös kropp 
signalerar hälsa och en hälsosam livsstil.  
 

Faktorer till uppkomst av ätstörning 

Biologiska faktorer 
Vid ett biologiskt perspektiv ligger fokus på den genetiska faktorn och hur arvsanlaget kan 
ha en betydande roll samt bantningens påverkan. Den genetiska aspekten visar på att 
kvinnliga släktingar, ofta systrar med ätstörning i familjen, löper större risk att utveckla en 
ätstörning. Dock är det svårt att skilja på om det beror på genetiken eller miljön som den 
bidragande faktorn till ätstörningen. Tvillingstudier är nödvändiga för att få bättre 
förståelse, dock kan även det vara komplext då syskonen har identiska arvsanlag och oftast 
växer upp i samma miljö (Clinton, Engström & Norring, 2002). I sena puberteten sker även 
hormonella förändringar som kan leda till stress och sociala utmaningar som kan trigga 
igång en ätstörning (Treasure, Claudina & Zucker, 2010).  
 
Psykologiska faktorer 
Trauman som våldtäkt eller fysiska övergrepp, samt mobbning under barndomen misstänks 
vara riskfaktorer och utlösande faktor till ätstörning. Dock är det svårt att förstå varför och 
studier visa på att det inte enbart är tillräckligt med trauma utan att det interagerar med 
exempelvis impulsivitet, maktlöshet och förlust av kontroll (Clinton, Engström & Norring, 
2002). Oro över händelser som föräldrars skilsmässa, flytt eller byte av skola kan vara en 
bidragande faktor till insjuknande. Ätstörningen blir ett sätt att ta kontroll på sin egen 
situation (Obadina, 2014).  
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Sociokulturella faktorer 
Kvinnor löper större risk att drabbas av ätstörning än män och det anses enligt 
sociokulturella teorier vara förväntningar och värderingar på kvinnan. Kroppsidealet har 
länge varit att smal och vacker är synonymer (Clinton, Engström & Norring, 2002). Den 
normen som beskriver den smala, slanka kroppsformen som det enda vackra är 
diskriminerande och en bidragande faktor till att uppleva stress (Obadina, 2014). Kvinnor 
har en rädsla att frångå den normen och att bli betraktade som tjocka (Clinton, Engström & 
Norring, 2002). 
 

Konsekvenser av ätstörning 

Individer med ätstörning kan drabbas av psykiska och somatiska följdsjukdomar. Det är 
vanligt att den drabbade utvecklar en depression under sin sjukdom. Depressionen kan 
bidra till ytterligare minskning i aptiten, förorsaka motivationsbrist samt ge ett minskat 
intresse av att ta emot vård från sjuksköterskan, vilket försämrar chansen att uppnå hälsa 
(George, 1997). Ätstörningar kan på många vis bidra till ohälsa och även ge somatiska 
konsekvenser. Vid AN påverkas bland annat hjärtats aktivitet. Blodtryck, puls och 
minutvolym sänks och personen får en ökad risk att utveckla ventrikulär takykardi. 
Immunförsvaret bli försämrat vid svält och det finns ökad risk för benskörhet samt nedsatt 
njurfunktion som kan orsaka polyuri (Hägglöf, 2017). BN försämrar hälsan för patienten 
genom att den drabbade får försämrad munhälsa. Kräkningsbeteendet skadar slemhinnor, 
svalg, matstrupe och munhåla. Personen kan drabbas av tandlossning och inflammationer i 
munhåla samt esofagusruptur som kan utvecklas till ett tillstånd som är livshotande. Vid 
både AN och BN förekommer ofta elektrolytrubbningar (Hägglöf, 2017). 
  
En person som lider av en ätstörning får sociala följder av sitt beteende vilket har stor 
negativ inverkan på personens sociala liv. Personen blir inåtvänd, självfokuserad och drar 
sig undan från sociala sammanhang då rutiner är en stor del av den sjuka personens liv och 
som inte kan brytas. Personen drar sig undan andra människor och viktiga relationer, men 
accepterar och offrar detta för strikta dieter och rutiner (Fairburn, 2017). 
 
Vid ett lågt näringsintag finns risk för nedsatta vitala funktioner. Hjärnan använder sig av 
20 procent av vårt kaloriintag och då framförallt av glukos. Extrem bantning påverkar 
alltså hjärnan och dess funktioner och leder till att hjärnan minskar i storlek. Vid 
viktuppgång och normalt näringsintag kan skadan repareras (Treasure, Claudina & Zucker, 
2010).  
 

Att tillfriskna från en ätstörning 

Begreppet tillfrisknad i koppling till ätstörningar kan vara svårdefinierat. Då sjukdomen 
både är kopplad till psykiska och fysiska åkommor betraktas resultaten av att vara frisk ur 
flera aspekter. Det kan både handla om att återfå normalt vikt och menstruation, men också 
om den psykiska känslan av att inte längre uppleva ätstörningsproblematik (Norring & 
Clinton, 2002).      
 
Tillfriskningsprocessen från en ätstörning är i många fall lång och svår, men det mest 
betydelsefulla för att tillfriskna är att söka hjälp så tidigt som möjligt då symtom uppstår 
eller misstankar från anhöriga uppmärksammas. Desto längre tid det tar att komma igång 
med behandlingen, desto mer utmanande blir det att ta kommando över de tankar som styr 
sjukdomen (Fairburn, 2017). Att bli bättre eller helt frisk från en ätstörning är fullt möjligt. 
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I Sverige finns flera vägar att gå för att få de resurser som passar den specifika individen. 
Allt från internetbaserade självhjälpsprogram till specialistmottagningar för behandlingar 
av ätstörning. Det vanligaste sättet att komma i kontakt med sjukvården är att söka hjälp 
via sin husläkare inom öppenvården. Där ifrån ges remiss eller hänvisning till andra 
instanser. Patienter under 18 år ansvaras av ungdomsmottagningen eller barn- och 
ungdomspsykiatrin, BUP. Personer över 18 år kan vårdas av psykiatriska 
öppenvårdsmottagningar eller på specialistmottagningar för behandling av ätstörningar 
(Fairburn, 2017). Beroende på hur allvarligt sjukdomstillståndet är krävs olika 
behandlingsinsatser, men det gemensamma för dessa är att bryta svält- eller 
kompensationsbeteenden och att få patienten att börja äta normalt igen (Wallin, af 
Sandeberg, Nilsson & Linne, 2015). 
 

Mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten 

I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) beskrivs det i 2§ hur hälso- och 
sjukvårdspersonalen ska bedriva en vård med strävan att uppnå hälsa och förebygga 
ohälsa. Vården ska ske på lika villkor för alla människor. Vårdgivaren ska respektera och 
främja patientens autonomi och integritet samt främja en god relation mellan vårdgivare 
och vårdtagare. Följande beskriver ICN (2012) vikten av att sjuksköterskan visar respekt 
och medkänsla samtidigt som denne är lyhörd mot patienten. Svensk sjuksköterskeförening 
(2017) beskriver sjuksköterskans vikt i att etablera en förtroendefull relation till patienten 
för att på så sätt kunna främja en god vård. Omvårdnadsarbetet kring patienten skall bygga 
på patientens upplevelse och berättelse, men att öppenheten och respekten för varandras 
kunskap ska utforma partnerskapet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
 
Mötet ses vara starkt sammankopplat med bemötandet. Ett gott bemötande kommer att ha 
en bytande roll i relationen två eller fler människor emellan (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Socialstyrelsen (2015) beskriver vikten i att skapa en relation mellan patient och 
vårdgivare. Att som vårdgivare enbart besitta kunskap kommer inte att vara gott nog i 
skapandet av en förtroendefull relation (Socialstyrelsen, 2015). Dinc och Gastmans (2013) 
poängterar att i mötet och relationen mellan vårdpersonalen och patienten måste båda 
parterna känna sig bekväma i situationen. Att lyckas etablera en god relation är grunden för 
ett kunna utöva en säker vård och är en av de viktigaste delarna i vårdyrket. Vidare 
beskrivs att relationen består av två individer och att bådas roll är betydelsefull för att 
lyckas skapa förståelse och tillit i mötet. 
 
Eriksson (2014) belyser skillnaderna mellan en vårdrelation och interaktioner vårdgivare 
och patient emellan. Interaktioner syftar till samspelet och samverkan gällande given 
information och olika typer av utföranden. Vårdrelationen är en process som kan vara 
varierande vad gäller intensitet och djup. Beroende av patientens vårdsituation, men 
oberoende av vårdtiden. Vårdrelationens syfte är i alla lägen att stödja patienten till att 
känna hälsa. 
 

Teoretisk utgångspunkt: Begreppet hälsa 

World Health Organization [WHO] (1946) definierar begreppet hälsa som “ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom 
eller svaghet”. Hälsa kan uttryckas som sundhet, friskhet och välbefinnande och utgör ett 
kärnbegrepp inom vårdvetenskap (Wärnå-Furu, 2017). Ett av målen med omvårdnad är att 
uppnå hälsa och förebygga ohälsa. Inom hälso- och sjukvården ses begreppet hälsa från två 
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vinklar. Att se hälsa som motsats till sjukdom med en strävan om att bota eller lindra 
sjukdom. Genom att diagnostisera och lindra med medicin och hjälpa alla i behov av vård. 
Eller genom ett holistiskt perspektiv där vi har ett filosofiskt synsätt att människan utgörs 
av kropp, själ och ande. Individen avgör själv sina kriterier för hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). 
 
Eriksson (2014) beskriver hälsa som att människan är hälsa. Det är ingenting som kan ges 
åt en annan människa. Däremot poängterar hon att vårdpersonal kan stödja individen i att 
vara hälsa. Hälsan ses som en process i konstant rörelse där flera olika komponenter 
samspelar för avgörandet av människans upplevda känsla av att vara hälsa. Vidare menar 
Eriksson (2014) att det finns tre stora block som beskriver hälsa: att hälsa är en helhet men 
som inte utesluter tillfälliga brister i helheten. För som tidigare nämnt, det är en process i 
rörelse som inte alltid kan vara konstant åt något håll. Det andra blocket beskriver att 
hälsan är föränderlig. Det finns inga exakta mått som kan mäta hälsa. Det tredje blocket 
beskriver att hälsa är individuellt och personligt. Varje enskild individ är sin egen referens 
då det handlar om den upplevda hälsan. Däremot förklaras det att den optimala hälsan 
beskrivs av en individ som befinner sig i ett klart tillstånd. Eriksson (2014) beskriver även 
vad som påverkar och formar livets fortgående hälsoprocesser. I varierad grad påverkar 
kulturella, samhälleliga och miljömässiga faktorer människan. Det bedöms inte finnas en 
specifik social faktor, men det tros ändå ha en avgörande roll sett till människans hälsa.  
 
