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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Anorexia nervosa är en psykiatrisk sjukdom som innebär en medveten självsvält. Det är få 

med sjukdomen som tillfrisknar och många går helt utan behandling. Det är en 

patientgrupp vilka inte alltid följer sjukvårdpersonalens råd och där många motsätter sig 

behandling. Det finns en problematik angående val av behandlingsmetod då det finns 

bristande evidens gällande behandlingsresultaten.   

 

 

Syfte  
 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll i omvårdnaden av personer med 

anorexia nervosa och vilka faktorer som är av betydelse vid behandlingen. 

 

 

Metod  
 

En litteraturöversikt valdes som metod för att få en överblick över befintlig kunskap inom 

valt område. Tidigare forskning och studier som kunde svara till syfte och 

problemformulering samlades in för att få en översikt av genomförd forskning inom 

området. Sjutton artiklar inkluderades till resultatet. 

  

 

Resultat 
 

Resultatet visade på att sjuksköterskans roll i omvårdnaden av personer med anorexia 

nervosa är präglat av flertalet faktorer av betydande karaktär för behandlingsresultatet. 

Studien visade på fem huvudfynd: relationen mellan sjuksköterska och patient, information 

och kommunikation, betydelsen av att ge stöd och uppmuntran, betydelsen av kontroll för 

patienten i behandlingen, samt betydelsen av att se hela personen. 

  

 

Slutsats 
 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är en väsentlig del i omvårdnaden, där 

sjuksköterskans egenskaper och kompetens är betydelsefulla. Faktorer som visat stöd och 

uppmuntran samt en god kommunikation är viktiga. Avslutningsvis vill vi belysa vikten av 

att bli sedd som en individ, att fokus inte endast ligger på ätbeteendet och viktuppgång utan 

att hela personen blir behandlad. 

  

 

 

Nyckelord: Anorexia nervosa, Kommunikation, Relation, Sjuksköterskans roll, Stöd  
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INLEDNING 

Anorexia nervosa är en sjukdom som innebär en medveten självsvält. Denna psykiatriska 

sjukdom startar ofta i tidig tonårsålder (Hjern, Lindberg, & Lindblad, 2006; Smink, van 

Hoeken & Hoek, 2012) där många med diagnosen motsätter sig behandling (Herpertz et 

al., 2011). Det är vanligt förekommande i sjukdomsbilden att patienten saknar motivation 

till beteendeförändring och försök till att gå upp i vikt (Herpertz et al., 2011). Då 

motivation och engagemang saknas resulterar det ofta i att patienten avbryter behandlingen 

(Adshead, 2009; Guarda et al., 2007). Herpertz et al. (2011) påpekar en problematik för 

vårdgivare angående val av behandlingsmetod då nuvarande forskning har bristande 

evidens när det kommer till behandlingsresultaten. Dock finns kunskap om att oavsett 

behandlingsform är relationen mellan patienten och sjuksköterskan av betydelse då 

motivation till behandling behövs (Herpertz et al., 2011). 

 

BAKGRUND 

Anorexia Nervosa  

 

Sjukdomen har en hög dödlighet med en mortalitet som är fem till sex gånger större än hos 

normalpopulationen (Herpertz-Dahlmann, 2009; Papadopoulos, Ekbom, Brandt, & 

Ekselius, 2009; Smink et al., 2012). Enligt Papadopoulos et al. (2009) var denna mortalitet 

fortfarande större än hos normalpopulationen 20 år efter behandling av sjukdom. Även 

suicid är överrepresenterat då det är över tio gånger vanligare bland personer med anorexia 

nervosa att begå suicid än hos övriga befolkningen (Chesney, Goodwin & Fazel, 2014). 

Papadopoulos et al. (2009) undersökte i sin studie dödsorsaker hos personer med 

sjukdomen där resultatet visade att suicid var den mest förekommande (Papadopoulos et 

al., 2009).  

 

Sjukdomen är cirka tio gånger vanligare hos kvinnor än hos män med störst antal bland 

flickor i åldrarna 15-19 år (Smink et al., 2012). Smink et al. (2012) skriver att medan 

incidensen bland övriga åldrar varit stabil, har den i åldrarna 15-19 år ökat de senaste 

årtiondena. Siffror visar att sjukdomen existerar hos 0,2-0,4 procent av kvinnor i Sverige i 

åldrarna 12-25 år (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Den bakomliggande orsaken är komplex då det är flera faktorer som spelar in så som 

sociokulturella, biologiska och psykologiska orsaker (Wentz, 2014). Flertalet personer med 

sjukdomen saknar diagnos, detta trots dess allvarliga sjukdomsbild, höga dödlighet och 

höga prevalens bland ungdomar (Herpertz et al., 2011).  

Höga patientkostnader (Herpertz et al., 2011) och det faktum att det är en svårbehandlad 

sjukdom där få tillfrisknar och många går helt utan behandling talar för betydelsen av att 

rätt kunskap om sjukdomen finns hos vårdpersonal (Campell & Peebles, 2014).  

 

Sjukdomsbild 

Sjukdomen medför en rädsla för att gå upp i vikt och där fokus angående vikt och 

kroppsform förekommer. Det innebär att personen på olika sätt försöker gå ned i vikt 

genom att undvika kalorier eller vissa typer av livsmedel, ägna sig åt extrem träning, 

framkalla kräkningar, användning av vätskedrivande läkemedel eller laxermedel (Wentz, 

2014). I många fall börjar viktnedgången med bantning, en viktnedgång som sedan 

fortsätter även efter nådd målvikt. Små måltider kan ses som en triumf och försök att 
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hoppa över måltider eller ta lång tid på sig att slutföra måltider är vanligt. Ljuga om att en 

måltid redan intagits (Wentz, 2014), och beteende som att skära mat i småbitar, föra mat 

omkring på tallriken eller ta små tuggor förkommer. Andra beteenden kan vara ett 

omfattande intresse för matlagning och recept, spegla sig eller att väga sig flertalet gånger 

om dagen. Det finns en uttryckt oro om kroppsvikten och i takt med en ökad viktminskning 

blir även önskan om att bli smalare större. Viktminskningen ses som en seger och träning 

samt att väga sig kan utvecklas till ett tvångsmässigt beteende om nästan rituellt (Herpertz-

Dahlmann, 2009).  

 

Flertalet personer med anorexia nervosa betraktar inte sitt tillstånd som en sjukdom utan 

upplever sina symtom som en del av dem själva (Herpertz-Dahlmann, 2009). I en studie av 

Gale, Holliday, Troop, Serpell och Treasure (2006) presenteras patienternas upplevelse av 

att sjukdomen inbringade säkerhet och struktur, samt medförde en känsla av att de var 

speciella (Gale et al., 2006). Även nyare forskning visar på detta fenomen då Gullriksen, 

Nordbö, Espeset, Skårderud och Holte (2015) i sin studie skriver att ingen av de 

medverkande hade som avsikt att ändra sina beteenden gällande ätstörningen. Ett antal av 

de medverkande såg inte heller sitt tillstånd som en sjukdom och förstod inte att de 

kroppsliga förändringarna var ett resultat av sjukdomen (Gullriksen et al., 2015). 

Freedman, Leichner, Manley, Sandhu och Wang (2006) fann att det inte var någon större 

skillnad gällande dessa upplevelser bland vuxna med sjukdomen i jämförelse med 

ungdomar, utan fann snarare fler likheter än skillnader.  

 

Studier visar att föräldrar får en psykisk påverkan då familjesituationen och hemmiljön 

påverkas när ens barn drabbas av sjukdomen. Familjediskussioner ökar, då bråk och 

skuldbeläggningar mellan föräldrar och barnet uppstår (McCormack & McCann, 2015; 

Whitney et al., 2005). Syskonpåverkan i relation till personer med anorexia nervosa har 

undersökts i en studie av Halvorsen, Rø och Heyerdahl (2013). Det visade sig att 81 

procent av de 21 deltagande syskonen i studien var oroliga över att sitt syskon med 

sjukdomen aldrig skulle återhämta sig, och 41 procent var rädda för att sitt syskon skulle 

dö (Halvorsen et al., 2013). 
 

Symtom 

Sjukdomen påverkar hela kroppen till följd av självsvält, bland annat kan en långsammare 

andningsfrekvens och lägre blodtryck ses till följd av en sänkt ämnesomsättning. Även 

sänkt kroppstemperatur, sänkt blodcirkulation, ökad kroppsbehåring, minskad tillväxt, 

fördröjd utveckling av puberteten, nedbrytning av muskler och minskade fettreserver är 

vanliga följder. Förstoppning, magsmärtor, och problem med sömnen är andra 

förekommande symtom (Campell & Peebles, 2014). Det är vanligt att det tillsammans med 

sjukdomen förekommer psykiatriska tillstånd som depression, ångest, tvångssyndrom och i 

vissa fall drogmissbruk (Herpertz-Dahlmann, 2009). Andra psykiska problem som 

koncentrationssvårigheter, sömnproblem, irritation och nedstämdhet, samt ångest efter 

måltider, tvångsmässiga tankar kring vikten och kroppsbilden är förekommande i 

sjukdomsbilden (Campell & Peebles, 2014). 

 

Diagnos 

Vid diagnostisering används den femte upplagan av amerikanska ”Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-5). Den är avsedd att användas i kliniska 

situationer med olika inriktningar med syfte att klassificera psykiska sjukdomar och 

tillstånd. Den kan användas av bland annat psykiatriker, läkare, psykologer, socialarbetare 

och sjuksköterskor (American Psychiatric Association, 2013).  
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Diagnoskriterierna är att energiintaget är mindre än behovet vilket medför en för låg 

kroppsvikt i förhållande till ålder, kön och längd. Personen har en rädsla för att gå upp i 

vikt, trots en tydlig undervikt. Personen utför handlingar och har ett beteende som 

motverkar en viktökning. Det finns ett förnekande av sjukdomen, självkänslan är påtagligt 

påverkad av kroppsformen och/eller en störd kroppsuppfattning förekommer (American 

Psychiatric Association, 2013). 

