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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Anorexia nervosa är den allvarligare och mest omtalade formen av ätstörning. 

Sjukdomen är ett självinducerat svälttillstånd då de drabbade bekämpar hunger och sina 

impulser att äta. Ätstörningar som anorexia är ett växande problem. Endast en del patienter 

tillfrisknar och behandlingen tar lång tid. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om 

patienters erfarenhet av behandling. Med denna kunskap kan sjuksköterskan bemöta, förstå och 

behandla patienter på rätt sätt. Syftet är att belysa patienters upplevelser av omvårdnad vid 

behandling av anorexia nervosa. Metoden är en allmän litteraturstudie av tio vetenskapliga 

artiklar som sammanställdes i ett resultat. I resultatet kom det fram sex teman: tillit till andra, 

förståelse från andra, känsla av att bli omhändertagen, andra som förebilder, stöd i behandlingen 

och upplevelser av autonomi. Det visar att patienter har olika upplevelser av omvårdnad vid 

behandling och att de har olika behov i sin behandling mot anorexia nervosa. Slutsatserna är att 

vårdandet bör vara individcentrerad för att kunna tillfredsställa olika behov samt att 

vårdpersonalens omvårdnad är viktig för patientens tillfrisknande.  

 

Nyckelord: Anorexia, upplevelser, patientperspektiv, omvårdnad, behandling. 



SUMMARY 

 

Background: Anorexia nervosa is the most serious and the most discussed about form of 

eating disorder. The disease is a self-induced starvation where sufferers fight hunger and its 

impulses to eat. Eating disorders like anorexia are a growing problem. Only some patients 

recover and the treatment takes a long time. It is important that nurses have knowledge of 

patients' experience of treatment. With this knowledge the nurse can understand and treat 

patients properly. The aim is to illuminate patients' experiences of care in the treatment of 

anorexia nervosa. The method is a literature review that consisted of ten articles that were 

compiled in a result. The results revealed six themes: trust in others, understanding of others, 

feeling of being taken care of, others as role models, support in treatment and experience of 

autonomy. It shows that patients have different experiences of care in treatment and that they 

have different needs in their treatment for anorexia nervosa. The conclusions are that caring 

should be focused on the individual in order to satisfy different needs and that nursing staff 

care is important for the patient's recovery.  

 

Key Words: Anorexia, experience, patient perspective, nursing, treatment. 
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1 INLEDNING 

Ätstörningar är ett växande problem (Karpowicz, Skärsäter & Nevonen, 2009) och som 

blivande sjuksköterskor kommer vi förmodligen möta personer med ätstörningar. Det 

är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om patienters erfarenhet av behandling. Med 

denna kunskap kan sjuksköterskan bemöta, förstå och behandla patienter på bästa sätt 

(Karpowicz et al., 2009). Det har på senare tid uppmärksammats i massmedia om 

anorexia nervosa som gjort att fler söker hjälp för sjukdomen (Levander, Adler, Gefvert 

& Tuninger, 2008). Denna sjukdom väckte frågor om att förstå hur omvårdnaden 

upplevs av personer med anorexia nervosa.  

 

2 BAKGRUND 

2.1 Olika former av ätstörningar  

Ätstörning definieras av Håglin, Becker, Andersson och Hagren (2006) som en 

ihållande störning i en individs ätbeteende eller viktkontrollerande beteende som tydligt 

försämrar den fysiska eller psykosociala hälsan. Författarna poängterar ytterligare att 

störningen inte ska vara sekundär till någon känd allmän medicinsk åkomma 

(hypotalamisk tumör) eller annan psykisk störning (ångestsyndrom). De senaste åren 

har ätstörningar blivit allt vanligare. Många unga människor reagerar med en 

överdriven upptagenhet av kroppen och utseendet i ett försök att söka sin identitet 

(Karpowicz et al., 2009).  

 

Det finns tre olika typer av ätstörningar och de sammanställda kriterierna för dem har 

gjorts sedan år 1999. Sjukdomarna anorexia nervosa, bulimia nervosa (i fortsättningen 

benämnt anorexia och bulimia) och ätstörningar utan närmare specifikation (UNS) är 

de tre olika typer av ätstörningar som medicinsk praxis skiljer på (Norring & Clinton, 

2002a).  

 

Anorexia är den allvarligare och mest omtalade formen av ätstörning. Sjukdomen är ett 

självinducerat svälttillstånd då de drabbade bekämpar hunger och sina impulser att äta 

(Hällström, 1999). Det specificeras två typer av anorexia. Den ena med enbart 

självsvält och den andra med självsvält och episoder av hetsätning/självrensning. 

Självrensning genomförs genom att forcera fram kräkningar eller missbruka diuretika, 
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laxermedel eller lavemang.  En person med anorexia är underviktig, till skillnad från en 

person med bulimia som inte är det (MINI-D IV, 2002).  