Motsatsen till hälsofrämjande faktorer benämner Eriksson (2014) som hälsohinder. Dessa 
hälsohinder kan föreligga både inom personen själv, men också grunda sig från den 
omvärld och medvärld som personen befinner sig i. En störning i kopplingen och 
relationen till andra människor verkar ha särskilt stor inverkan och betydelse på människan 
ur en vårdvetenskaplig synvinkel. Genom relationer till andra människor träder den 
enskilda individen fram mer som person. Påvisat av undersökningar verkar just dessa 
relationsstörningar ligga till stor grund för vår kulturs hälsoproblem. 
 
Begreppet hälsa har många dimensioner och kan relateras till andra begrepp. På så sätt kan 
hälsa ha olika betydelser i människors liv (Wärnå-Furu, 2017). 
 
Hoppets betydande roll i att främja hälsa 
En av de viktigaste komponenterna relaterat till hälsa är att känna hopp. Så länge 
människan har hoppet bestående i livet ser denne en mening i att finnas till (Wärnå-Furu, 
2017). Förloras däremot hoppet finns egentligen bara två alternativ, avsluta livet eller 
acceptera att människan är satt på jorden och att det skall vara så utan vidare fundering. 
Det beskrivs även hur hoppet kan överleva livets allra tuffaste påfrestningar, men att 
människans förlust av hoppet skulle innebära att livet potentiellt är över. Hoppet är 
nödvändigt och livsavgörande för människans existens (Benzein, 2012). 
 
Hoppet är någonting som är grundligt mänskligt och träder särskilt fram då livet sätts inför 
svåra förhållande som sjukdom, sorg, eller smärta (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I 
samma hoppfulla upplevelse kan tendenser av icke-hopp, hopplöshet och misströstan 
finnas. Hopp är en del av människans upplevelse av en god hälsa, och är en drivkraft till att 
nå kommande möjligheter, samt en övertygelse om att det som kommer att hända kommer 
att ha en mening och en betydelse. Även i livets allra svåraste situationer finns hoppet, då 
som en tröst och glädje. Hoppet innebär att inte ge upp och är en betydande och bärande 
komponent i patienternas upplevda hälsa och ett lindrat lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Hoppet bidrar till inspiration och en känsla av tillhörighet 
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och är starkt relaterat till hälsa och livskvalitet. Hoppet infinner sig ofta i situationer där en 
känsla av hopplöshet är starkt uttalad. Människan använder hoppet för att se förbi 
hopplöshet, och genom fantasi, önskningar och förmågan att se möjligheter leder det till 
stärkt hälsa (Parse, 1999). Liknande beskriver Benzein (2012) att hoppet kan ses som en 
inre process hos människan och att valmöjligheterna i det egna livet kan relateras till 
drömmar och mål. Benzein (2012) beskriver också hur stödjande relationer har en positiv 
inverkan på hoppet hos en sjukdomsdrabbad person.  
 
Hos en individ som lider av en ätstörning tar de konstanta tankarna på mat och vikt över 
tankeverksamheten och personen blir besatt (Fairburn, 2017). Benzein (2012) belyser 
vikten i att ungdomar har drömmar och framtida mål som utbildning och familj. Det är en 
väsentlig del i att kunna uppleva hopp. När tankarna konstant fokuseras på vikt och mat 
blir mycket i livet oviktigt och personens hopp minskas eller försvinner helt. Ingenting 
annat har längre någon betydelse (Fairburn, 2017). 
 
Hoppet beskrivs som en mäktig livskraft som har visat sig ha gott inflytande på hälsa samt 
återställandet av ohälsa. Behandlingar som främjar hopp visar sig ha goda effekter på 
tillfrisknandet och hoppet är nödvändigt för återhämtningen. Det beskrivs också hur 
sjuksköterskan kan vara en del i överförandet av hoppet till patienten (Miller, 2007).        
 

Problemformulering 

Att drabbas av en ätstörning påverkar individen både psykiskt och fysiskt. Att svälta eller 
kräkas ger personen en känsla av kontroll över sitt liv. En kontroll som är svår att släppa 
för patienten och svår att bemöta för hälso- och sjukvårdspersonalen. Den drabbade har 
ofta en strävan efter att minska i vikt och en förvrängd relation till mat och hälsa. Det 
beteendemönster en ätstörning skapar kan vara svårt att bryta. Problematiken med hur 
individen med ätstörning döljer och manipulerar sin sjukdom kan vara en utmaning för 
sjuksköterskan att vårda. Mötet mellan vårdpersonalen och patienten kan bli en viktig 
faktor för att kunna skapa en relation och främja en god hälsa. Individen saknar ofta hopp 
och sjukdomsinsikt och vårdandet blir därmed en svår uppgift. Sjuksköterskans 
professionella ansvar ska leda till att ge eller återfinna hoppet hos den sjuka patienten. På 
området har det forskats kring sjuksköterskans perspektiv och desto mindre kring hur 
patienten upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen och vad i mötet som visats 
främja dennes tillfrisknande. 
 
SYFTE 

Syftet var att belysa vad patienten upplever främjar tillfrisknandet från en ätstörning i 
mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen. 
 
METOD 

Design 

Valet av metod att arbeta utifrån var en icke-systematisk litteraturöversikt för att få en 
överblick över forskning på ett aktuellt område (Rosén, 2017). En litteraturöversikt kan 
utföras mer eller mindre systematiskt och har övergripande en struktur som en systematisk 
översikt (Kristensson, 2014). Med en systematisk översikt menas att systematiskt söka 
litteratur, göra urval och kvalitetsgranska relevant forskning för att sedan redovisa 
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resultatet (Rosén, 2017). Metoden litteraturöversikt har använts för att kunna jämföra 
forskning och få ett sanningsenligt resultat. Metoden ska kunna gå att återskapa (Polit & 
Beck, 2017). 
 

Urvalskriterier 

Avgränsningar 
I översikten har endast originalartiklar inkluderats. Med originalartikel menas att det är 
första gången forskningen publiceras (Polit och Beck, 2017). Artiklarna var även peer-
reviewed som av Polit och Beck (2017) beskrivs att studierna kritiskt granskats av andra 
forskare. Artikelsökningarna i litteraturöversikten har tidsbegränsats från år 2009-2019 för 
att få en överblick över det aktuella kunskapsläget inom forskningsområdet. Vidare 
avgränsades sökningarna till artiklar skrivna på engelska då vi som sammanställt 
litteraturöversikten behärskar språket. Studien har ingen avgränsning gällande etnicitet, 
ålder eller kön. 
 
Inklusionskriterier 
Samtliga artiklar som valts ut har tidigare publicerats i en vetenskaplig tidskrift för att 
säkerställa tillförlitligt resultat (Polit och Beck, 2017). Ätstörningsdiagnoserna AN, BN 
och UNS har inkluderats i litteraturöversikten då dessa tre liknar varandra och har samma 
strävan av att minska i vikt, samt genomgår samma behandling. För att skapa en hög etisk 
kvalitet på litteraturöversikten har artiklarna varit granskade av en etisk kommitté eller 
tydligt visat på att det förts en diskussion i texten som påvisar etiska överväganden 
(Forsberg & Wengström, 2015).  
 
Exklusionskriterier 
I arbetet har ätstörningsdiagnoserna hetsätning och ortorexi exkluderats. Detta med 
anledning av att diagnosen hetsätning inte har samma strävan efter att minska i vikt som 
AN och BN, utan kan istället ge upphov till en sjuklig övervikt. Ortorexi exkluderades då 
diagnosen grundar sig i tvångsmässig strävan efter nyttig och hälsosam mat ofta i 
kombination med träning, vilket är den ledande orsaken till minskad kroppsvikt, och 
därmed inte i överensstämmelse med AN och BN.  
 

Datainsamling 

I april 2019 påbörjades fritextsökning på sökord som “eating disorder”, “nursing” och 
“relationship” för att undersöka om det fanns tillräckligt med underlag för att kunna skriva 
litteraturöversikten. Artiklar har sedan samlats in under augusti och september 2019. En tid 
bokades med högskolebiblioteket för att få en utbildning i att söka i databaser. Databaser 
som använts för att söka efter forskning är PubMed, Cinahl och PsycINFO. PubMed 
innefattar studier inom området medicin och omvårdnad. Cinahl innehåller artiklar inom 
omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi medans PsycINFO innefattar studier inom 
psykologi och beteendevetenskap (Karlsson, 2017).  
 
Sökningar i databaserna gjordes i fritext och ämnesord. Fritext innebär att sökningen blir 
bred genom eftersökning på både författare, titel och ämne. Sökning via ämnesord ger 
sökträffar på innehållet i endast artikeln (Karlsson, 2017). På Cinahl kallas sökorden 
Cinahl headings (MH) och i PubMed kallas dessa Medical Subject Hedings (MeSH-
termer). För att översätta svenska termer till engelska användes Swedish MeSH. Sökord 
som användes i översikten var: Feeding an eating disorders, Eating disorder, Anorexia 
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nervosa, Bulimia nervosa, Nurs-patient relations, Patient perspective, Patient experience, 
Patients, Recover* och Experience*. Dessa sökord redovisas i Tabell 1. Svårigheter 
upplevdes med att finna rätt sökord som gav relevant litteratur och sökorden reviderades 
till en början ett flertal gånger. Alla sökningar gjordes flertalet gånger på olika databaser 
med resultatet att samma artiklar gick att finna på de olika databaserna. Därför har 
dubbletter inte redovisats i tabellen. De artiklar som genererades av de slutgiltiga sökorden 
besvarade alla vårt syfte. Dessa sökord har sedan sorterats i block och lagts samman med 
hjälp av Booleska operatorer. Polit och Beck (2017) beskriver de vanligaste booleska 
operatorer som AND och OR. Vi har använt oss av AND för att avgränsa och få en mer 
specifik sökning. Detta val gjorde att båda sökorden gick att finna i sökningen. Genom att 
använda OR expanderades sökningen då endast ett av sökorden fanns med i sökningen 
(Polit & Beck, 2017). Trunkering användes för att utöka sökningen. Genom att lägga till * 
innebar det att sökningen breddades till att söka på alla ord med identisk rot (Karlsson, 
2017). 
 
Artikelgranskningen började i september 2019. Samtliga rubriker som framkom i 
sökningarna i söktabellen nedan lästes. Om rubriken överensstämde med 
litteraturöversiktens syfte granskades artikelns abstract. Med samma utgångspunkt 
bestämdes vidare om artikelns fulltext var relevant att läsa. De artiklar som ansågs 
kvalificerade till att ingå i föreliggande litteraturöversikt skrevs i fulltext ut i pappersformat 
alternativt beställdes i fulltext från högskolebiblioteket.  
 