 

Behandlingsprinciper 

Den initiala behandlingen är viktuppgång (Lock et al., 2010). Således måste patienten sluta 

med alla kompensatoriska beteenden som förekommer för att göra sig av med extra 

kalorier. Det innefattar all fysisk aktivitet, kräkningar, användning av vätskedrivande 

läkemedel och laxermedel (Herpertz-Dahlmann, 2009; Walsh, 2007; Wentz, 2014).  

 

Behandlingen bör anpassas till sjukdomen och sjukdomens fysiska påverkan av kroppen. 

Läkningsprocessen tar vanligtvis flera månader, eller år, vilket bör tas i åtanke under 

behandlingstiden. Både när det gäller poliklinisk-och slutenvårdsbehandling bör denna ske 

i specifika för ändamålet anpassade centra eller där terapeut med adekvat kunskap gällande 

behandling av ätstörningar finns att tillgå (Herpertz et al., 2011).  

 

Tvångsbehandling, vilket innebär sondmatning, ska så långt som möjligt undvikas då den 

kan upplevas som stressande för patienten och bör således endast ges när alla andra 

alternativ är beprövade (Herpertz et al., 2011; Russel, 2001). Barn och ungdomar med 

diagnosen som fortfarande bor hemma bör ha sina föräldrar, nära släktingar eller 

vårdnadshavare deltagande i behandlingen (Herpertz et al., 2011). 

 

Behandlingsmetoder 

Det finns en mängd olika behandlingsmetoder inom både öppen- och slutenvård med olika 

sorter av terapeutisk behandling. Vilken som används beror oftast inte på evidens i 

befintlig forskning utan snarare på hälso- och sjukvården i det aktuella landet (Herpertz-

Dahlmann, 2009; Herpertz-Dahlmann, van Elburg, Castro-Fornieles, & Schmidt, 2015). 

Enligt Herpertz-Dahlmann et al. (2015) saknas det forskning med tillräcklig evidens 

gällande vilka resultat de olika behandlingsformerna ger, med undantag av familjebaserad-

omvårdnad vilken i största grad endast används i angloamerikanska länder.  

 

Studier har genomförts på grupper där familjebaserad omvårdnad har varit i fokus. 

Familjer har då deltagit i behandlingen som en tillgång i omvårdnaden snarare än ett 

hinder. Föräldrarna inspireras till att ta en aktiv roll och stötta sitt barn i 

behandlingsprocessen där viktuppgång är huvudmålet, vilket i studier har visat positiva 

resultat (Hughes et al., 2014; Le Grange, 2005). I familjebaserad omvårdnad är målet som i 

övriga behandlingsmodeller till en början att få en viktuppgång, fokus läggs sedan på 

eventuella problem i relationen mellan barnet och föräldrarna. Den familjebaserade 

omvårdnaden delas in i tre faser där första fasen fokuserar på föräldrarnas roll i 

omvårdnaden, den andra fasen handlar om att barnet själv ska få kontroll över sin vikt, mat 

och ätande. Den tredje fasen har fokus på att skapa ett hälsosamt förhållande mellan barnet 

och föräldrarna (Lock et al., 2010).  
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Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

 

Omvårdnadens betydelse 

Det grundläggande målet för all omvårdnad ska vara patientens hälsa. Omvårdnaden ska 

utgå från patientens självupplevda känsla av problem som den eventuella sjukdomen 

medför, vilket kräver att en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt är centralt i 

omvårdnaden (Finnström, 2010).  

 

För sjuksköterskan innebär det att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. I vårdarbetet ska sjuksköterskan visa respekt, lyhördhet och medkänsla. 

Omvårdnaden skall utgå från mänskliga rättigheter, rätten till liv och till värdighet och ett 

respektfullt bemötande vara centralt (ICN, 2014). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening 

(2014) grundas en god omvårdnad på att patientens och dess närstående blir bemötta med 

empati. Personens integritet och värdighet ska bevaras och bemötandet nämns som en 

betydande del i patientens upplevelse av omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). 

 

Det ingår i sjuksköterskans profession att inkludera familj och närstående även när 

informationen och undervisningen är riktad åt patienten. Sjuksköterskan ska försöka förstå 

patientens upplevelse av sin situation och det ska finnas ett samarbete mellan sjuksköterska 

och patient där de tillsammans med närstående försöker hitta patientens resurser för 

tillfrisknande (Friberg, 2010). Det beskrivs även i Patientlagen (SFS, 2014:821), kap. 6, 3§ 

att närstående ska ges möjlighet att vara delaktiga i vården så länge tystnadsplikten eller 

annan sekretess inte hindrar. 

 

Sjuksköterskan har en avgörande roll i omvårdnaden av patient med anorexia nervosa, 

både när det kommer till bedömning och genomförande av vården (Harris & Cumella, 

2006). Inom slutenvård är det oftast sjuksköterskans ansvar att kontrollera patienten genom 

att övervaka att oärlighet och kompensatorisk aktivitet inte sker. En allt viktigare del är att 

motivera och uppmuntra personen till att ta egna beslut och ta mer ansvar över sina behov 

för tillfrisknade (Wentz, 2014). I en studie från 80-talet där Kreipe och Kidder (1986) 

undersökte skillnader mellan två olika behandlingstyper visade sig inga skillnader i 

resultat. Dock fann man att egenskaper hos sjukvårdpersonal var av betydelse för 

patienternas upplevelse av behandlingen (Kreipe & Kidder, 1986). 

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient 

Sjukdomen är komplex där lögner och manipulation förekommer, både gentemot föräldrar, 

vänner och sjukvårdpersonal. Det krävs en ärlig och förtroendefull relation mellan 

sjuksköterska och patient för att vården ska bli optimal. Finns förtroendet så blir hjälpen 

lättare att ta emot, exempelvis om stöttning vid måltid och avledning vid ångest behövs 

(Wentz, 2014). Även Patientlagen (SFS, 2014:821), kap. 6, 1§ beskriver att patientens 

behov av trygghet och kontinuitet ska tillgodoses av sjuksköterskan. Kiessling och 

Kjellgren (2004) visar i sin studie att tre faktorer har stor betydelse för att patienten ska 

känna delaktighet i vården. Dessa tre faktorer var samtal där patienten kunde förklara sin 

situation och tankar om behandling, kontinuitet i möten med sjukvårdpersonal och behov 

av kontroll (Kiessling & Kjellgren, 2004).  

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient ses som kärnan i omvårdnaden. Denna 

relation är grunden och en förutsättning för god omvårdnad. Relationen innebär tillit 

mellan patient och sjuksköterska som möjliggör att patienten visar engagemang och känner 
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delaktighet och kontroll i sin vård. En av de grundläggande faktorerna för att uppnå en god 

relation är att sjuksköterskan har ett bra förhållningssätt. Det betyder att sjuksköterskan ska 

vara tillgänglig i vården för patienten, att visa empati, respekt och engagemang och inte 

döma, försumma eller kränka patienten (Berg, 2010). Det beskrivs även i en studie av 

Wright (2015) där patienterna var eniga om att relationen till sjuksköterskan var av stor 

betydelse för tillfrisknandet. Egenskaper hos sjuksköterskan som att visa värme, ömhet och 

att finnas tillgänglig var väsentliga för behandlingsresultatet (Wright, 2015). Även Roots, 

Rowlands och Gowers (2009) beskriver i sin studie att patienterna uttryckte att en god 

relation med sjuksköterskan var av vikt, och en önskan om att bli lyssnad på, samt att 

vårdgivaren såg till hela personen var något som uppskattades.  

 

Enligt omvårdnadsteoretikern Travelbee (1971) är relationen mellan sjuksköterska och 

patient grunden för en god omvårdnad. Hon skriver om Human-to-human relationship och 

menar att en relation inte uppstår mellan sjuksköterska och patient, utan att en relation 

skapas mellan två människor som är likvärdiga. Sjuksköterskan och patienten bör se 

varandra som människor, det är först då en relation kan uppstå. Det är i relationen målet 

med omvårdnaden kan uppnås, oavsett om målet med omvårdnaden är att förebygga och 

hantera en sjukdom, eller att hitta mening med tillvaron. En relation är något som inte ska 

stressas fram, utan den växer fram i varje möte. Likt Wright (2015), menar även Travelbee 

(1971) att egenskaper hos sjuksköterskan är av vikt. Förmåga att visa empati, sympati och 

att icke döma är essentiellt i mötet samt en grundläggande och väsentlig del i 

omvårdnaden. 

 

Information och kommunikation 

Det finns en tydlig koppling mellan information och kunskap och hur detta leder till 

patientdelaktighet. Information och kommunikation påverkar i sin tur behandlingsresultatet 

och patientens känsla av trygghet, både i sig själv och i sin omgivning samt deras 

tillfredsställelse med vården. Om sjuksköterskan ger information och förklarar 

händelseförloppet får patienten bredare kunskap om sitt tillstånd, vilket leder till ökad 

delaktighet (Socialstyrelsen, 2015). Det beskrivs även Patientlagen (SFS, 2014:821), kap. 

5, 1 §, att vården ska genomföras tillsammans med patienten så långt detta är möjligt. 

Sjuksköterskan ska respektera patientens egen vilja och självbestämmande samt se och 

förstå patientens vårdbehov, vilket är av vikt för att göra patienten delaktig i 

vårdprocessen. Det är sjuksköterskans uppgift och ansvar att delge patienten information. 

Denna information ska utgå från patienten och vara individuellt anpassad (Socialstyrelsen, 

2015). Patientlagen (SFS, 2014:821), kap. 3, beskriver bland annat hur patienten har rätt 

till information om sitt hälsotillstånd, behandlingsmetoder och det förväntade 

behandlingsförloppet. 