Tabell 1 
 

Databas  
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
inkluderade 

artiklar 

PubMed 
2019.09.02 

Feeding and eating disorders (Mesh) 
OR Anorexia nervosa ((Mesh) AND 
Patient experience OR Patient 
perspective 

10 4 4 3 

PubMed 
2019.09.02 

Anorexia nervosa (MESH) AND 
recover* AND experience* 

64 11 9 4 

PubMed 
2019.09.03 

Anorexia Nervosa (MESH) or Eating 
disorder AND experience AND 
Patients (MESH) 

33 8 3 1 

PubMed 
2019.09.03 

Anorexia nervosa AND Patients 
AND experience (fritext) 

143 14 6 2 

CINAHL 
2019.09.03 

Eating disorders (MH) AND patients 
AND experiences 

109 12 4 1 
 

PsycINFO 
2019.09.04 

Anorexia nervosa (fritext) AND 
Patient perspective (fritext) 

16 11 3 2 

PubMed 
2019.09.04 

Nurse-patient relations (Mesh) AND 
Eating disorder OR Bulimia nervosa 
(Mesh) OR Anorexia nervosa (Mesh) 

17 9 4 2 

TOTALT 392 69 33 15 
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Manuell sökning 
En manuell sökning beskrivs av Forsberg och Wengström (2015) vara ett sätt att finna 
relevanta artiklar utöver de databassökningar som gjorts. Genom att exempelvis studera 
referenslistan hos en artikel som berör syftet som eftersöks eller att söka på författaren av 
studien kan ytterligare forskning framkomma. Polit och Beck (2017) betonar vikten av att 
genomsöka artikelns referenslista för att inte gå miste om viktig information. I 
litteraturöversikten har en artikel som eftersöks manuellt inkluderats. Denna artikel har 
redovisats och markerats med ** i referenslistan.  
 

Kvalitetsgranskning 

Mårtensson och Fridlund (2017) belyser att när samtliga artiklar är bestämda ska dessa 
kvalitetsgranskas med hjälp av lämplig granskningsmall. Samtliga artiklar i 
litteraturöversikten kvalitetsgranskades av båda författarna med hjälp av Sophiahemmet 
Högskolas bedömningsunderlag som modifierats av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 
samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Artiklarna redovisades slutligen i en matris 
(se Bilaga B). Kvalitetsgranskningen består av tre olika klassificeringsgrader som bedömer 
kvaliteten på artikeln. Grad I klassas som hög kvalitet, II som medel och III som låg 
kvalitet. I resultatet har artiklar med kvalitet I och II inkluderats. I enlighet med 
Kristensson (2014) eftersträvades att använda artiklar med hög kvalitetsnivå för att öka 
trovärdigheten på översikten. Tio artiklar av kvalitetsnivå I samt sex artiklar av 
kvalitetsnivå II inkluderades därför i arbetet. Artiklar med kvalitetsnivå III uteslöts för att 
kunna ge ett så trovärdigt resultat som möjligt. 
 

Dataanalys 

Vi har gemensamt samlat in materialet som använts i litteraturöversikten. Samtliga artiklar 
har granskats flertalet gånger av båda parter för arbetet. De mest relevanta fynden i 
artiklarna har markerats och jämförts för att underlätta sammanställningen av resultatet. 
För att sammanställa resultatet har en integrerad analysmetod använts. I linje med 
Kristenssons (2014) beskrivning av hur bearbetningen kan utföras granskades slutligen 16 
artiklar till resultatet. Var för sig valde vi att läsa igenom samtliga artiklar och med 
överstrykningspenna markera det i artiklarna som ansågs besvara syftet och 
problemformuleringen. Sedan skiftades artiklar med varandra och ytterligare en gång 
granskades samma artiklar och kompletterande markeringar gjordes för att inte riskera att 
gå miste om viktig information. Olikfärgade överstrykningspennor användes för att kunna 
urskilja vad som tidigare blivit understruket. När detta var gjort träffades vi och 
diskuterade de olika fynden för att få en klar bild av vad som ansågs vara relevant 
information till resultatet i litteraturöversikten. I de fall där oenighet påträffades 
diskuterades resultatet på nytt och artikeln lästes ytterligare en gång innan ett gemensamt 
beslut fattades i aktuell frågeställning. I nästa steg skapades översiktsblad för samtliga 
artiklar. Dessa placerades ut på ett stort bord för att tydligt kunna överskåda artiklarna och 
sedan jämföra resultat som likande varandra och för att kunna se vilka de tydliga 
skillnaderna i artiklarna var. Detta gjorde det behjälpligt att sedan organisera det artiklar 
med liknande fynd i olika högar. Därefter skapades kategorier baserat på innehållet i 
fynden. 
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Forskningsetiska överväganden 

Vid urval av vetenskapliga artiklar till arbetet kontrollerades det att etiska övervägande och 
principer hade inkluderats och förtydligats i den aktuella texten. Forskningsetiken handlar 
om att skydda individen som väljer att medverka i ett forskningsprojekt i att inte skadas 
eller bli utsatt för risker, samt att forskningsintresset aldrig får prioriteras framför 
forskningspersonernas hälsa och mänskliga rättigheter (Helgesson, 2015). År 1964 antog 
World Medical Association (WMA, 2013) Helsingforsdeklarationen som idag är den mest 
välkända av alla forskningsetiska riktlinjer världen över. Helsingforsdelarationen 
understryker tydligt att forskningsintresset på människor noggrant skall etikgranskas och 
att det informerade samtycket är avgörande i ett kommande forskningsprojekt.  
 
Den föreliggande litteraturöversikten grundar sitt innehåll till största del på kvalitativa 
studier. Kjellström (2017) beskriver den intimitet som blir med individen i en kvalitativ 
undersökning till skillnad från en kvantitativ undersökningsmetod. Deltagaren kan komma 
att svara på det som personen tror att undersökaren vill höra, eller känna sig i underläge till 
undersökaren som ses sitta i en maktposition, och i och med det känna sig tvingad till att 
svara på sådant som inte känns bekvämt. Då denna undersökningsmetod var huvudsaklig i 
vårt arbete blev vikten i att artiklarna var granskade enligt en etikkommitté viktig. För att 
ett samtycke skall vara etiskt godkänt krävs det att forskningsdeltagarna fått den 
information som ter sig relevant för personerna i fråga. Dessa personer kan sedan besluta 
sig för att medverka eller ej i forskningsprojektet. Medverkan i projektet är frivillig och att 
rättigheten att dra sig ur finns med under hela forskningsprocessen (Helgesson, 2015). 
Detta har i den aktuella litteraturöversikten tagits i beaktning när kvalitetsgranskningen av 
artiklarna har gjorts.   
 
Arbetet grundas på fakta samlat ur de vetenskapliga verken och förvanskning eller plagiat 
kommer inte vara befintligt i texten (Helgesson, 2006). För att utesluta risken för 
plagiering var det av stor vikt att referera korrekt och enligt American Psychological 
Associations (APA). Texterna kommer så sanningsenligt som möjligt översättas från 
engelska till svenska. 
 
RESULTAT 

Resultatet i litteraturöversikten är grundat på 16 vetenskapliga artiklar. Tolv av dessa 
artiklar består av kvalitativa artiklar, en av kvantitativ design samt resterande tre artiklar av 
mixad metod. Samtliga artiklar belyser vad patienten anser vara hälsofrämjande i 
relationen med hälso- sjukvårdspersonalen. Baserat på resultatet i artiklarna skapades sex 
kategorier: Behovet av att överlämna kontrollen till vårdpersonalen, Vikten av att känna 
tillit i mötet, Modergestaltens betydelse, Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap och 
erfarenhet, Se personen bakom ätstörningen samt Hoppets betydelse. 
 

Behovet av att överlämna kontrollen till vårdspersonalen 

I behandling av ätstörning handlade en stor del om att lämna över kontrollen i någon 
annans händer, i detta fall hälso- och sjukvårdspersonalens (Lindstedt, Neander, Kjellin & 
Gustafsson, 2016; van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & van Meijel, 2009; Smith et 
al., 2016; Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013). Patienten var tvungen att förlita sig på att 
rätt beslut skulle fattas för patientens bästa (Lindstedt et al., 2016). Det var en utmaning att 
lämna över sin kontroll som ansågs ha varit tryggheten för individen i sin sjukdom och 
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gjorde till en början att individen kände sig otrygg. När individen var mer införstådd över 
situationen rådde dock mer positiva tankegångar kring att överlämna kontrollen (Smith et 
al., 2013).  
 
Överlämnandet av kontrollen till vårdpersonalen som sedan gav instruktioner om hur ett 
normalt ätbeteende bör te sig och vad som är normalt vad gäller motion och träning tyckte 
större delen av deltagarna var en viktig faktor i tillfrisknandet (van Ommen et al., 2009; 
Smith et al., 2016; Zugai et al., 2013). Det uppfattades som befriande att slippa tänka själv, 
slippa kämpa och känna ansvar över de extrema rutiner som individen skapat under sitt 
sjukdomsförlopp (van Ommen et al., 2009; Smith et al., 2016). Att någon annan tog 
kontroll över just ätandet ansågs vara en av de viktigaste faktorerna i den första fasen av 
behandlingen (Smith et al., 2016; van Ommen et al., 2009). Det underlättade att bryta 
gamla vanor. Patienten upplevde att det var som att lära sig äta på nytt. ”It was a good 
thing that someone took over so that I did not have to think for myself. Just so that I did 
not have to make any decision at all” (van Ommen et al., 2009, s. 2804).  
 
Att överlåta kontrollen till vårdpersonalen innebar att följa strikta regler. Regler som flera 
av deltagarna ansåg vara positivt. Vårdpersonalen övervakade och var alltid närvarande, så 
möjligheten till att bryta mot reglerna fanns inte. Att bli informerad och få förståelse av 
konsekvenserna av att inte äta, exempelvis att behöva sondmatas, var en motivation i sig 
(Zugai et al., 2013). 
 
Ett antal studier påvisade dock vikten av att patienten med tiden bör få vara mer 
självbestämmande och successivt ta tillbaka kontrollen under tillfrisknandet (Lindstedt et 
al., 2016; van Ommen et al., 2009; Sly et al., 2014). Att skapa en individuell och 
individanpassad handlingsplan tillsammans med vårdpersonalen som innebar att stegvis 
återfå kontrollen i form av exempelvis matsituationen. Kontinuerligt gjordes reflektioner 
kring patienten och hur redo denne var för att kunna utöka kontrollen ytterligare. I första 
stadiet av behandlingsplanen fick patienten själv ansvara för sitt mellanmål under 
övervakning och med stöd från vårdpersonalen. Med tiden utökades sedan ansvarsområdet 
med hänsyn till att patienten kände sig redo för detta. Det gavs tid till reflektion kopplat till 
vilken sorts mat som valdes som mellanmål av patienten. Detta bidrog till ett förändrat 
tankemönster och att överkomma sin rädsla för mat (van Ommen et al., 2009). Det 
upplevdes positivt att få återta kontrollen över något så centralt i livet som mat, och gav en 
känsla av hopp och en upplevelse av att ha makt över sin egen situation åter igen (van 
Ommen et al., 2009). Likande beskrev även Lindstedt et al. (2016) vikten av att när 
patienten väl började känna sig förbättrad i sin sjukdom, var det viktigt att få ta tillbaka 
kontrollen i livet. Många ville detta, men upplevde sig inte våga ställa det kravet (Lindstedt 
et al., 2016). 
 

Vikten av att känna tillit i mötet 

Upplevelsen av att känna tillit i relation med vårdpersonalen var en nödvändig 
förutsättning för att kunna tillfriskna från sjukdomen (Lindstedt et al., 2016). En positiv, 
stöttande dynamik i relationen mellan patient och vårdpersonal var en bidragande faktor till 
att kunna känna tillit (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2018; Smith et al., 2016). Fox och 
Diab (2015) menade att tillit och tro var det fundamentala i relationen och en stor del i att 
kunna utföra en effektiv vård (Fox & Diab, 2015).   
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Tilliten ansågs var en nyckelfaktor till att personerna ökade i vikt och på så sätt hämtade 
sig från sjukdomen både psykiskt och fysiskt (Zugai et al., 2018). Att uppleva tillit i 
relationen skapade en trygghet och ett förtroende. Det underlättade i samtal på så vis att 
patienten vågade prata öppet utan att vara rädd för vad motreaktionen skulle kunna bli 
(Lindstedt et al., 2016). Att känna trygghet gav känslan av att någon brydde sig om 
individen genuint och skapade en känsla av tillhörighet (Gulliksen, Nordbo, Espeset, 
Skårderud & Holte, 2015; Wright & Hacking, 2012). Tilliten som infann sig i relationen 
öppnade nya dörrar till att patienten vågade prata om sådant som kändes jobbigt och 
obekvämt, som exempelvis synen på deras egna kroppar (van Ommen et al., 2009). Att 
känna tillit var dessvärre en process och någonting som tog tid att bygga upp, och inte 
någonting som alla gånger sågs som en naturlig del i början av en relation (Gulliksen et al., 
2012; Hannon, Eunson & Munro, 2017; Lindstedt et al., 2016; Smith et al., 2017).   
 
Gulliksen et al. (2012) beskriver att genom att patienterna erbjöds tid till eftertanke samt 
tid till att bemästra känslan av att äga samtalet, vågade de öppna upp sig och känna tillit i 
relationen. “I guess it was the fact that she gave me time – she wasn’t pushing me or 
anything. . .. I was in charge” (Gulliksen et al., 2012, s. 936). Att tidsintervallet var viktigt 
framkommer även i en studie av Rance, Moller och Clarke (2017) där de intervjuade 
patienterna i studien betonade att en för kort behandlingsperiod skulle komma att ha en 
negativ påverkan i utvecklingen av tillit i relationen. En empatisk och ödmjuk egenskap i 
relationen hjälpte däremot att med tiden bygga upp tilliten (Hannon et al., 2017), och ur 
relationen växte samtidigt en positiv syn och en hoppfullhet fram (Wright et al., 2012). 
Innan tilliten infunnit sig i relationen ansågs det vara svårt att kunna förändra situationen 
kring ätstörningen och påbörja arbetet mot tillfrisknandet (Hannon et al., 2017).      
 

Modergestaltens betydelse 

Studier påvisar att en viktig del i att tillfriskna från en ätstörning var att patienten fann en 
modersfigur (Wright., 2015; Wright et al., 2012; Zugai et al., 2013; Zugai et al., 2018). Då 
de flesta av deltagarna i de granskade studierna blivit vårdade av just kvinnor föll sig 
modersrollen naturligt. ”Some of them were like older sisters or like mother kind of ones 
that made you feel more at home” (Zugai et al., 2013, s. 2025). Även rollen av en syster 
påvisades vara likvärdig modersrollen, då framförallt när vårdpersonalen var yngre eller 
jämngammal med deltagaren i studien (Zugai et al., 2013; Zugai et al., 2018). Genom att 
den kvinnliga vårdpersonalen var ödmjuk och tröstande kände deltagaren en familjär 
känsla som inbringade trygghet. Deltagarna kände en känsla av sammanhang och att det 
kändes naturligt att vara på platsen (Wright., 2015; Zugai et al., 2018). Att se bortom 
sjukhusmiljön och uppnå en familjär känsla – en hemmakänsla, skapade en trygg relation. 
Deltagarna kände sig då bekväma, mer normala samt mindre ensamma (Sheridan & 
McArdle, 2017; Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2017). Tryggheten och stödet till 
patienten, från en kvinna i detta fallet, sågs vara till stor hjälp i vårdandet av ätstörningen 
och således ett steg mot tillfrisknandet. Att känna sig skyddad och att någon brydde sig 
innerligt om personen var något som eftersträvades i vårdpersonalen. 
 

And they were like motherly, like I don’t know, just the way they acted with you, it’s 
like they were wrapping you in cotton wool almost, which was good because I was 
very sort of in a fragile state at the time. I don’t know how to describe it; it just felt 
like you were a little child being cared for. (Wright, 2015, s. 435) 
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Wright et al. (2012) beskrev samtidigt att vissa deltagare som inte haft en tydlig 
modergestalt i sitt liv skapade ett slags substitut i någon av vårdpersonalen. Denna 
personen fick ta sig an mammarollen som patienten saknat tidigare i livet (Wright et al., 
2015). 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap och erfarenhet 

I mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen var det positivt om deltagarna kände att 
personalen besatt kunskap och erfarenhet om ätstörningar (Gulliksen et al., 2012; 
Gulliksen et al., 2015; van Ommen et al., 2009). I en studie beskrevs det att deltagarna 
tidigt i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen kunde läsa av om erfarenhet och 
kunskap inom ämnet fanns till förfogande. En känsla av trygghet infann sig då vetskapen 
om att vårdpersonalen hade kännedom om hur en person som är sjuk i en ätstörning tänker 
och känner gällande sjukdomen och sin sjukdomsinsikt. Detta bidrog till att känna större 
förtroende till den behandling som erbjöds (Lindstedt et al., 2015).  
 
Känslan av att vårdpersonalen visste vad de gjorde fick patienterna att känna igen och 
förstå sin sjukdom samt med det lära sig att acceptera varför de genomgick behandlingen 
(Gulliksen et al., 2012). Kunskapen visade sig resultera i att patienterna kände sig mindre 
ensamma (Gulliksen et al., 2015) och skapade tillit samt relationer som gav tillfällen att 
kunna lära sig mer (Gulliksen et al., 2012). I en studie beskrevs det att det även kunde 
underlätta om vårdpersonalen själv varit sjuk i en ätstörning. Det gav en känsla av att bli 
förstådd på en djupare nivå. Tankar och erfarenheter kunde utbytas och patienten började 
tänka i nya banor som var positiva för tillfrisknandet (Lindstedt et al., 2016). 
 
Genom att få information och undervisning av en erfaren vårdpersonal blev patienten mer 
medveten om vilka fysiska utmaningar som kunde komma med sjukdomen. Det gav en 
medvetenhet hos deltagarna om att ätstörningen i sig kunde ge följdsjukdomar och att det 
kunde ha en negativ påverkan på individens hälsa och framtid. Patienten som innan enbart 
såg det positiva i att vara smal, gick att nå på ett nytt sätt genom tilldelad information, 
kunskap och undervisning (van Ommen et al., 2009).  
 

Se personen bakom ätstörningen 

Att se personen bakom ätstörningen visade sig vara ett bärande begrepp i ett flertal studier 
(Rance, Moller & Clarke, 2017; Zugai et al., 2017; van Ommen et al., 2009; Smith et al., 
2016; Sheridan et al., 2016; Wright et al., 2012; Lindstedt et al., 2015; Gulliksen et al., 
2012). Vad gällde personen som vårdades skulle fokus inte enbart läggas på sjukdomen, 
diagnosen eller att personen var ett objekt med ett problem som skulle repareras, utan 
istället ses ur ett holistiskt perspektiv (Rance et al., 2017 & Sheridan et al., 2016). 
Behandling av en ätstörning behövde delvis fokuseras på det somatiska tillfrisknandet, men 
också på det psykiska tillfrisknandet. Att enbart vårda en av delarna ansågs inte vara gott 
nog, utan hela människan behövde bli läkt från sjukdomen, inifrån och ut (Rance et al., 
2017). Detta beskrev även Lindstedt et al. (2015) vara viktigt vid avslutandet av 
behandlingen. Att inte enbart se till att BMI och vikt var återställt, utan att också få 
bekräftat att patienten kände sig starkare psykiskt och i sin relation till mat och träning 
(Lindstedt et al., 2015).   



 
 

 16 
   

Även sättet som vårdpersonalen tilltalade patienten påvisade sig vara av betydelse. Att 
prata med personen ifråga och inte till personen (Gulliksen et al., 2012). Att som patient 
känna att vårdpersonalen enbart riktade sina ord till sjukdomen och inte till den faktiska 
personen, gav patienterna en känsla av att vara en diagnos och ingenting annat av större 
värde. Detta medförde att patienterna som redan innan hade en låg grad av förståelse för 
vilka de var som personer och deras identitet, förlorade sig själva ännu mer. De kunde inte 
längre se sig själva som en unik individ, utan enbart sig själva i koppling till ätstörningen 
(Gulliksen et al., 2012). Att finna trygghet hos vårdpersonalen som tog den faktiska 
personen på allvar och inte nonchalerade dennes känslor och tankar sågs ha stor betydelse i 
tillfrisknandet (Lindstedt et al., 2015). Behandlingstillfällen som tillät patienterna att ta en 
paus från sin ätstörning och istället uppmuntrades till att intressera sig i vardagliga 
aktiviteter betraktades vara av god karaktär i det holistiska tänket i behandlingen (Sheridan 
et al., 2015).  
 
Det framkom en angelägen önskan att som individ vilja bli separerad från sin ätstörning 
(Stavarski, Alexander, Ortiz & Wasser, 2019; Sheridan et al., 2015; Smith et al., 2016). Att 
inte se till människan som en helhet, utan att sjukdomen var en separat och perifer del som 
inte var sammankopplad med vem personen egentligen var (Sheridan et al., 2015 & Smith 
et al., 2016). Detta resulterade i att patienten kände sig mer hoppfull och mottaglig för vård 
och behandling (Stavarski et al., 2019 & Zugai et al., 2017). Smith et al. (2016) beskrev 
hur vårdpersonalens intresse i att vilja lära känna personen bakom sjukdomen var av stor 
vikt för att en intim relation parterna emellan skulle kunna utvecklas. Även det faktum att 
vården för patienten kunde utvecklas till det bättre och formas på ett mer individanpassat 
sätt då vårdpersonalen kände till personens bakomliggande känslor, tankar och 
psykologiska problematik (Smith et al., 2016).  
 