 

Fossum (2013) beskriver kommunikation som att göra någon delaktig i, eller som ett 

ömsesidigt utbyte. Kommunikation är av yttersta vikt inom vården och är nödvändigt för 

ett samarbete mellan patienten och sjuksköterskan (Fossum, 2013). Patienten är beroende 

av sjukvårdspersonalens kunskap och kompetens för att få en god kunskap och inblick i 

den egna vården. Informationen ska utbytas i en dialog som ska vara öppen och utgå från 

patienten där denne känner sig respekterad och förstådd. Denna information ska göra det 

möjligt för patienten att aktivt medverka i vårdprocessen (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Även kommunikation med närstående är av vikt då familjen inte sällan hamnar i konflikter 

med sitt barn med anorexia nervosa. Lögner och manipulation är vanligt förekommande, 

framförallt kring det som rör mat och träning. Föräldrar bör få adekvat information om 
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sjukdomens psykiska samt fysiska effekter samt stöttning om hur de kan stärkas i rollen 

som vårdare (Wentz, 2014). 

 

 

Problemformulering 

 

Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med långsamt tillfrisknande. Trots dess 

höga prevalens bland ungdomar, allvarliga sjukdomsbild, höga dödlighet och befintlig 

behandling är det ett stort antal som går utan diagnos (Herpertz et al., 2011). Det är en 

svårbehandlad sjukdom där få tillfrisknar och många går helt utan behandling vilket talar 

för vikten av att rätt kunskap om sjukdomen finns hos vårdpersonal (Campell & Peebles, 

2014). Det är en patientgrupp som inte alltid följer råd och där lögner och manipulation 

sker gentemot sjukvårdspersonal (Wentz, 2014). Herpertz-Dahlmann et al. (2015) menar 

att det saknas forskning med tillräcklig evidens om vilka resultat de olika 

behandlingsformerna ger, med undantag av familjebaserad-omvårdnad.  

 

Enligt Harris och Cumella (2006) har sjuksköterskan en betydande roll gällande 

bedömning och utförande av omvårdnaden av person med anorexia nervosa. Det finns 

dock en problematik gällande olika typer av behandlingsformer och svårigheter gällande 

patientgruppens ambivalens för behandling samt att det är en liten andel som faktiskt 

tillfrisknar. Denna litteraturstudie syftar till att belysa sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

och vilka faktorer som är av betydelse vid behandlingen. Resultatet kan komma att vara till 

användning för sjuksköterskor och sjukvårdpersonal i framtida behandling och omvårdnad 

av personer med anorexia nervosa.  
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SYFTE  

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll i omvårdnaden av personer med 

anorexia nervosa och vilka faktorer som är av betydelse vid behandlingen.  

 

 

METOD  

Val av Metod 

 

För att uppnå studiens syfte valdes en litteraturöversikt som metod, vilket innebär att 

beskriva och få en överblick över befintlig kunskap inom valt område. Tidigare forskning 

och studier som kunde svara till syfte och problemformulering samlades in för 

genomläsning. Utvalda vetenskapliga artiklar som föll inom ramen för ämnet analyserades, 

granskades kritiskt och sammanställdes i ett resultat enligt Forsberg och Wengströms 

(2016) rekommendationer. Ingen avgränsning genomfördes gällande kvalitativa eller 

kvantitativa studier vilket Friberg (2012) menar skapar en god överblick över valt ämne. 

 

 

Urval  

 

Sökningar genomfördes i databaser efter artiklar vars innehåll ansågs vara relevant för 

studiens syfte.  

 

Inklusionskriterier  

Artiklarna skulle vara peer reviewed och skrivna på engelska eller svenska då dessa är 

språk som behärskas. I sökningarna valdes ingen begränsning angående ”full text” och 

”abstract” då Östlundh (2012) menar att dessa begränsningar kan ge ett mindre urval att 

tillgå. Herpertz-Dahlmann et al. (2015) menar att det finns olika behandlingsmetoder för 

anorexia nervosa vilka även kan skilja sig åt i olika länder, därför genomfördes inga 

begränsningar angående artiklarnas ursprungsland, detta för att få ett brett sökresultat. En 

avgränsning i tid på tio år valdes, vilket Östlundh (2012) anser kan göras för att eftersträva 

så aktuell forskning som möjligt. I vissa databaser genererade detta få träffar och 

avgränsningen på tio år togs bort för att bredda sökningen. Artiklar äldre än tio år, vars 

innehåll ansågs vara aktuellt och relevant för studien fick då inkluderas. Artiklarna 

fokuserade främst på anorexia nervosa, medan vissa artiklar fokuserade på ätstörningar 

generellt. Det innehåll som inte rörde anorexia nervosa och som därmed inte var relevant 

för studien exkluderades. Artiklar ur patient-, sjuksköterske-, och närståendeperspektiv 

inkluderades, detta för att få ett bredare perspektiv gällande sjukdomen och större urval. 

 

Exklusionskriterier 

Enligt Smink et al. (2012) är sjukdomen tio gånger vanligare hos kvinnor än hos män och 

rådande forskning rör främst flickor i tonåren (Smink et al., 2012). Dock finns det en del 

forskning där även äldre kvinnor med sjukdomen är inkluderade. Studien fokuserar därför 

på kvinnor i alla åldrar och artiklar gällande män med sjukdomen har exkluderats. Andra 

artiklar som exkluderats var artiklar gällande endast bulimia nervosa, hetsätning alternativt 

ätstörning utan närmare specifikation, då detta är diagnoser vilka inte är kopplade till 

studien och syftet. Studien och syftet fokuserar på sjuksköterskans roll i omvårdnaden av 

personer med anorexia nervosa och vilka faktorer som är av betydelse vid behandlingen, 

därför har artiklar gällande farmakologisk behandling, alternativa behandlingsmetoder så 
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som akupunktur, samt artiklar som i resultat endast redovisat fysiologiska förändringar 

exkluderats.  

 

 

Datainsamling 

 

Insamling av data har genomförts i databaserna PsycINFO, PubMed och CINAHL vars 

innehåll enligt Forsberg och Wengström (2016) är passande till studier inom omvårdnad. 

PsycINFO är en databas där forskning inom psykologi, medicin och omvårdnad finns 

tillgänglig. PubMed (Public Medline) är en databas med ett brett utbud av artiklar gällande 

framförallt omvårdnad, medicin och odontologi. I CINAHL (Comulative index of nursing 

and allied health) finns forskning vilken fokuserar på omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Varje databas har sina olika söktermer. För att ta reda på dessa termer tillämpades 

Thesaurus i PsychINFO, MeSH-termer i PubMed och CINAHL-headings i CINAHL. 

Databasernas respektive söktermer användes, men även fritextsökningar då Östlundh 

(2012) anser att detta kan vidga sökningarna.  

 

Till en början användes sökorden anorexia nervosa och nursing då dessa ord är centrala i 

syftet. Dessa två sökord gav en bred sökning med många träffar. Karlsson (2012) menar att 

en ytterligare specificering och avgränsning av träffarna kan göras genom att kombinera 

dessa ord med andra. Sökord som användes i sökningarna var treatment, psychiatric nurse, 

adolescents, relationship, attitudes, inpatient, experience, therapeutic relationship, view, 

health professionals, eating disorder och patient’s perspective. Flera av dessa sökord 

hittades med hjälp av att titta på nyckelord i andra artiklar som var av intresse för syftet. 

Sökorden användes med varandra två eller tre i olika kombinationer, vilket Östlundh 

(2012) menar kan ge fler infallsvinklar inom det valda problemområdet. 

 

För att kombinera sökorden beskriver Karlsson (2012) hur tillämpning av booelska 

operatorer som ”AND”, ”OR” och ”NOT” går till. Vid användning av ”AND” ska båda 

sökorden finnas med i träffen, till skillnad från ”OR” där bara ett av valda sökord behöver 

finnas med. Vid användning av ”NOT” utesluts det efterkommande sökordet (Karlsson, 

2012). I sökningarna användes endast booelska termen ”AND”, då detta enligt Karlsson 

(2012) kan ge en mer specifik sökning riktat mot valt problemområde. Booelska operatorn 

”NOT” användes inte, vilket Östlundh (2012) menar kan utesluta artiklar av intresse. 

 

Då sökordet nurse har olika betydelser och böjningsformer på engelska användes 

trunkering vid vissa sökningar, vilket Östlundh (2012) menar kan ge ett bredare 

sökresultat. Detta innebär att en trunkering sätts i direkt anslutning till valt ord, i detta fall 

nurs* för att ge träffar på artiklar innehållande olika former av ordet. Träffar som nurse, 

nursing och nurses innefattas då vilket eventuellt ger ett fler antal träffar.  