Hoppets betydelse 

Hoppet beskrevs som en livskraft i behandling av en ätstörning (Wright, 2015). En tro på 
en ljusare framtid och att kunna se framåt. Hoppet och optimismen visade sig vara en 
viktig del i tillfrisknandet (Wright et al., 2012). Hoppet stöttade även patienterna under 
behandlingen i att kunna visualisera mål och målsättningar i vårdplanen. Ansåg patienterna 
att behandlingen inte hjälpte och inte ledde personerna framåt i tillfrisknandet, infann sig 
istället en känsla av hopplöshet (Hannon et al., 2017).  
 
 Faktorer som ansågs hjälpa i att framkalla hopp var relationen patient och vårdpersonal 
emellan (Stavarski et al., 2018). Att omges med vårdpersonal som var goda lyssnare, 
empatiska, pushande och utmanande men på ett respektfullt sätt, samt att vårdpersonalen 
var intresserad av att skapa en djupare kontakt med patienten, fick patienterna att känna sig 
sedda som den de var och inte som deras ätstörning. Fortsättningsvis beskrevs det i studien 
att hoppet var en aktiv process som pendlade i frekvens där både bra och dåliga dagar kom 
att uppstå som en helt normal del i behandlingen, och även som en normal del i det 
verkliga livet. Det var viktigt att det redogjordes och fanns stöd hos vårdpersonalen i att 
hoppet kommer och går och att det är en normal process i tillfrisknandet (Stavarski et al., 
2018). “...getting the support I need and know that the bad days will happen and I may lose 
my hope sometimes but I will always get it back” (Stavarski et al., 2018, s. 35).  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

De viktigaste fynden som framkom i resultatet var att personer med en ätstörning hade ett 
behov av att känna tillit till hälso- och sjukvårdspersonalen. Patienterna sökte sig ofta till 
en specifik person i vårdpersonalen som fick spegla en modergestalt, där tröst och stöd 
fanns tillgängligt. Patienterna betonade också vikten av att känna att någon tog över 
kontrollen och verkade beslutsfattande i det primära skedet av behandlingen, för att sedan 
successivt under tillfrisknandets gång återta sitt självbestämmande. Patienterna behövde 
känna sig separerade från sin ätstörning och inte enbart betraktas som ett med sin sjukdom. 
Det krävdes att vårdpersonalen besatt kunskap och erfarenhet om ätstörningen för att ge 
patienterna mod till att våga tala om svårigheter, och på så vis kunna inleda en tillitsfull 
relation. Hoppet var något som var nödvändigt för att kunna se en framtid och att kunna se 
en målbild bortom sjukdomen. Genom tillit i relationen med hälso- och sjukvårdpersonalen 
kunde patienterna känna hoppfullhet om en ljusare framtid.  
 
I mötet med hälso- och sjukvården var en av de första utmaningarna att lämna över sitt liv i 
någon annans händer. Att ge upp kontrollen och beslutsfattandet i sitt eget liv (Lindstedt et 
al., 2016; van Ommen et al., 2009; Smith et al., 2016; Zugai et al., 2013). Detta ansågs 
vara positivt och inbringade en känsla av lättnad över att slippa fatta beslut om exempelvis 
mat och motion (van Ommen et al., 2009; Smith et al., 2016; Zugai et al., 2013). Detta kan 
jämföras med att Bakker, Meijel, Beukers, van Ommen, Meerwijk och van Elburg (2011) 
beskriver sjuksköterskeperspektivet som gick i samma linje och betonade vikten av att ta 
över kontrollen från patienten. Sjuksköterskorna upplevde att det viktigaste i behandlingen 
mot att tillfriskna från en ätstörning var att tidigt frånta patienten kontrollen. Detta moment 
kom sedan att vara avgörande och prägla vägen mot ett tillfrisknande. Enligt 
sjuksköterskorna var patienterna till en början kritiska, men genom att noga och 
systematiskt beskriva varför detta var ett viktigt moment förstod medparten av patienterna 
att det var en nödvändig åtgärd för att kunna bryta gamla mönster som skapats av 
sjukdomen. Sjuksköterskan påpekade likt patienterna vikten av att återge kontrollen när de 
ansågs klara av att bryta dessa negativa mönster (Bakker, Meijel, Beukers, van Ommen, 
Meerwijk & van Elburg, 2011). En av hälso- och sjukvårdenspersonalens roll för att lyckas 
bygga en allians med patienten är att tydligt beskriva för patienten att den har ett eget 
ansvar för sin sjukdom och att vårdpersonalen endast finns som ett stöd och en guide 
(Stockholms läns landsting [SLL], 2009). 
 
Patienterna  upplevde att tillit var en av de viktigaste faktorerna i relationen med 
vårdpersonalen (Fox et al., 2015; Gulliksen et al., 2012; Hannon et al., 2017; Lindstedt et 
al., 2016; Smith et al., 2017; Zugai et al., 2018) till skillnad från detta visar en studie av 
King (2000) att sjuksköterskan inte upplevde relationen med patienten som tillitsfull. Tvärt 
om menade studien att sjuksköterskan upplevde patienten som oberäknelig och svår att 
kunna lita på. Det fanns svårigheter i att inte döma patienten på förhand vilket bidrog till 
en utmaning till att inte vara misstänksam och skapa förutfattade meningar. Sjuksköterskan 
upplevde att patienten ofta ljög och försökte lura personalen (King, 2000). Zugai et al. 
(2018) beskrev samtidigt att sjuksköterskan hade en stor roll i att lyckas få en god relation 
med patienten och att det var viktigt att kunna se till dennes bästa och arbeta mot ett 
tillfrisknande utan att verka dömande. Detta kan jämföras med att Eriksson (2014) 
beskriver att relationen mellan människor är ytterst viktig för att kunna uppnå hälsa. 
Relationen mellan patienten och vårdpersonalen benämns som en vårdrelation som kan ha 
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olika djup och intensitet beroende på patientens behov. Vårdrelationen går ut på att stötta 
och hjälpa patienten under vägens gång mot att uppnå hälsa (Eriksson, 2014). Att våga 
lämna ifrån sig sin fullmakt och att lita på en person kräver tillit parterna emellan. 
Patienten måste känna tillit i att överlämna sig själv och kunna lite på att det som kommer 
ske är baserat på vad som det bästa för personen (Asp & Ekstedt, 2009). Eriksson (2014) 
påpekar också att relationsstörningar är något som kan verka negativt och bidra till 
upplevelse av hälsoproblem (Eriksson, 2014). Resultaten i studierna visar på hur viktigt 
samspelet är mellan vårdpersonalen och patienten. Detta kan jämföras med hur svensk 
sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskans bemötande kan vara avgörande 
för vårdens utgång och har en stor roll i att skapa en förtroendefull relation till patienten för 
att kunna främja ett tillfrisknande och en god vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Det är av stor vikt att hålla en professionell nivå samt verka fördomslöst och att inte vårda 
på ett icke gynnsamt sätt (Skärsäter & Ali, 2019). En sjuksköterska bör kunna balansera 
och åtskilja att alla patienter har samma rätt till samma vård men att den bör vara 
individanpassad (Willman, 2019). 
 
Patienterna tyckte att det var positivt att vårdpersonalen besatt erfarenhet och kunskap om 
ätstörningar (Gulliksen et al., 2012; Gulliksen, Nordbo, Espeset, Skårderud & Holte, 2015; 
van Ommen et al., 2009; Lindstedt et al., 2016). Det framkom även att det underlättade i 
relationen om vårdpersonalen själv varit sjuk i en ätstörning (Lindstedt et al., 2016). I 
förhållande till detta resultat visade en studie av Raveneau, Feinstein, Rosen och Fisher 
(2014) att till skillnad från patienternas önskan om erfaren vårdpersonal var det inte alla i 
hälso- och sjukvårdspersonalen som visste vilka kriterier som gällde för att diagnostiseras 
med en ätstörning. I en enkätstudie visades det att endast en tredjedel av deltagande 
sjuksköterskor visste att ett av kriterierna i DSM-IV för att diagnostiseras med AN var 
utebliven menstruationscykel tre gånger i rad. Samtidigt visade det sig att mindre än 
hälften av deltagande sjuksköterskor visste vilka som var de olika kriterierna för en individ 
att diagnostiseras med BN. Merparten av sjuksköterskorna konstaterade dock att det var 
relevant att besitta kunskap om sjukdomen för att kunna utöva en så god vård som möjligt 
(Raveneau, Feinstein, Rosen & Fisher, 2014). Att vårdpersonalen hade goda kunskaper om 
sjukdomen ansågs vara gynnsamt då patienterna många gånger inte förstod att de var sjuka, 
och att det då behövdes en tydlig förklaring på deras symtom och även en förklaring på vad 
konsekvenserna av sjukdomen kunde resultera i (Snell et al., 2010). Vårdpersonalens 
uppgift var att försöka få patienterna att förstå varför och vad människokroppen har för 
behov gällande exempelvis vila och återhämtning. Att hjärtat behöver vila men också 
energi för att orka pumpa. Om informationen gav gehör kunde det ge god effekt, då 
patienten lättare kunde känna acceptans till att påbörja en behandling (Snell et al., 2010). 
Även tidigare forskning visar på samma resultat, att ingen större förändring har skett över 
tid. Patienter upplevde redan då att det var positivt för behandlingen och relationen om 
vårdpersonalen hade kunskap och förståelse kring deras beteende (Rosvinge & Klusmeier-
Kuhlefelt, 2000). 
 
En modergestalt förknippades med omvårdnaden (Wright., 2015; Wright et al., 2012; 
Zugai et al., 2013; Zugai et al., 2018) genom att ge patienterna det stöd och den omtanke 
som kändes familjär (Wright., 2015; Zugai et al., 2018). Svårigheten för sjuksköterskan 
visade sig vara att de visste hur mycket relationen betydde för patienterna, och att den 
rollen med tiden och tillfrisknandes gång behövde avvecklas. De poängterade att relationen 
enbart var en relation mellan just patient och sjuksköterska (Wright, 2015). Hälso- och 
sjukvårdspersonalen betonade även vikten i att hjälpa patienterna med att återfå ett socialt 
liv och beteenden kopplat till detta. De ansåg att rollen som en förebild hjälpte patienterna 
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att komma till insikt med vad ett normalt liv bortom sjukdom innebar. Som att exempelvis 
en måltid och en promenad kan handla om mer än om att räkna och förbränna kalorier. De 
belyste även vikten av gemensamma måltider med patienterna och att utnyttja den tiden till 
att konversera om annat än mat och träning (Bakker et al., 2011).  
 
Hoppet ansågs enligt en studie vara starkt sammankopplat med den relation som fanns 
mellan patienten och vårdpersonalen (Wright et al., 2011). I linje med 
sjuksköterskeperspektivet som beskrevs i samma studie (Wright et al., 2011) innefattade 
detta en mängd starka beståndsdelar som föranledde till att patienten mottog hoppet från 
vårdpersonalen. Vårdpersonalen fick rollen som en förebild då denne ansågs utstråla en 
positiv syn på livet som smittade av sig. Om relationen mellan parterna inte var stark och 
intim fanns risken att hoppet bara var ytligt och att det inte fanns närvarande i patientens 
medvetande. Wright et al. (2011) beskrev hur hoppet kunde ses som att vara en gåva från 
en person till en annan. Om patienten hade svårigheter med att upprätthålla sitt eget hopp, 
beskrev sjuksköterskorna att de lånade ut en del av sitt hopp för att hjälpa till att förstärka 
patientens och således hjälpa denne att se framåt. Genom sjuksköterskans stöttning i 
överföringen av hopp och optimism gavs patienten ett bredare perspektiv och det 
fungerade som en ögonöppnare till vad livet kunde handla om (Wright et al., 2011). Då 
patienten med en ätstörning viger hela sin tankeverksamhet åt mat och vikt blir det av stor 
vikt att sjuksköterskan kan hjälpa till att stötta patienten till känna hopp, uppleva livslust 
och att kunna drömma om framtida mål (Benzein, 2012).  
 
I överensstämmelse med Katie Erikssons (2014) teori om vad som definierar begreppet 
hälsa kan slutsatser dras baserat på de vetenskapliga artiklarna; att nivån av att vara hälsa 
är någonting som enbart kan beskrivas och infinnas av varje enskild människa. Eriksson 
(2014) antyder däremot att beskrivningen av hälsa inte blir optimalt om en person inte 
befinner sig i ett klart tillstånd. En person med ätstörning har i många fall brister i att 
kunna identifiera sig själv och att se bortom något annat än det som sjukdomen styr dem 
till, att konstant vara ute efter att minska i vikt (Gulliksen et al., 2012). Eriksson (2014) 
anser att hälsa inte kan mätas utan att det är en personlig upplevelse som karakteriseras av 
individen i fråga. Däremot beskrevs det i Wright et al. (2012) studie att en av delarna i att 
tillfriskna och att återfå en god hälsa från en ätstörning handlar om specifika mått i 
egenskap av viktökning och en ökning i BMI (Wright et al., 2012). 
 
Det psykiska tillfrisknandet ses däremot ha en större anknytning till Erikssons (2014) teori, 
då patientens psykiska tillfredställelse enbart kan beskrivas av denne själv. Lindstedt et al. 
(2015) nämner i sin studie viktökningen som en del i tillfrisknandet, att nå det planerade 
målet kopplat till en högre siffra på vågen. Men poängterade även att patientens känsla av 
att ha förbättrat sin relation till mat var den mest avgörande delen i behandlingen. Kände 
patienten sig stark i sin relation till mat och träning fanns en stabil grund i patienten som 
kom att stödja och hjälpa personen i att förhindra ett återfall av ätstörningen (Lindstedt et 
al., 2015).    
 
I föreliggande litteraturöversikt var kvinnor överrepresenterade i samtliga studiers urval. 
En manlig deltagare var uttalat inkluderad i studierna. Vissa studier erbjöd män att delta, 
men samtliga avböjde erbjudandet eller var i ett för kritiskt tillstånd i sjukdomen under 
forskningsperioden. Den forskning som råder kring män och ätstörningar är bristfällig, 
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närmast obefintlig. I en studie av Stother, Lemberg, Stanford och Tuberville (2012) 
beskrivs att det finns ett behov av ytterligare forskning på området för att kunna utföra en 
så individanpassad vård som möjligt (Stroter et al., 2012). Ätstörningar har länge setts som 
en kvinnlig sjukdom och de män som insjuknar sägs vara ungefär en av tio (Stockholms 
stads län, 2009). Dock påvisar en ny studie av Kinnard, Norton, Pimblett, Stewart och 
Tchanturia (2019) att i Storbritannien utgör män hela en fjärdedel av de som insjuknar. Det 
finns troligen ett stort mörkertal, då det inte är lika socialt accepterat för en man att prata 
öppet om sin ätstörning, och därmed inte vågar söka hjälp (Kinnard et al., 2019). 
 
Den största skillnaden hos män och kvinnor vad gällde ätstörningar visade sig vara 
kroppsuppfattningen i sjukdomen. Män eftersträvade en muskulös kropp som ansågs vara 
det vackra manliga idealet till skillnad från kvinnorna som eftersträvade att bli smala. Män 
påpekade i studien att de inte var en annorlunda mansanpassad vård de sökte, utan en 
vårdsituation där de kände sig inkluderade. De upplevde att mycket av den informationen 
som fanns om sjukdomen var formulerad och skriven för en kvinna. Det skriftliga 
materialet som fanns att läsa på avdelningen under behandlingen och även under 
gruppdiskussionerna var specifikt riktad till det kvinnliga könet (Kinnard et al., 2019).  
 
En god utveckling av sjuksköterskans omvårdnadshandlingar som beskrivits i resultatet 
kan komma att ha goda effekter ur ett samhällsperspektiv. Med en ökad kunskap kopplat 
till vad som främjar hälsa hos denna patientgrupp ökar förutsättningarna för ett snabbare 
tillfrisknande för patienten. Vilket kan ge en kortare vårdtid, en större omsättning och 
tillgänglighet på vårdplatser, och slutligen resultera i att fler patienter kan vårdas på kortare 
tid.  
 

Metoddiskussion  

Den metod som använts i arbetet var en icke-systematisk litteraturöversikt. Denna metod 
valdes då det ansågs ge översikten en pålitlighet, då utförandet gjordes stegvis och 
systematiskt (Kristensson, 2014). På så vis kunde en hög kvalitet behållas under arbetets 
gång. Av de 16 artiklar som inkluderats var det överrepresenterat kvalitativ design och 
resterande bestod av tre studier gjorda på en mixad metod samt en kvantitativ studie. 
Fördelen med att använda oss av olika metoder var att det gav en styrka i resultatet 
(Forsberg & Wengström, 2015). Genom att använda en kvalitativ ansats med ett induktivt 
förhållningssätt skapades ett resultat baserat på människors egna berättelser och beskrivna 
upplevelser, det vill säga att fokus låg på individens upplevelse, inte sjukdomen och den 
betraktade ohälsan (Kristensson, 2017). På så vis kunde översiktens syfte besvaras. De 
valda studierna bidrog till ett resultat med djup som var trovärdigt (Henricsson & Billhult, 
2017). Ytterligare en styrka med översiktens resultat var att studierna inte inkluderar en 
större mängd människor som alla besvarat enkätfrågor, utan att specifika avdelningar eller 
mottagningar valdes ut och deltagare bestod av den tillhörande patientgruppen som blev 
intervjuade. Det gjorda att deltagare med samma problematik fick besvara samma frågor. 
Svagheten med de kvalitativa studierna var att det var intervjuaren som strategiskt 
formulerade och tolkade svaren som framkom på frågorna (Henricsson & Billhult, 2017). 
Således tolkades en redan tolkad text. Hade fler kvantitativa studier funnits hade resultatet 
eventuellt haft samma slutsats men varit mer svårtolkat då det förmodligen inte hade 
resulterat i samma subjektiva resultat samtidigt som att det skulle kunnat bidragit med 
undersökningar och resultat från en större population, som gett mer konkreta svar. Det kan 
också ses som en svaghet att vissa av de kvalitativa studierna hade få deltagare och på så 
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sätt fanns det begränsat material att analysera (Kristensson, 2017). Detta togs dock i 
beaktning och studierna värderades efter deras djup. 
 
I utformandet av resultatet i litteraturöversikten som föreligger begränsades urvalet av de 
vetenskapliga artiklarna till en tidsperiod mellan 2009-2019. Trotts att de äldre artiklarna 
ansågs ha goda kvalitéer i att kunna stödja det föreliggande arbetets innehåll och syfte, 
exkluderades dessa i urvalet då årtalet hade kunnat sänka studiens trovärdighet och 
tillämplighet. Att begränsa urvalet till en femårsperiod hade inte gjort denna översikt 
genomförbar då det inom ämnet inte fanns tillräckligt mycket forskning. I urvalet 
begränsades även artiklar vars syfte var riktat på andra ätstörningar som hetsätning och 
ortorexia nervosa. Detta gjorde att det valda forskningsområdet hölls avgränsat och 
specifikt. Urval avseende ålder och kön togs bort ur studiens exklusionskriterier under 
påbörjad sökning av vetenskapliga artiklar. Insikten om ämnets begränsade 
forskningsområde gav inga alternativ, utan urval och inklusionskriterier behövde utökas 
för att kunna fullfölja litteraturöversikten. Då de vidgade urvalet inte ansågs påverka 
studiens syfte fullföljdes den plan som funnits från början.  
 
I resultatet användes artiklar som var utförda och skrivna i följande länder: Storbritannien, 
Norge, Sverige, Irland, USA, Nederländerna och Australien. Överförbarheten till svensk 
sjukvård blir trovärdig då dessa länder liknar vår kultur samt vårt lands moderna sjukvård. 
Flertalet artiklar har även samma författare. Detta kan ha påverkat trovärdigheten på 
resultatet då den aktuella författaren kan ha haft en förförståelse och valt att inrikta sin 
studie efter denna. Det kan även betraktas som en styrka då det gav fler artiklar som 
besvarade föreliggande litteraturöversikts syfte, samt gav artiklar till resultatet av hög 
kvalitet och kunskap. 
  
De databaser som användes under artikelsökningen var Cinahl, PubMed och PsycINFO. 
Fördelar med att använda oss av Cinahl och PubMed var att de fokuserade på omvårdnad 
och medicin medan PsycINFO inriktade sig på psykologi och beteendevetenskap 
(Karlsson, 2017). Samtliga sökningar gjordes i alla databaser. Problematiken som uppstod 
var att samma artiklar gick att finna på samtliga databaser, vilket skapade en problematik 
med att tydligt kunna redovisa vilka sökord som genererade träffar på de olika databaser. 
Påträffade dubbletter har därför inte redovisats. 
 
I datainsamlingen gjordes sökningar i både ämnesord och fritext. Fritexten gav oss ett 
större antal träffar medan ämnesord hjälpte till att avgränsa sökningarna. Genom att 
använda trunkering kunde ord med olika ändelser upptäckas, vilket genererade fler träffar 
(Karlsson, 2017). Då det upplevdes som en utmaning att samla in artiklar var trunkering 
positivt i föreliggande arbete. 
 
Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 
bedömningsunderlag. Denna var behjälplig till att kritisk kunna granska och bedöma 
samtliga artiklar, samt besluta om artiklarna var av tillräckligt god kvalitet för att 
inkluderas i litteraturöversikten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Efter noga övervägande 
inkluderades artiklar med kvalitetsnivå I samt II, med en strävan efter att hålla en så hög 
nivå på arbetet som möjligt. Det fördes en diskussion kring bedömningen av artiklarnas 
kvalitet och hur kvaliteten skulle komma att påverka trovärdigheten i litteraturöversikt. 
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Bedömningen gjordes därefter att det inte var aktuellt att inkludera artiklar av kvalitetsnivå 
III, för att såldes kunna säkerställa ett så trovärdigt resultat som möjligt.  
 