 

Manuella sökningar genomfördes, dock resulterade detta inte i några inkluderade artiklar.  
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PsycINFO, PubMed och CINAHL 

 

Datum 

Databas 

Begränsningar Sökord Träffar Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2016-04-07 

PsycINFO 

English,  

peer review 

Anorexia nervosa (Thesaurus) 

AND psychiatric nurse (fritext) 

AND adolescents (fritext) 

1 1 1 1  

2016-04-18 

PsycINFO 

English,  

peer review 

Anorexia nervosa (Thesaurus) 

AND nursing (Thesaurus) AND 

relationship (fritext) 

22 5 2 1  

2016-04-18 

PsycINFO 

English,  

peer review 

Anorexia nervosa (Thesaurus) 

AND nursing (Thesaurus) 

166 9 3 2  

 

2016-04-19 

PubMed 

English,  

10 years 

Anorexia nervosa (MeSH) AND 

treatment (fritext) AND experience 

(fritext) 

119 8 6 4  

 

2016-04-19 

PubMed 

English,  

10 years 

Anorexia nervosa (MeSH) AND 

treatment (fritext) AND therapeutic 

relationship (fritext) 

82 7 1 1  

2016-04-19 

CINAHL 

English,  

peer review 

Anorexia nervosa (CINAHL 

Headings) AND inpatient (fritext) 

AND experience (fritext) 

32 29 9 3  

 

2016-04-19 

CINAHL 

English,  

peer review 

Anorexia nervosa (CINAHL 

Headings) AND inpatient (fritext) 

AND view (fritext) 

13 4 2 1 

 

2016-04-19 

CINAHL 

English, 

peer review 

Anorexia nervosa (CINAHL 

Headings) AND nurse* (fritext) 

AND experience (fritext) 

20 10 6 1 

 

2016-04-19 

CINAHL 

English,  

peer review 

Anorexia nervosa (CINAHL 

Headings) AND nurse* (fritext) 

83 7 1 1 

 

2016-05-04 

CINAHL 

English,  

peer review 

Eating disorder (fritext) AND 

attitudes (fritext) AND health 

professionals (fritext) 

27 4 1 1  

2016-05-04 

CINAHL 

English,  

peer review 

Eating disorder (fritext) AND 

treatment (fritext) AND patient’s 

perspective (fritext) 

8 2 1 1  

TOTALT   573 86 33 17 
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Dataanalys  

 

Sökningar utfördes i de olika databaserna av oss var och en för sig men i enighet och 

samråd med varandra. Därefter granskades titlar av samtliga träffar i de olika sökningarna. 

Titlar som innehöll relevanta sökord för att svara på syfte och problemformulering valdes 

ut och abstrakt till dessa granskades. De artiklar vars abstrakt inte bedömdes svara på syfte 

och problemformulering sorterades bort vilket Friberg (2012) beskriver som en del av 

analysarbetet. 

 

Baserat på innehållets relevans och koppling till syfte valdes därefter väsentliga artiklar ut 

för att studeras och bedömas i sin helhet. De artiklar vars innehåll bedömdes svara på syfte 

och problemformulering genomgick därefter en fördjupad bearbetning enligt Fribergs 

(2012) rekommendationer.  

 

Valda artiklars kvalitet bedömdes flertalet gånger under arbetets gång till att inneha en låg, 

medel eller hög kvalitet utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering (bilaga A) vilken har sin utgångspunkt i verk av Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). De artiklar vars kvalitet 

bedömdes som låg exkluderades därmed från resultatet. Inkluderade artiklar 

sammanställdes i en matris (bilaga B) vilket Rosén (2012) menar ökar trovärdigheten för 

studien. 

 

Inkluderade artiklar lästes flertalet gånger. De delar av artiklarna vars innehåll svarade mot 

syfte och problemformulering markerades. Det markerade innehållet i samtliga artiklar 

lästes flertalet gånger för att urskilja mönster och återkommande innehåll vilket Friberg 

(2012) menar är till hjälp i analysarbetet. Ur denna process framkom fem teman. Markerat 

innehåll från artiklarna kategoriserades in under respektive tema och översattes till 

svenska. Detta gav en god överblick över insamlat material vilket underlättade fortsatt 

granskning. Texten bearbetades och sammanställdes så att en röd tråd skulle vara 

genomgående i hela resultatet. Ytterligare granskning av artiklarna genomfördes under 

sammanställning av resultatet för att säkerställa att inga feltolkningar gjorts eller att 

information gåtts miste om.  

 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Vi har i denna litteraturstudie i urval, datainsamling och återgivning följt etiska riktlinjer 

enligt Forsberg och Wengström (2016) rekommendationer. För att värna om människors 

integritet, autonomi och lika värde har inkluderade studiers metod och innehåll granskats. 

Helgesson (2015) menar att deltagaren skall ha fattat ett autonomt beslut gällande 

deltagande i studien, vilket skall vara frivilligt och baserat på relevant information 

(Helgesson, 2015).  

 

I första hand har artiklar valts som har godkännande från en etisk kommitté eller 

genomgått noggranna etiska överväganden, vilket Forsberg och Wengströms (2016) 

beskriver är av vikt för att säkerställa att ohederlighet gällande forskning inte skall 

förekomma. I andra fall har de inkluderade artiklarna granskats utifrån Polit & Becks 

(2012) rekommendationer för att bedöma de etiska aspekterna i en studie, deltagare i valda 

artiklars studier skall ha deltagit av egen vilja där varken tvång eller hot förekommit, samt 

fått relevant information gällande studiens syfte och tillvägagångssätt. 
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Plagiat och kopiering ska inte förekomma då referenser enligt APA-mallen är givna och 

källor finns där det inte är egna åsikter som återges, därmed har eventuell plagiering, 

felaktiga referat eller felaktiga bedömningar i denna litteraturstudie varit oavsiktliga. En 

förförståelse gällande relationens betydelse i omvårdnaden har existerat i genomförandet 

av studien, om denna förförståelse har färgat eller påverkat resultatet var även detta 

oavsiktligt. Innehållet i de inkluderade artiklarna har granskats och värderats vilket 

Helgesson (2015) menar ska säkerställa det vetenskapliga värdet.  
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RESULTAT  

Resultatet visade på att sjuksköterskans roll i omvårdnaden av personer med anorexia 

nervosa var präglat av relationen mellan sjuksköterskan och patienten, med flertalet faktorer 

av betydande karaktär för behandlingsresultatet. Studien visade på fem huvudfynd vilka 

tillsammans var betydande i omvårdnaden. Dessa huvudfynd presenteras nedan under 

följande fem rubriker; relationen mellan sjuksköterska och patient, stöd och uppmuntran, 

information och kommunikation, patientens kontroll i behandlingen och betydelsen av att se 

hela personen. 

 

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient 

 

Det var av betydelse för behandlingen att ha en god relation mellan patient och sjuksköterska 

(Colton & Pistrang, 2004; de la Rie, Noordenbos, Donker & van Furth, 2006; Fox & Diab, 

2015; Rance, Moller & Clarke, 2015; Sly et al., 2014; Smith et al., 2016; Wright & Hacking, 

2012; Zugai, Stein-Parbury, & Roche, 2013). Patienter belyste att faktorer av betydelse för en 

god relation var exempelvis; tillit, empati, respektfullhet och förståelse (de la Rie et al., 2006; 

Fox & Diab, 2015; Micevski & McCann, 2005; Nishizono-Maher et al., 2011; van Ommen, 

Meerwijk, Kars, van Elburg, & van Meijl, 2009; Zugai et al., 2013;). I en tillitsfull relation 

kände patienterna att de blev motiverade till behandlingen (de la Rie et al., 2006; Sly et al., 

2014; Zugai et al., 2013), samt att de blev lyssnade på och fick stöd i svårhanterliga stunder 

och till att hantera problem (Colton & Pistrang, 2004; Fox & Diab, 2015; Sly et al., 2014; 

Smith et al., 2016;). I relationen med sjuksköterskan fick patienterna hjälp till struktur och 

verktyg för tillfrisknande (van Ommen et al., 2009; Vanderlinden, Buis, Pieters & Probst, 

2006). Samtal och kommunikation hjälpte att skapa en relation mellan patienterna och 

sjuksköterskorna (de la Rie et al., 2006; van Ommen et al., 2009; Wright & Hacking, 2012). 

 

Egenskaper och kompetens hos sjuksköterskan 

Egenskaper som att visa värme, empati (Nishizono-Maher et al., 2011) och glädje (Ramjan, 

2004; Wright & Hacking, 2012) visade sig vara positivt för att patienterna skulle följa 

behandlingen (Zugai et al., 2013). Andra egenskaper som att lyssna, visa omsorg och inte 

döma medförde att patienterna kände sig trygga (Wright & Hacking, 2012; Zugai et al; 

2013). Det betraktades som värdefullt för både relationen och tillfrisknandet att 

sjuksköterskorna var involverade i behandlingen och fanns tillgängliga för patienterna (van 

Ommen et al., 2009; Zugai et al., 2013). Patienterna beskrev att de sjuksköterskor de träffade 

kontinuerligt var även de sjuksköterskor de hade starkast relation till. Egenskaper som att 

visa tillit och att ta initiativ till att skapa en relation sågs som värdefullt (de la Rie et al., 

2006; van Ommen et al., 2009). 

 

Flera av studierna presenterar att sjuksköterskans kompetens inom området var av vikt för 

relationen (de la Rie et al., 2006; Halvorsen & Heyerdahl, 2007; Nishizono-Maher et al., 

2011; Ramjan, 2004; van Ommen et al., 2009). Patienterna upplevde en starkare känsla av 

tillit och delaktighet om de kände att sjuksköterskorna hade erfarenhet och kunskap inom sitt 

område (de la Rie et al., 2006; Fox & Diab, 2015; Nishizono-Maher et al., 2011; Tierney, 

2008; van Ommen et al., 2009). Patienterna uppgav att det var lättare att vara sig själv och att 

vara ärliga när sjuksköterskorna var dedikerade till sitt arbete och gjorde mer än vad deras 

arbetsuppgifter krävde (Wright & Hacking, 2012). De kände även mer anknytning till de 

sjuksköterskor som visade empati och inte bara lade fokus på symtomlindring utan också på 

underliggande problem (de la Rie et al., 2006; Wright & Hacking, 2012). 
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Det som hindrade en god relation var manipulation, brist på tillit, och kampen om kontroll i 

behandlingen (Ramjan, 2004). I studien av Sly et al. (2014) beskrev patienterna att en dålig 

relation med sjuksköterskan och brist på förståelse påverkade upplevelsen av behandlingen 

negativt. Det var av vikt i behandlingen att ha någon att prata med (Sly et al., 2014). Även i 

studien av de la Rie et al. (2006) visade sig faktorer som brist på kunskap, brist på förståelse 

och empati vara negativt för behandlingen. 