De inkluderade artiklarna granskades och jämfördes tillsammans vilket stärkte översiktens 
tillförlitlighet. Valet att använda översiktsblad för varje enskild artikel gav en tydlig 
överblick och en trygghet i att kunna kategorisera de olika fynden och minimera risken av 
att förlora viktig information under sammanställningens gång (Kristensson, 2014). 
 
I resultatet användes flertalet citat från olika forskningsstudier då dessa citat ansågs kunde 
hjälpa i att förtydliga de olika resonemang som presenterades i resultattext. Dessa citat har 
i enlighet med Helgesson (2015) refererats på ett sätt som tydliggör detta, citationstecken 
alternativt indragna marginaler med tillagd kursiv stil. Citaten refererades i sitt 
originalspråk då risk för feltolkning samt risk för att ge ord fel innebörd minimerades. 
 
Tre artiklar i resultatet innehåller både patientperspektivet och sjuksköterskeperspektivet. 
Detta har inte minskat resultatets trovärdighet då det i artiklarna var tydligt redovisat och 
de båda perspektiven var separerade i respektive artikel.  
 
Resultatet bearbetades utifrån det formulerade syftet. Författarna till arbetet hade genom 
hela processen en levande kommunikation som slutligen ledde fram till arbetes olika delar 
och kategorier. Via kontinuerlig handledning i grupp tillsammans med kurskamrater om 
sex personer och en handledare, utvecklade och genomarbetades denna litteraturöversikt 
med de konkreta råd och den konstruktiva kritik som framkommit under samtliga 
handledarträffar. Detta gav arbetet stingens och distinktion.     
 

Slutsats 

För att kunna utöva en hälsofrämjande vård bör hälso- och sjukvårdspersonalen besitta 
erfarenhet och kunskap om sjukdomen för att lyckas förmedla tillit, hopp och trygghet i 
relationen med patienten med en ätstörning. Genom att i mötet ge patienten tid och visa 
empati kan tilliten byggas och genom att hjälpa patienten visualisera mål och se en framtid 
kan hoppet stärkas. Patienten vill separeras från sin sjukdom och bli sedd som personen 
bakom ätstörningen. Det är ytterst viktigt att som vårdpersonal och sjuksköterska kunna 
skilja på sjukdom och person för att främja en patientnära relation och således vara en 
hjälpande hand i att främja hälsa. Även en inbjudande öppenhet i att ta sig an en 
modergestalt eller systerroll kan hjälpa till i att främja tillfrisknandet kring denna 
patientgrupp.   
 
Fortsatta studier 
Under arbetets gång påträffades bristande mängd vetenskap kring ämnet i stort. Det finns 
ett mycket begränsat antal vetenskapliga studier kring ätstörningar kopplat till känslor och 
upplevelser kring omvårdnaden vilket gjorde den föreliggande litteraturöversikten till en 
stor utmaning. Då det framkom genom den presenterade forskningen att ätstörning är en 
sjukdom som ökar frekvent runt om i världen, är ytterligare forskning och utveckling samt 
kunskap kring sjukdomen viktigt. Det finns en kunskapslucka kring forskning som 
beskriver risken av att återinsjukna i en ätstörning. Då det går att se en ökad prevalens vad 
gäller ätstörningar hos både män och kvinnor, bör vård och evidensbaserad forskning kring 
patientgruppen utvecklas. Det upplevs finnas ett stort behov av att vidare undersöka mäns 
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upplevelser av att vara sjuk i en ätstörning, samt vilka faktorer som bidrar till att främja 
tillfrisknandet hos män med ätstörning.  
  
Klinisk tillämpbarhet 
Resultatet av studien belyser slutligen hur viktig sjuksköterskans roll i mötet med patienten 
är. Sjuksköterskans attityd, holistiska syn och förhållningssätt sätter tonen för hur vården 
kommer att uppfattas av patienten, och hur effektiv behandlingen av sjukdomen kommer 
att bli. Studiens resultat kommer att vara en viktig del i utvecklingen av omvårdnaden 
kring denna patientgrupp, då det finns tydliga belägg för att denna typ av fokus i 
behandling bevisligen är av god karaktär för tillfrisknandet.  
 
Att som sjuksköterska vara införstådd i hur patienterna som de vårdar känner för 
omvårdnadshandlingarna, ger förståelse i vad som fungerar och bör implementeras i 
vården eller ej. En av sjuksköterskans viktigaste kompetenser är att vårda och att främja 
hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Genom forskning och sammanställning av 
patienternas egna utvärderingar av de olika omvårdnadshandlingarna, kan sjuksköterskan 
förbättra sitt arbete gentemot patienterna. Sjuksköterskan bör veta vad som fungerar 
medicinskt för att få en person att tillfriskna, men samtidigt förstå personens känslor och 
tankar. Materialet som här sammanställts kan utnyttjas av vårdpersonal för att utveckla sin 
profession och sitt arbete i att främja hälsa hos personer med ätstörning.      
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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, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

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 deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal 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 deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt 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 
Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Fox, J. RE., &  

Diab, P. 

2015 

Storbritannien 

 

An exploration of 

the perceptions 

and experiences 

of living with 

chronic anorexia 

nervosa while an 

inpatient in an 

Eating Disorder 

Unit: An 

Interpretative 

Phenomenological 

Analysis (IPA) 

study 

Syftet med 

studien var att 

ta reda på 

patenten med 

AN upplevelse 

av att leva med 

sjukdomen och 

behandlingen 

på kliniken. 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: En grupp kvinnor med 

medelålder 27 år som haft 

diagnosen AN i >6 år. 

Datainsamling: Intervju med 

6 breda frågor. 

Analys: Interpreatative 

Phenomenological Analysis 

(IPA).  

 

6 Resultatet gav fem olika 

teman: Att ha 

sjukdomsinsikt, upplevelsen 

av behandlingen och 

matning, relationen till 

vårdpersonalen, att kämpa 

och leva med AN och 

upplevelsen av att behandlas 

av pessimistisk personal. 

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 

 

 

 

 



 

 

III 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gulliksen, K. S., 

Nordbo, R. H. S., 

Espeset, E. M. S., 

Skårderud, F., 

Geller, J., & 

Holte, A.  

2012 

Norge 

Preferred Therapist 

Characteristics in 

Treatment of 

Anorexia Nervosa: 

The Patient’s 

Perspective 

Syftet var att 

identifiera och 

beskriva de 

egenskaper som 

patienterna med 

AN föredrog hos 

vårdpersonalen 

för att främja 

tillfrisknande 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 38 kvinnor i ålder 

18-51 år som under de 

senaste två åren behandlas 

för AN 

Datainsamling: 

Semistrukturerad 

intervjumetod 

Analys: Fenomenologisk 

analys 

38 

(0) 

Resultatet visade på fyra 

fynd relaterat till 

patienternas upplevelse 

kring relationen med 

vårdpersonalen: acceptans, 

vitalitet, utmaning och 

expertis. Det visade på att 

vårdpersonalen i mötet 

med patienten bör kunna 

hantera och själva kunna 

använda sig en rad olika 

beteenden i olika  

situationer. 

K 

1 

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

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gulliksen, K. S., 

Nordbo, R. H. S., 

Espeset, E. M. S., 

Skårderud, F., & 

Holte, A. 

2015 

Norge 

The Process of 

Help-Seeking in 

Anorexia 

Nervosa: Patients 

Perspective of 

First contact With 

Health Service 

Syftet var att 

beskriva hur 

patienter med AN 

upplevde första 

mötet med vården 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 34 kvinnor mellan 

18-51 år som behandlades 

för AN de två senaste åren, 

på fem olika kliniker. 22 

av deltagarna var inte 

inneliggande medans 12 

behandlades på sjukhus 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Tematisk analys  

 

34 

(0) 

I resultatet påvisades tre 

huvudteman kopplade till 

hur patienten upplevde 

mötet med vården: 

omständigheter, reflektion 

och reaktion 

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 

 

 

 

 

 



 

 

V 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hannon, J., 

Eunson, L., & 

Munro, C. 

2017 

Storbritannien 

The patient 

experience of 

illness, treatment 

and change, 

during intensive 

community 

treatment for 

severe anorexia 

nervosa 

Syftet var att förstå 

upplevelsen av 

specialistvård, 

sjukdom och att 

genomgå en 

förändring hos 

patienter med all 

allvarlig AN. Med 

betoning på hur man 

upplevde processen 

som det innebar att 

genomgå en 

förändring. 

Design: Mixad metod 

Urval: åtta kvinnor 

mellan ålder 23-20 år 

som alla behandlats 

med ANITT. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Interpretativ 

fenomenologisk analys 

(IPA) 

 

8 

(3) 

Resultatet visade på sex 

teman som handlade om 

upplevelse av 

behandlingen, att leva 

med AN, att vara 

självkritisk i jämförelse 

mot att acceptera sig 

själv, isolering i 

jämförelse mot att ha 

kontakt med andra, 

Hopplöshet i jämförelse 

med att finn hopp och att 

genomgå en förändring 

mot att vara fast i 

sjukdomen. 

K & R 

II 

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

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lindstedt, K., 

Neander, K., 

Kjellin, L., & 

Gustafsson, S. 

A. 

2015 

Sverige 

Being me and 

being us – 

adolescents’ 

experiences of 

treatment for 

eating disorders 

Syftet var att 

undersöka hur 

ungdomar med 

ätstörning i 

öppenvården 

uppfattar sin tid 

under 

behandlingen 

kopplat till 

familj- och 

individbaserade 

insatser 

Design: kvalitativ 

metod 

Urval: patienter med 

ätstörning mellan 13–

19 år, både pojkar och 

flickor inkluderades 

Datainsamling: 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

Analys: tematisk analys 

och systematisk 

interpretation. 

19 

(4) 
Resultatet visade vikten i att 

inkludera familjen i 

behandling vid ätstörning, 

samt vikten i att skapa en 

terapeutisk relation mellan 

patient och vårdare där 

begreppet tillit visade sig 

vara bärande 

K 

I 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

VII 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rance, N., 

Moller, N. P., & 

Clarke, V. 