 

 

Stöd och uppmuntran 

 

Patienterna värderade sjuksköterskans stöd som en betydande del i behandlingen och en 

viktig faktor för tillfrisknandet (Colton & Pistrang, 2004; Federici & Kaplan, 2008; 

Micevski & McCann, 2005; Sly et al., 2014; van Ommen et al., 2009; Vanderlinden et al., 

2006; Wright & Hacking, 2012; Zugai et al., 2013). Stöttning när de hade det svårt eller 

upplevde behandlingen som krävande medförde att relationen mellan sjuksköterskorna och 

patienterna utvecklades (Micevski & McCann, 2005; Wright & Hacking, 2012).  

 

Sjuksköterskorna kunde inspirera och motivera bara genom att finnas till. De kunde visa 

sitt stöd genom att bara vara närvarande (Zugai et al., 2013). När de var stöttande och gav 

uppmuntran till patienterna gav detta en positiv upplevelse av omvårdnaden och 

behandlingsresultatet (Federici & Kaplan, 2008; Fox & Diab, 2015; Micevski & McCann, 

2005; Wright & Hacking, 2012; Zugai et al., 2013). Denna attityd medförde en positiv 

känsla där patienterna ville vara mer delaktiga i sin behandling. När sjuksköterskorna 

visade en hårdare attityd medförde det en känsla av misslyckande hos patienterna där de 

motsatte sig behandlingen och sjuksköterskans råd (Colton & Pistrang, 2004). Samtal 

kunde också vara stöttande, det uppskattades av patienterna om samtalen gällande beteende 

och sjukdomen fördes på ett stöttande vis (Sly et al., 2014). Sjuksköterskorna kunde även 

uppmuntra patienterna till att dela sina erfarenheter med andra medpatienter, vilket 

fungerade som inspiration och motivation att ta sig vidare i behandlingen för både de äldre 

och nyare patienterna (van Ommen et al., 2009). 

 

 

Information och kommunikation 

 

Information och kommunikation medförde att patienterna fick en större förståelse gällande 

sjukdomen vilket gav en god upplevelse av behandlingen (Colton & Pistrang, 2004; de la Rie 

et al., 2006; Micevski & McCann, 2005; van Ommen et al., 2009). I studien av Fox och Diab 

(2015) förklarade patienterna hur de i början hade för lite information om sjukdomen vilket 

resulterade i att de nekade till diagnosen, samtidigt som det beteende och de symtom 

sjukdomen medförde förstärktes. Sjukdomen blev beskyddande och ökade deras 

självförtroende då detta var något de var bra på (Fox & Diab, 2015). Då patienterna endast 

upplevt vad de ansåg vara positiva effekter av sjukdomen, att vara smal, eftersökte de nu 

konstant information om sjukdomen samt dess negativa effekter på kroppen, vilket ökade 

delaktigheten i behandlingen (van Ommen et al., 2009).  

 

I studien av Micevski och McCann (2005) beskriver sjuksköterskorna även att när de 

informerade patienterna om sjukdomen och behandlingen, hjälpte det patienterna att få 

kontroll över sjukdomen. De blev mer förberedda vilket medförde mindre känsla av ångest 

och stress. När de var informerade om sjukdomen tog de en mer aktiv roll i behandlingen och 
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till ett större ansvarstagande i den egna vården (Micevski & McCann, 2005). Det var av 

betydelse för behandlingen att ha möjlighet att berätta sin egen historia, känna sig förstådd 

och få en god inblick gällande sina problem och sjukdom (de la Rie et al., 2006; van Ommen 

et al., 2009; Wright & Hacking, 2012). Det beskrevs i studien av Micevski och McCann 

(2005) hur patienterna uppskattade när sjuksköterskan var rak i kommunikationen och 

vågade prata om de beteenden sjukdomen medförde (Micevski & McCann, 2005). 

 

Även information till föräldrarna gällande sjukdomen och behandlingen var av vikt då 

föräldrarna ofta var delaktiga i vården. Informationen underlättade permissionerna och 

medförde att föräldrarna lättare kunde ge rätt stöd till patienten då viktnedgång under 

permissioner inte var ovanligt (Bakker et al., 2011; van Ommen et al., 2009). 

 

 

Patientens kontroll i behandlingen 

 

Generellt ansåg patienterna det som positivt att sjuksköterskan tog över kontrollen gällande 

mat och träning (Colton & Pistrang, 2004; Fox & Diab, 2015; Smith et al., 2016; van 

Ommen et al., 2009; Zugai et al., 2013;). Med fråntagen kontroll och många regler var de 

inte längre förmögna att fortsätta sina tvångsmässiga beteenden. Sjuksköterskorna valde 

mat åt dem och förbjöd träning, vilket var avgörande för att återställa normala beteenden 

(Colton & Pistrang, 2004; van Ommen et al., 2009; Zugai et al., 2013). För att patienterna 

skulle kunna lämna över kontrollen krävdes det en god relation till sjuksköterskan och att 

de båda litade på varandra. Utan tillit blev det istället en maktkamp om kontrollen från 

båda parter (Ramjan, 2004). Bli fråntagen kontrollen menade sjuksköterskorna endast var 

för att bota sjukdomen och skulle inte ses som något personligt (Bakker et al., 2011). Det 

skapade dock ångest för vissa patienter (Smith et al., 2016; van Ommen et al., 2009), då 

den kontroll sjukdomen givit dem gick förlorad vilket kändes hotande och osäkert (Smith 

et al., 2016). 

 

När patienterna började visa en stabil viktuppgång och visade framsteg i sina ätbeteenden 

gavs så småningom kontrollen tillbaka (Bakker et al., 2011). Patienterna beskrev det som 

positivt när de återfick kontroll (Colton & Pistrang, 2004; Smith et al., 2016). I studien av 

Sly et al. (2014) beskrivs hur sjuksköterskan fick patienterna att känna sig involverad i 

behandlingen, även om de inte hade mycket att säga till om. Liknande beskrevs i studierna av 

Colton och Pistrang (2004) och Sly et al. (2014) där patienterna upplevde det som positivt att 

vara delaktiga i behandlingen där deras åsikter blev hörda. Det var svårt att balansera 

kontrollen under perioden då patienterna började bestämma mer i behandlingen (Colton & 

Pistrang, 2004; Sly et al., 2014). Det var av vikt att det fanns tydliga regler där det egentligen 

var sjuksköterskan som hade kontrollen. Samtidigt kunde det upplevas som ansträngande och 

negativt för behandlingen om sjuksköterskan var för dominerande vilket resulterade i att 

patienterna kände sig styrda och inte hade något att säga till om. Det var av betydelse att 

ingen av parterna var för dominerande utan att det dem emellan fanns respekt och acceptans 

för varandra (Sly et al., 2014). Sjuksköterskorna beskrev i studien av Micevski och McCann 

(2005) att i en ärlig relation visste patienten vad som förväntades av dem vilket underlättade 

för dem att ta mer ansvar i behandlingen (Micevski & McCann, 2005). 
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Betydelsen av att se hela personen 

 

Både patienter och sjuksköterskor ansåg det vara av vikt för behandlingen att 

sjuksköterskorna såg bortom sjukdomen och dess symtom, och istället såg till individen 

(Colton & Pistrang, 2004; Fox & Diab, 2015; Micevski & McCann, 2005; Rance et al., 2015; 

Smith et al, 2016; Tierney, 2008; van Ommen et al., 2009). Det värderades högt av 

patienterna att bli sedd som en individ med unika behov och inte som ännu en anorektiker 

(Colton & Pistrang, 2004; Smith et al., 2016; Tierney, 2008). Patienterna beskrev det även 

som positivt när de fick hjälp av sjuksköterskorna att identifiera vad som var sjukdomen och 

vad som var personen. Det var viktigt att de kunde separera sig själva från sjukdomen (Fox & 

Diab, 2015; Smith et al, 2016) vilket underlättade för självförtroendet och gav en ökad 

självmedvetenhet (Smith et al., 2016). Även Micevski och McCann (2005) skriver hur 

patienterna ansåg att deras självbild förbättrades när sjuksköterskorna visade att de brydde 

sig om individen (Micevski & McCann, 2005). Flertalet patienter ansåg att fokus låg på 

viktuppgång och att personen glömdes bort i behandlingen (Rance et al., 2015; Wright & 

Hacking, 2012). Patienterna ville bli sedda som en hel person där fokus inte låg på symtomen 

då de ansåg att sjukdomen inte endast handlar om mat utan innefattar hela livet (Rance et al., 

2015).  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll i omvårdnaden av personer med 

anorexia nervosa samt vilka faktorer som är av betydelse vid behandlingen.  

 

Resultatet genomsyras av relationen mellan patienten och sjuksköterskan. Det är därmed en 

stor del av sjuksköterskans roll att främja denna relation, vilket också Herpertz et al. (2011) 

understryker då de beskriver att oavsett behandlingsform är relationen mellan patienten och 

vårdgivaren av betydelse (Herpertz et al., 2011). Faktorer som påverkade relationen visade 

sig vara egenskaper hos sjuksköterskan som omfattade bland annat tillit, empati, 

respektfullhet och förståelse, vilket Kreipe och Kidder (1986) redan på 80-talet beskrev, då 

de i sin studie menar att egenskaper hos vårdpersonal var av betydelse för patienternas 

upplevelse av behandlingen. 

 

Travelbee (1971) menar att en god omvårdnad är beroende av en god relation mellan 

sjuksköterskan och patienten. Det är tydligt att de faktorer hon anser vara grundläggande i 

relationen också är centrala i studiens resultat. Dessa faktorer var bland annat egenskaper hos 

sjuksköterskan vilka hon menar är essentiella i mötet och relationen samt en grundläggande 

och väsentlig del i omvårdnaden (Travelbee, 1971). Det var även av vikt att se hela personen, 

se individen och att fokus inte bara lades på sjukdomen. Både patienter och sjuksköterskor 

framhävde vikten av att se till hela personen och inte bara sjukdomen och dess symtom. 

Patienter beskrev att de ville bli sedda för den individ de var och inte som en sjukdom, en 

anorektiker. Vi vill därför understryka vikten av att sjuksköterskan ser till hela personen och 

utformar omvården utifrån individen, då resultatet visar att det var en betydande faktor för 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Travelbee (1971) beskriver hur 

sjuksköterskan och patienten ska se varandra som människor, unika individer, och att detta är 

väsentligt för att en relation ska uppstå. Liknande fynd kan ses i tidigare studier, vilka 

beskriver att relationen är av vikt för behandlingen och att egenskaper hos sjuksköterskan 

som att visa värme, ömhet och att finnas till var väsentliga för behandlingsresultatet (Roots et 

al., 2009; Wright, 2015). Även Berg (2010) beskriver hur tillit mellan patienten och 

sjuksköterskan var positivt för relationen vilket ökade patientens delaktighet och kontroll i 

sin vård. Hon beskriver att egenskaper hos sjuksköterskan var betydande för relationen 

(Berg, 2010), vilka var egenskaper som överensstämde med studiens resultat. Vad 

patienterna ansåg vara relevant och upplevdes som positivt i relationen till sjuksköterskan 

och i omvårdnaden beskrivs också av ICN (2014) vara en grundläggande del i 

sjuksköterskans arbete. 

 

Resultatet framhäver dessutom vikten av information och kommunikation vilket medförde att 

patienterna fick en större förståelse för sjukdomen, och att patienternas delaktighet ökade 

med ökad information. Fossum (2013) beskriver kommunikationen som att göra någon 

delaktig i, och att denna kommunikation är av yttersta vikt inom vården och nödvändig för ett 

samarbete mellan patienten och sjuksköterskan (Fossum, 2013). Även Socialstyrelsen (2015) 

skriver att om sjuksköterskan ger information och förklarar händelseförloppet för patienten, 

får denne bredare kunskap om sitt tillstånd, vilket leder till ökad delaktighet. Det är 

sjuksköterskans roll och ansvar att fullfölja detta då hälso- och sjukvården styrs av 

Socialstyrelsens riktlinjer vilka påpekar att det är sjuksköterskans uppgift och ansvar att 

delge patienten information, denna information ska även utgå från patienten och vara 

individuellt anpassad (Socialstyrelsen, 2015). Även Patientlagen (SFS, 2014:821) beskriver 
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hur patienten har rätt till information gällande sjukdomen och det förväntade 

behandlingsförloppet, samt att sjuksköterskan ska göra patienten delaktig i vården så långt 

det är möjligt (SFS, 2014:821). Då resultatet överensstämmer med befintlig forskning och 

lagar bedömer vi det öka resultatets trovärdighet.  

 

Intressant var att fördelningen av kontroll mellan sjuksköterskan och patienten var av 

betydelse för behandlingen. Det visade sig vara av vikt att det fanns respekt mellan båda 

parter och att det förekom ärlighet dem emellan. Wentz (2014) beskriver sjukdomen som 

komplex där lögner och manipulation förekommer gentemot sjukvårdpersonal, och hur detta 

kräver en ärlig och förtroendefull relation mellan sjuksköterska och patient för att vården ska 

bli optimal. Utifrån detta anser vi studiens resultat gällande tillit och respekt vara av 

ytterligare vikt för att omvårdnaden ska upplevas positiv och att fördelningen av kontroll ska 

vara möjlig.  

 

I genomförande av denna studie upplevdes svårigheter att finna artiklar och forskning som 

fokuserade specifikt på sjuksköterskans roll och vilka faktorer som var av vikt vid 

behandlingen. De studier som granskats och som presenteras i resultatet är därför 

sammanställt av ett antal artiklar som redovisat både patienters och sjuksköterskors 

upplevelser av behandlingar gällande anorexia nervosa. Resultatet framhäver faktorer som 

anses vara av vikt vid behandlingen, vilka även beskrivs av Socialstyrelsen (2015) vara under 

sjuksköterskans ansvar. Denna studie fördjupar sig endast i ett fåtal av faktorer vilka är 

relevanta för behandlingsresultatet. Det framkom även bifynd vilka inte redovisas i resultatet, 

detta för att sjuksköterskans roll gällande dessa faktorer inte gick att klargöra utifrån den 

information som fanns tillgänglig. 

 

 

Metoddiskussion 

 

En litteraturöversikt genomfördes för att kunna studera ämnet ur både sjuksköterske- och 

patientperspektiv, vilket Forsberg och Wengström (2016) menar kan ge en bred bild av 

existerande forskning. Granskningen har genomförts genom att inkludera både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar vilket Friberg (2012) beskriver ger en god överblick över befintlig 

forskning. Då en litteraturöversikt innebär att vi själva söker material till studien och 

utifrån valda artiklar får sitt resultat, kan detta ses som en nackdel och resultatets validitet 

kan spekuleras (Rosén, 2012). Dock anses att en litteraturöversikt var ändamålsenlig och 

om resultatet skulle ha påverkats av förutfattade meningar var detta ej avsiktligt. En 

diskussion har förts angående vad en intervjustudie som metod hade kunnat tillföra syftet. 

Slutsatsen blev att en intervjustudie troligtvis hade kunnat ge liknande resultat, vi såg dock 

en begränsning i detta då vi ville studera området ur både sjuksköterske- och 

patientperspektiv.  

 

En begränsning angående artiklarnas ursprungsland genomfördes inte då en bred bild över 

rådande forskning var av intresse. Dock noterades det under matrisens utveckling att 

artiklar från Australien, Kanada, Nederländerna och Storbritannien varit 

överrepresenterade, med enstaka artiklar från Belgien, Norge och Japan. Det reflekterades 

över hur studier från andra länder hade kunnat tänkas påverka resultatet och slutsatsen 

drogs att förmodligen hade ett liknande resultat framkommit. Språkbegränsningar i 

sökningarna genomfördes där engelska valdes som enda språk, detta anser Östlundh (2012) 

troligen inte påverkar sökresultatet då det mesta vetenskapliga material är skrivet på 

engelska. Under dataanalysen reflekterade vi över hur översättning från engelska till 
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svenska kan bidra till felaktiga slutsatser, varpå översättningsverktyg i form av lexikon 

användes för att minimera felöversättningar. 

 

Även begränsningar i år genomfördes till en början vilket begränsade sökningarna så pass 

att begränsningen togs bort. Östlundh (2012) menar dock att nya artiklar är att eftersträva 

då studien ska innehålla den senaste forskning inom ämnet. Det fanns dock en problematik 

att finna nyare forskning inom ämnet och artiklar äldre än tio år vars innehåll bedömdes 

vara relevant för syftet inkluderades således. Vi bedömer inte att resultatet har påverkats av 

detta då de äldre artiklar som inkluderats publicerades år 2004 och år 2005.  

 

Det finns en medvetenhet om hur val av sökord kan påverka sökresultatet. Vid 

datainsamling valdes sökord utifrån formulerat syfte och problemformulering (Karlsson, 

2012). Sökorden anorexia nervosa tillsammans med nurse och patient i kombination var 

av intresse. Detta gav dock för få artiklar som var av relevans för syftet. Sökningar utan 

fokus på sjuksköterskan genomfördes varpå artiklar som berörde vårdteamet inkluderades. 

Dock framgick det tydligt i dessa artiklar att sjuksköterskan var en del av teamet. 

Ytterligare kombinationer av sökorden menar Östlundh (2012) kan ha resulterat i större 

eller för syftet mer relevanta sökträffar. 

 

Trots valet att inte genomföra en deduktiv studie har en förförståelse funnits om att 

relationen mellan patient och sjuksköterska var av vikt i behandlingen. Denna förförståelse 

har inte legat till grund för datainsamling eller analys men kan trots detta ha färgat 

resultatet i och med att artiklar där relationen varit i fokus har inkluderas. Tidigt under 

analysprocessen framkom fem teman vilket kan ha påverkat resterande granskning av 

artiklar. 

 

Utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering har 

en granskning och bedömning av artiklarnas kvalitet genomförts (Berg et al., 1999; 

Willman et al., 2011). Även en granskning av artiklarnas etiska aspekter och grund har 

genomförts vilket ökar trovärdigheten för studien. 

Genom att vi i processen av datainsamling, dataanalys och kvalitetsgranskning av artiklar 

följt rådande riktlinjer bedömer vi studiens resultat vara trovärdigt. 

 

 

Slutsats   

 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är en väsentlig del i omvårdnaden, där 

sjuksköterskans egenskaper och kompetens är betydelsefulla. Faktorer som visat stöd och 

uppmuntran samt en god kommunikation är viktiga. Avslutningsvis vill vi belysa vikten av 

att bli sedd som en individ, att fokus inte endast ligger på ätbeteendet och viktuppgång utan 

att hela personen blir behandlad. 