2017 

Storbritannien 

‘Eating 

disorders are not 

about food, 

they´re about 

life’: Client 

perspectives on 

anorexia nervosa 

treatment 

Syftet var att få en 

bredare förståelse kring 

behandlingsupplevelser 

hos personer som 

tillfrisknat eller är 

under tillfriskning i 

behandling av AN 

Design: kvalitativ 

metod 

Urval: kvinnliga 

patienter 18–50 år, 

med en formell AN 

diagnos eller en själv-

diagnostiserad AN 

diagnos  

Datainsamling: semi-

strukturerade 

intervjuer 

Analys: tematisk 

analys 

12 

(0) 

Resultat visade på att ett 

holistiskt synsätt i 

behandlingen var en viktig del 

i tillfrisknandet. Att inte 

enbart se till att viktökning 

och matglädje är det enda 

viktiga, utan att se patienten 

som en helhet i behandlingen. 

Även tillit till vårdaren och 

den terapeutiska relationen 

visade sig vara en viktig del 

för återskapandet av en god 

hälsa. Slutligen visade sig en 

längre behandlingstid vara av 

god karaktär för 

tillfrisknandet 

K 

I 

 

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

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

 

 



 

 

VIII 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sheridan, G., & 

McArdle, S.  

2016 

Irland 

Exploring Patients‘ 

Experiences 

Of Eating Disorder 

Treatment Services 

From a Motivational 

Perspective 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheten av 

behandling för 

ätstörning både hos 

de individer som 

hade en pågående 

sjukdom och de 

som tillfrisknat. 

Detta för att få en 

överblick över vilka 

som var de 

motiverande 

faktorerna i 

behandlingen 

Design: Kvalitativ 

metod 

Urval: kvinnor i ålder 

18–31 år som antingen 

behandlades eller hade 

behandlats för 

ätstörning. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Tematisk 

analys 

14 

(0) 

Resultatet visa på att 

individer med AN hade 

lättare att ta sig 

behandlingen om det var 

en kontinuitet med 

vårdpersonalen, det var 

viktigt för att känna tillit. 

Om det inte fanns hade 

patienten svårt att 

engagera sig i 

behandlingen. 

Patienterna vill även att 

vårdgivaren såg förbi 

sjukdomen och såg 

individen bakom 

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 

 

 

 



 

 

IX 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sly, R., Morgan, 

J. F., Mountfort, 

V. A., Sawer, F., 

Evans, C., & 

Lacey, J. H. 

2014 

Storbritannien 

Rules of 

Engagement: 

Qualitative 

Experiences of 

Therapeutic 

Alliance When 

Receiving In-

Patient 

Treatment for 

Anorexia 

Nervosa 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

upplevelse av 

vården och den 

terapeutiska 

relationen med 

personalen hos 

patienter under 

pågående 

behandling av 

sin ätstörning  

Design: kvalitativ metod 

Urval: kvinnliga 

patienter, mellan 18–34 

år, med diagnostiserad 

AN  

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Interpretativ 

fenomenologisk analys 

(IPA) 

8 

(0) 

Resultatet visade på fyra 

huvudteman som i studien 

framkommit som viktiga 

delar i tillfrisknandet: att ett 

gott första intryck kan 

komma att vara avgörande, 

en god relation parterna 

emellan, att patienterna får 

vara delaktiga i sin egen 

vårdprocess, att 

sjuksköterskorna är 

dominanta men på ett 

följsamt sätt, en hårfin gräns 

i givandet och tagandet     

K 

I 

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

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

 

 

 

 



 

 

X 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Smit, V., 

Chouliara, Z., 

Morris, P. G., 

Collin, P., 

Power, K., 

Yellowlees, 

A.,…Cook, M. 

2016 

Storbritannien 

The experience 

of specialist 

inpatient 

treatment for 

anorexia 

nervosa: A 

qualitative 

study from 

adult patients’ 

perspective 

Syftet med 

studien var att 

belysa kvinnors 

upplevelser 

under pågående 

specialistvård 

för AN 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Kvinnor som uppfyllde 

DSM-IV kriterierna och som fått 

vård på avdelning för AN, i ålder 

mellan 18–41 år. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Tematisk analys 

31 

(10) 

Resultatet i studien visade  

att med hjälp av 

behandling och 

vårdpersonalen lyckades 

patienten med AN utveckla 

den personliga kontrollen 

och att förändra sitt 

anorektiska tankemönster 

K 

II 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

XI 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Stavarski, D. H., 

Alexander, R. 

K., Ortiz, S. N., 

& 

Wasser, T. 

2018 

USA 

Exploring nurses’ 

and Patients’ 

perceptions of 

hope and hope-

engendering 

nurses’ 

interventions in an 

eating disorder 

facility: A 

descriptive cross-

sectional study 

 

Syftet var att 

förstå vilka 

mekanismer som 

sjuksköterskan 

kan använda sig 

av för att främja 

hopp hos 

patienter i 

övergång från 

sjukdom till 

tillfrisknande 

Design: tvärsnittsstudie, 

komparativ och 

korrelationsdesign 

Urval: kvinnliga patienter 

med ätstörning från 18 år 

eller äldre, samt 

sjuksköterskor  

Datainsamling: 

enkätundersökning 

Analys: Deskriptiv analys 

129 

(10) 

Resultat visade på att tre breda 

kategorier identifierats: 

relationer, intervention och att 

främja och upprätthålla hopp 

som en aktiv process 

K 

I 

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

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

 

 

 

 



 

 

XII 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

van Ommen, J., 

Meerwijk, E. L., 

Kars, M., van 

Elburg, A., & van 

Meijel, B. 

2009 

Nederländerna 

Effective nursing 

care of adolescents 

diagnosed with 

anorexia nervosa: the 

patients’ perspective 

Syftet med 

studien var att 

skapa en 

teoretisk modell 

som beskriver 

effekten av att 

vårda patienter 

med AN, ur ett 

patientperspektiv 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Patienter 

diagnostiserade med AN i 

ålder 12-18 år 

Datainsamling: Semi-

strukturerad intervju 

Analys: intermediate 

analyses 

14 

(1) 

Resultatet visade att 

sjuksköterskan hade stort 

inflytande i tillfrisknandet 

från AN. Tre bidragande 

huvudtemat kunde 

urskiljas: normalisering, 

struktur och ansvar 

K 

I 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

XIII 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Wright, K. M., & 

Hacking, S. 

2011 

Storbritannien 

An angel on my 

shoulder: a study 

of relationships 

between women 

with anorexia 

and healthcare 

professionals 

Syftet med studien 

var att beskriva 

patienten med AN 

upplevda 

erfarenheter av 

vården och 

relationen med 

hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Kvinnor i ålder 21–

44 år  

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Tematisk analys 

14 

(1) 

Resultatet visade att 

kvinnorna med AN som var 

i kontakt med vården kände 

sig trygga till vården och i 

relationen till personalen. 

Med god relation växte 

tilliten till hälso- och 

sjukvårdpersonalen, vilket 

hjälpte patienten att känna 

hopp och trygghet 

K 

I 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

XIV 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

 Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvali
tet 

Wright, K. M. 

2015 

Storbritannien 

Maternalism: a 

healthy alliance 

for recovery and 

transition in 

eating disorder 

services 

Syftet va med 

studien var att 

utforska 

upplevelsen av 

förhållandet 

mellan kvinnor 

med AN och 

vårdgivaren i 

strävan att hjälpa 

dom att tillfriskna 

 

Design: kvalitativ metod 

Urval: kvinnor med AN, 

18 år eller äldre, samt 

vårdare från 

ätstörningsmottagningar 

för vuxna 

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: tematisk analys   

25 

(0) 

Resultat visade att den 

terapeutiska relationen är viktig, 

däribland att relationen patient och 

vårare emellan är av stor tyngd. 

Att ”vara där” mer än att ”göra 

det” ansågs vara viktigt i 

skapandet av förtroendet och 

tilliten parterna emellan. Att ha en 

”modersfigur” att ty sig till sågs 

också vara en viktig del 

K 

I 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

XV 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Zugai, J. S., 

Stein-Parbury, J., 

& Roche, M. 

2018 

Australien 

Therapeutic 

alliance, anorexia 

nervosa and the 

inpatient settings: 

A mixed 

methods study 

Syftet med 

studien var att 

förstå 

sammanhanget 

mellan 

behandling av 

AN i 

slutenvården och 

konsekvenserna 

av en terapeutisk 

allians patient och 

sjuksköterska 

emellan 

Design: Mixad metod 

Urval: Patienter med AN 

från 12 år och 

sjuksköterskor från sex 

olika avdelningar i fem 

olika sjukhus deltog. 

Datainsamling: multipla 

skalor användes i fas 1, 

semistrukturerade i fas 2 

Analys: Deskriptiv 

analys och tematisk 

analys 

128 

54 

(0) 

Resultatet påvisade att flera olika 

faktorer påverkar den 

terapeutiska alliansen mellan 

patienten och sjuksköterskan. 

Sjukdomen (AN) i sig har utger 

en risk i att försämra kvaliteten på 

relationen. De positiva effekterna 

av närhet, en relation och 

intimiteten ger över tid ett gott 

resultat   

P&K 

I 

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

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

 

 

 

 



 

 

XVI 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Zugai, J. S., 

Stein-Parbury, J., 

& Roche, M. 

2012 

Australien 

Effective nursing 

care of 

adolescents with 

anorexia nervosa: 

a consumers 

perspective 

Syftet med studien 

var att beskriva hur 

sjuksköterskan kan 

bidra till att 

patienten med AN 

får en positiv 

upplevelse av 

vården och 

samtidigt säkerställa 

viktökning 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Patienter som 

vårdades på en enhet för 

ungdomar. I ålder mellan 

14-16 år 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Tematisk analys 

8 Resultatet visade att 

sjuksköterskan ansågs ha 

ett stort inflytande på 

patienten och dess 

upplevelser av vården. Tre 

huvudteman kring vad som 

var viktigt i vårdrelationen 

och vården uppdagades: att 

säkerställa viktökning, 

bibehållandet av en 

terapeutisk miljö samt 

relationen till 

sjuksköterskan 

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 

 

 

 

 



 

 

XVII 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Zugai, J. S., 

Stein-Parbury, J., 

& Roche, M. 

2018 

Australien 

The nature of the 

therapeutic 

alliance between 

nurses and 

consumers with 

Anorexia 

Nervosa in the 

inpatient setting: 

A mixed-methods 

study 

Syftet med 

studien var att 

bilda en förståelse 

över den 

terapeutiska 

relationen mellan 

patienten med AN 

och 

sjuksköterskan 

Design: Mixad metod 

Urval: Patienter och 

sjuksköterskor från sex 

olika avdelningar som 

behandlade AN. Alla 

deltagare var över 12 år. 

Datainsamling: Enkät 

med efterföljande semi-

strukturerad intervju 

Analys: Statistisk analys 

samt tematisk analys 

182 

(0) 

Resultatet beskrev hur tre stora 

teman identifierades: kärlek, 

gränser och professionellt 

förhållningssätt. Det var viktigt 

för patienterna att känna tillit 

och att sjuksköterskan ingav 

trygghet samtidigt som man såg 

till individen bakom sjukdomen 

P&K 

I 

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

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

 

 

 

 