 

 

Fortsatta studier   

Ytterligare forskning bör göras i ämnet, vilket även Herpertz-Dahlmann et al. (2015) 

framhäver då de beskriver problematiken gällande behandlingen och avsaknad av 

tillförlitlig evidens. Då resultatet visar att relationen mellan sjuksköterskan och patienten är 

av vikt för behandlingen och att det finns få studier i ämnet som framhäver sjuksköterskans 

roll i omvårdnaden, anser vi att det är något som fortsatta studier bör fokusera på.  
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Klinisk tillämpbarhet   

Då fokus i dagens behandling främst ligger på kost och vikt anser vi att studiens resultat 

kan användas kliniskt för att utveckla behandlingen ytterligare. Vi anser att arbetet på 

vårdenheter och ätstörningskliniker bör ses över gällande resultatets fynd. Frågor kan 

ställas gällande vilken information som ges till patienter och närstående, hur 

kommunikationen sker, vilket stöd och uppmuntran patienterna får, hur fördelning av 

kontroll ser ut, om vården är individanpassad samt hur relationen mellan sjuksköterskorna 

och patienterna ter sig. En tydlig och rak kommunikation är av vikt där fokus bör läggas på 

personen och dess unika behov och inte endast på sjukdomen med dess symtom. Studiens 

resultat ligger inte bara till grund för behandling på specialiserade ätstörningskliniker utan 

kan med fördel tillämpas av sjuksköterskor i alla möten med personer med anorexia 

nervosa. 
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

Berg, Dencker & Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING 

 

VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

 

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

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bakker, R.,  

van Meijel, B.,  

Beukers, L., 

van Ommen, J., 

Meerwijk, E.,  

&  

van Elburg, A. 

 

2011 

Nederländerna 

 

Recovery of normal 

body weight in 

adolescents with 

anorexia nervosa: the 

nurses’ perspective 

on effective 

interventions. 

Att undersöka vilken 

aspekt hos sjuksköterskan 

som är mest effektiv enligt 

sjuksköterskan, för 

återhämtning av normal 

vikt hos ungdomar med 

anorexia nervosa. 

In-depth intervjuer 

och 

gruppintervjuer. 

Tematisk analys. 

n=8 

(0) 

Sjuksköterskorna upplevde att de 

hade en nyckelroll för att guida  

patienterna i rätt riktning för  

tillfrisknande. En bra relation är  

essentiell då sjuksköterskan behöver  

ingripa och vara målinriktade då det 

kommer till mat, träning, det sociala  

och stötta föräldrar.  

K I 

Colton, A.,  

& Pistrang, N. 

 

2004 

UK 

Adolescents’ 

experiences of 

inpatient treatment 

for anorexia nervosa. 

Förse en detaljerad 

beskrivning av hur 

tonåringar med anorexia 

nervosa upplever 

behandling under 

slutenvård. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med 

patienter från två 

olika slutenvårds 

avdelningar.  

n=25 

(6) 

Patienterna upplevde både positiva och negativa 

erfarenheter av behandlingen. Vissa fann den 

hjälpsam medan andra inte.  

Resultatet presenteras under fem teman: 

1. Vad är det för sjukdom jag har?- 

patienterna ville förstå sig på sjukdomen. 

2. Vill jag bli frisk?- nyckeln till att bli frisk 

var att vilja bli frisk. 

3. Vara med andra: stöd vs stress- jämlikar 

kunde förstå och ge stöd men detta kunde 

också skapa jämförelse och tävlingar. 

4. Vara en individ vs bara en annan 

anorektiker- de ville bli sedda som 

personer. 

5. Medverka i behandlingen vs bli 

behandlad- de ville ha en aktiv roll i sin 

egen behandling.  

 

 

 

K I 
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III 

de la Rie, S., 

Noordenbos, 

G.,  

Donker, M.,  

& van Furth E. 

 

2006 

Nederländerna 

Evaluating the 

treatment of eating 

disorders from the 

patient’s perspective. 

Undersöka utvärderingen 

av behandlingen av 

personer med ätstörningar, 

från ett patientperspektiv. 

Ett frågeformulär 

användes där 

personer med 

ätstörningar (varav 

44 stycken med 

AN) fick utvärdera 

given behandling. 

n=364 

(60) 

 

 

Behandling på specialistavdelning, 

självhjälpsgrupper och behandling tillsammans 

med partnern rapporterades som mest hjälpfulla. 

Önskvärda faktorer hos personalen på 

specialiserade ätstörningsavdelningar var 

kommunikationsfärdigheter, att jobba i allians, 

kontakt med jämlikar och fokus på både 

ätstörningen samt underliggande faktorer.  

P I 

Federici, A., & 

Kaplan, A S. 

 

2008 

Kanada 

The patient’s account 

of relapse and 

recovery in anorexia 

nervosa: a qualitative 

study. 

Undersöka subjektiva 

upplevelser av sjukdomen 

efter en viktökning hos 

kvinnliga patienter med 

anorexia nervosa. Vilka 

faktorer som hjälpte 

tillfrisknandet och de 

faktorer som har orsakat 

återinsjuknande. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. Dessa 

gjordes under 14 

månader. 

Intervjuerna skedde 

efter utskrivning 

från avdelning.  

n=23 

(8) 

Resultatet blev 3 huvudkategorier som  

Patienterna beskrev som de primära 

Faktorer som bidrog till att de  

antingen höll  

1. en inre motivation till förändring  

2. tillfrisknande är en process  

3. uppfattning av värdet av  

behandling, 

4. Skapa stöttande relationer 

5. Hantering av negativa känslor 

6. Självvalidering  

K I 

Fox, J. R. E.,  

& Diab, P. 

 

2015 

UK 

An exploration of the 

perceptions and 

experience of living 

with cronic anorexia 

nervosa while an 

inpatient on an eating 

disorder unit: An 

interpretative 

phenomenological 

analysis (IPA) study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka personer med 

ANs uppfattning av att 

leva med sjukdomen och 

hur det var att bli 

behandlade på en 

specialiserad 

ätstörningsavdelning. 

Patienter som 

genomgick 

behandling 

intervjuades. 

Intervjuerna 

analyserades med 

IPA. 

n=6 

(0) 

Resultatet presenterar fem huvudteman: 

1. Förstå sjukdomen 

2. Erfarenheter av behandling  

3. Interprofessionella relationer  

4. Handskas med sjukdomen 

5. Personalens pessimism i behandlingen av 

person med anorexia nervosa.  

 

Resultaten vill tydliggöra hur jaget har blivit 

hoptvinnat med sjukdomen och att det är väldigt 

svårt att leva utan sjukdomen. 

K II 
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IV 

Halvorsen, I., & 

Heyerdahl, S. 

 

2007 

Norge 

Treatment perception 

in adolescent onset 

anorexia nervosa: 

retrospective views of 

patients and parents. 

Att utforska uppfattningen 

av behandlingen hos före 

detta patienter med 

anorexia nervosa och deras 

föräldrar och säkerställa 

om tillfrisknandet var 

relaterat till den 

terapeutiska hjälp de fick.  

Syftet var även att 

undersöka om föräldrarna 

ansåg att det fanns 

ytterligare faktorer som 

bidrog.  

 

 

46 personer med 

AN tillsammans 

med 33 mammor 

och 26 pappor fick 

delta i en 

uppföljningsstudie 

med intervjuer efter 

utskrivning.  

n=114 

(9) 

 

Föräldrarna hade generellt en positiv bild av 

behandlingen. Patienternas bild var något mer 

negativ. Patienterna ansåg bland annat att 

vårdpersonalens kunskap och kompetens gällande 

sjukdomen var av vikt, samt familje-baserade 

terapier. 

K I 

Micevski, V., &  

McCann, T. V. 

 

2005 

Australien 

Developing 

interpersonal 

relationship with 

adolescent with 

anorexia nervosa. 

Beskriva strategier 

sjuksköterskor använde för 

att skapa en relation till 

tonåringar med anorexia 

nervosa. 

Ostrukturerade in-

depth intervjuer 

användes för att 

samla in data. 

Intervjuerna var 30-

60 minuter långa. I 

början ställdes en 

öppen fråga, sedan 

ställdes frågor för 

att få mer klarhet 

och för att 

uppmuntra 

deltagarna att 

fortsätta prata. 

Materialet 

transkriberades och 

pseudonymer 

användes för 

deltagarna. Koncept 

och teman 

identifierades och 

namngivna.  

 

n=10 

(0) 

Två fynd hittades som var avgörande för  

hur deltagarna utvecklade personliga  

relationer till patienterna:  

 

1. Interaktioner med andra  

sjuksköterskorna. Den indirekta  

strategin som användes för att skapa  

relationen. 

 

2. Interaktioner med patienter. 

Den direkta strategin som användes  

för att skapa en relation till  

patienterna. 

 

Båda fynden har en uppsättning  

underkategorier, bland annat stöd,  

information av 

sjuksköterskan samt lära av erfarenheter 

 

 

K I 



BILAGA B 

 

 

 

V 

Nishizono-

Maher, A., 

Escobar-Koch, 

T., 

Ringwood,S., 

Banker, J., van 

Furth,
 
E.,

 
& 

Schmidt, U. 

2011           

Japan 

What are the Top 

Five Essential 

Features of a High 

Quality Eating 

Disorder Service? A 

Comparison of the 

Views of US and UK 

Eating Disorder 

Sufferers, Carers and 

Health Professionals.  

 

Syftet med denna studie 

var att identifiera vilka 

som är de viktigaste 

delarna under en 

behandling av anorexia 

nervosa enligt patienter, 

vårdare och vårdpersonal. 

Frågeformulär 

skickades ut till 

både patienter, 

föräldrar och 

vårdpersonal för 

utvärdering av 

behandling. Data 

från 

undersökningen 

granskades och 

gemensamma 

teman 

identifierades. 

n=411 

(67) 

 

Det finns flera viktiga slutsatser:  

1. professionella kvaliteter hos personal  

2. patienterna vill bli behandlade av personal 

som vet mycket och har mycket kompetens 

inom sjukdomen 

3. vikten av en fungerande allians mellan 

personal, patienter och deras familjer.  

4. empati och förståelse  

5. stöd för vårdare  

P II 

Ramjan, L M 

2004   

Australien  

Nurses and the 

’thearapeutic 

relationship’: caring 

for adolescents with 

anorexia nervosa. 

Orginalsyfte: Att 

undersöka utvecklingen av 

den terapeutiska relationen 

mellan tonåringar med 

anorexia nervosa och 

barnsjuksköteror. 

Detta visade sig sen att 

sjuksköterskorna ansåg sig 

ha svårt att utveckla en 

relation så syftet 

modifierades. 

Nytt syfte: Att undersöka 

de svårigheter som hindrar 

formationen av en 

terapeutisk relation mellan 

barnsjuksköterska och 

ungdom med anorexia 

nervosa. 

Sjuksköterskor från 

ett barnsjukhus med 

minst 2 års 

erfarenhet av att 

jobba med 

ungdomar med 

anorexia nervosa 

intervjuades. Dessa 

spelades in och data 

analyserades både 

manuellt och med 

NUD’IST computer 

package. 

 

n=10 

(0) 

Deltagarna fann det svårt att skapa en  

relation. Del på grund av den komplexa  

sjukdomsbilden men också på grund av  

en gemensam misstro och maktkamp. 

 

Tre teman uppstod: 

Kämpa för förståelse 

Kämpa för kontroll 

Kämpa för en terapeutisk relation 

K II 

Rance, N., 

Moller, N P.,  

& Clarke, V. 

 

2015 

UK 

’Eating disorders are 

not about food, 

they´re about life’: 

client perspectives on 

anorexia nervosa 

treatment 

Beskriva hur patienter med 

anorexia nervosa upplevde 

behandlingen.  

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna var 

mellan 59-103 min. 

Tematisk analys. 

n=12 

(0) 

Deltagarna ville bli sedda och behandlade  

som en ”hel människa” och att ha en  

”riktig” relation med sin terapeut. Fokus på 

behandling skulle inte endast vara på mat och vikt 

utan personalen skulle se hela personen.  
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VI 

Smith, V., 

Chouiliara, Z., 

Morris, P. G., 

Collin, P., 

Power, K., 

Yellowlees, A., 

Grierson, D., 

Papageorgiou, 

E., & Cook, M. 

 

2016 

UK 

The experience of 

specialist inpatient 

treatment for 

anorexia nervosa: a 

qualitative study from 

adult patients’ 

perspectives. 

Syftet med studien var att 

addera information till 

redan existerande litteratur 

med att vara den första 

studien vad författarna 

visste, att utforska 

kvinnors erfarenhet av 

specialiserad sjukhusvård 

för anorexia nervosa. 

Semi-strukturerade 

intervjuer skedde i 

två faser under 12 

månader. 

Intervjuerna skedde 

individuellt och var 

15-60min långa. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades.  

n=31 

(10) 

Fem huvudfynd redovisas i resultatet och  

de har alla underteman.  

1. Kontrollskifte- Att ge över kontrollen 

över sitt ätbeteende, leva i en restriktiv 

miljö, återfå kontroll, samarbete i 

behandling. 

2. Uppleva övergången- i början ville jag 

inte vara här, behandling som en säker 

miljö, förlust av vad som är normalt, 

tillbaka till verkligheten. 

3. Vikten av stöd från personal- betydelsen 

av tillit och att skapa kontakt, betydelsen 

av att bli sedd som en person, svårigheter 

med personal. 

4. Dela med sig till jämlikar- fördelar med 

stöd av jämlikar, lära sig av jämlikar, 

avundsjuka mellan jämlikar, hantera med 

andras stress,  

5. Processen av tillfrisknande och att hitta 

sig själv- tillfrisknade som en mödosam 

process och kontrasten mellan fysisk 

återhämtning och tillfrisknande från 

anorexia nervosa, hitta sig själv och 

återfå självförtroende. 

 

Resultatet visar att patienterna upplevde ett skifte 

av kontroll. De upplevde att kontrollen togs ifrån 

dem och att de kämpade för att återfå autonomin.  

Vissa patienter upplevde det positivt att ge över 

kontrollen till personalen och att detta var ett steg 

mot tillfrisknade. Ett annat fynd var att patienterna 

upplevde det svårt med övergången från sjukhus 

till hemmet. De kände sig trygga på avdelningen 

och var rädda för  

 

 

 

 

K I 



BILAGA B 

 

 

 

VII 

Sly, R., 

Morgan, J., 

Mountford, V., 

Sawner, F., 

Evans, C., & 

Lacey, H. J.  

 

2014 

UK 

 

Rules of engagement: 

Qualitative 

experience of 

therapeutic alliance 

when recieving in-

patient treatment for 

anorexia nervosa. 

Målet med denna studie 

var att undersöka 

patienternas upplevelse av 

relation med 

sjuksköterskan, för att 

bedöma dess betydelse och 

att undersöka vilka delar 

som hjälpte till att bidra till 

att bygga upp en starkare 

allians med personalen. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna var 

cirka 50 min långa 

och blev inspelade. 

Materialet blev 

transkriberat.  

n=12 

(4) 

Fyra huvudkategorier presenterades i resultatet.  

1. Allians- utvecklandet av en bra relation 

till sjuksköterskan såg som en central del 

i behandlingen enligt patienterna. 

2. Aktiv inte passiv- Patienterna ville vara 

delaktiga i sin vård och behandling. 

3. Tabu part- att sjuksköterskan vågade 

prata om allt. 

4. Första intrycket räknas- patienterna 

ansåg att första mötet med 

sjuksköterskan var viktigast, det satte 

tonen för resten av behandlingen. 

K II 

Tierney, S. 

 

2008 

UK 

The individual within 

a condition: a 

qualitative study of 

young peoples’ 

reflections on being 

treated for anorexia 

nervosa. 

Att belysa unga personers 

syn av att bli behandlad för 

anorexia nervosa. 

Kvalitativa 

intervjuer. Alla 

inspelade med 

deltagarnas 

skriftliga 

godkännande. 

Tematisk analys. 

n=10 

(0) 

Patienterna ansåg att de var tvungna att vara 

motiverade för förändring. Personalen kan hjälpa 

till att motivera genom att utmana patienterna  

Fem teman kunde presenteras: 

1. få rätt hjälp 

2. att balansera det fysiska och det  

psykiska 

3. nödvändiga egenskaper hos  

personalen 

4. hjälp från oprofessionella 

5. att märka framstegen. 

K II 

van Ommen, J., 

Meerwijk, E. 

L., Kars, M., 

van Elburg, A., 

& van Meijl, B. 

 

2009 

Nederländerna 

Effective nursing care 

of adolescent 

diagnosed with 

anorexia nervosa: the 

patients’ perspective. 

Utifrån patientperspektiv 

utveckla en modell för 

effektiv omvårdnad av 

ungdomar med anorexia 

nervosa inom slutenvård.   

Semi-strukturerade 

in-depth intervjuer. 

Patienterna fick 

frågan vilken 

sjuksköterskeaspekt 

som bidrog till 

viktuppgång. Alla 

intervjuer spelades 

in och blev 

transkriberade.   

Innehållet 

analyserades 

 

 

n=15 

(1) 

Deltagarna i studien ansåg att  

sjuksköterskan bidrog signifikant till deras 

tillfrisknande.  

Tre återkommande teman:  

1. Normalisering,  

2. Struktur,  

3. Ansvar.  

 

Fokus på dessa tre skiftade  

beroende på fas i behandling. 
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VIII 

Vanderlinden, 

J., Buis, H., 

Pieters, G., & 

Probst, M. 

 

2006 

Belgien 

 

Which elements in 

the treatment of 

eating disorders are 

necessary 

’ingredients’ in the 

recovery process? -a 

comparison between 

the patient’s and 

therapist’s view 

Undersöka vilka faktorer 

som var viktiga i 

tillfrisknandet hos 

individer med ätstörningar 

samt vilka faktorer 

vårdpersonal ansåg vara av 

vikt för tillfrisknande.  

Patienter från olika 

avdelningar fick 

fylla i ett 

frågeformulär 

gällande faktorer av 

betydelse vid 

behandlingen. 

Dessa svar 

jämfördes med 

svaren från 

vårdpersonalen.  

n=181 

(0) 

Patienter ansåg att följande faktorer var viktiga för 

tillfrisknande:  

Förbättrat självförtroende, förbättrad kroppsbild 

och problemhantering. Detta skiljde sig inte från 

terapeuternas åsikter.  

P I 

Wright, M. K., 

& Hacking, S. 

 

2012 

UK 

An angel on my 

shoulder: a study of 

relationships between 

women with anorexia 

and  healthcare 

professionals  

 

Denna studie undersökte 

den terapeutiska relationen 

mellan vuxna med 

anorexia nervosa och 

vårdpersonalen och för att 

beskriva hur relationen 

uppstår. 

Intervjuer. 20-70 

min långa. 

Tematisk analys. 

n=14 

(1) 

Patienterna kände sig mer säkra, optimistiska och 

mer stöttade om personalen hade en omsorgsfull 

och moderlig inställning.  

De fann sex stycken teman: 

1. äktheten av förhållandet,  

2. säkerhet,  

3. externalsering av ätstörningar,  

4. tillfrisknandet mäts i kilo,  

5. kraften av hopp och optimism  

6. maternalism. 

K I 

Zugai, J., Stein-

Parbury, J., & 

Roche, M. 

 

2013 

Australien 

Effective nursing care 

of adolescents with 

anorexia nervosa: a 

consumer 

perspective. 

Ur ett patientperspektiv 

beskriva hur 

sjuksköterskor arbetar för 

att tillföra viktuppgång och 

vad som ger en positiv 

upplevelse av slutenvård 

hos patienter med anorexia 

nervosa. 

Genom semi-

strukturerade 

intervjuer med 

tillfrisknade 

patienter. Tematisk 

analys.  

n=8 

(0) 

Sjuksköterskorna hade stort inflytande i  

Hur patienterna upplevde behandlingen.  

Tre kärnfaktorer:  

1. Försäkra viktuppgång,  

2. Bibehålla en terapeutisk miljö,  

3. Relationen till sjuksköterskan.  
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