 

Bulimia definieras som återkommande episoder av hetsätning. Dessa episoder 

karakteriseras av att personer äter en stor mängd mat under en avgränsad tid och att de 

förlorar kontrollen över ätandet (MINI-D IV, 2002). Däremot har personer med 

anorexia en total kontroll över matintaget (Sim et al., 2010). Personer med bulimia har 

även återkommande kompensatoriskt beteende till sin hetsätning för att inte gå upp i 

vikt genom att framkalla kräkningar och självrensning (MINI-D IV, 2002). Ätstörning 

UNS fyller inte de diagnostiska kriterierna för anorexia eller bulimia men är tillräckligt 

allvarliga för att behöva behandlas (Norring & Clinton, 2002a). I detta arbete kommer 

det endast att läggas fokus på anorexia. 

 

2.2 Historik 

Ätstörningar kan härledas tillbaka till medeltiden. Från den tiden har det återfunnits 

medicinska fallbeskrivningar och biografier med historier om ätstörningar. Definition 

och diagnos för ätstörning har förändrats under åren. Dessa förändringar avspeglar 

förbättrade kunskaper om ätstörningar (Norring & Clinton, 2002b). Huvudfrågan 

under medeltiden var om självsvält var ett verk av Gud eller av djävulen. Det finns 

fall beskrivna från 400-talet om människor som kände sig vara besatta av djävulen 

eller av en ond ande. Därefter, på 1300-talet, blev synen på självsvält som ett 

underverk av Gud. Kvinnor som blev drabbade betraktades som heliga och många 

helgonförklarades med tiden. Helgonen hade inte viktfobi, men de strävade efter 

andlig skönhet. Under medeltiden var det fler kvinnor än män som ägnade sig åt 

radikal fasta. Könsskillnaden som fanns då uppvisas även nuförtiden då fler kvinnor 

drabbas av ätstörningar (Hällström, 1999). 

Mat och ätande har en lång psykologisk och kulturell historia. Dokumentation om 

historisk beskrivning av ätstörningars utveckling har registrerats under de senaste 

100-150 åren (Norring & Clinton, 2002b). Det var först 1689 som den engelske 

hovläkaren Richard Morton gav den första medicinska beskrivningen av det vi idag 

kallar anorexia nervosa. (Hällström, 1999). Richard Morten beskrev att tillståndet var 

en form av psykisk störning. Det dröjde omkring 150 år innan begreppet anorexia 

nervosa dök upp (Norring & Clinton, 2002b).  
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År 1873 presenterade den engelske läkaren Sir William Gull tre fallbeskrivningar 

under titeln ”Anorexia nervosa”. I början av 1900-talet beskrev Morris Simmonds att 

allvarliga viktförluster berodde på hypofysär dysfunktion. Detta påstående ledde till 

att anorexia betraktades som beroende på hypofysär patologi. Under 1930-talet 

återupptogs det psykoanalytiska synsättet om anorexia. Självsvält betraktades som en 

kamp för autonomi, självkontroll och självrespekt (Hällström, 1999). Det är ingen 

tillfällighet, historiskt sett, att anorexia upptäcktes först av alla ätstörningar. De 

anorektiska symtomen och den oro som skapas hos den sjukes familj och vänner gör 

det lättare att upptäcka anorexia i jämförelse med andra ätstörningar (Eriksson & 

Carlsson, 2001).  

Under 1970- och 1980-talen började det läggas märke till skönhetsidealens betydelse 

i den västerländska kulturen. Både utseende- och viktfixering har uppmärksammats i 

modeindustrin, film, reklam och veckopress. Dessa fixeringar formar, särskilt hos 

kvinnor, ett ideal där slankhet betyder framgång och skönhet (Hällström, 1999).  

Under 1900-talet väcktes återigen intresset för biologiska förklaringar som orsak till 

ätstörningar. Det forskades om trolig påverkan av genetiska faktorer, men det som ärvs 

är fortfarande okänt. Den hypotetiska modellen som i dagens samhällen finns för att 

förklara orsaker till ätstörningar är multifaktoriell. Den innefattar områdena 

sociokulturella värderingar (sociala förväntningar), psykisk sårbarhet (psykobiologisk 

utveckling, familjeinflytande och intrapsykisk konflikt) och biologisk sårbarhet 

(genetisk eller fysiologisk mottaglighet) (Hällström, 1999). Den ökade förekomsten av 

ätstörningar, speciellt anorexia, har på senare tid beskrivits som en modern epidemi.  

Anorexia är fortfarande bland de mest dödliga av psykiska sjukdomar (Rich, 2006).  

 

2.3 Anorexia Nervosa 

2.3.1 Definition och diagnos 

Begreppet anorexia nervosa betyder bokstavligen nervös aptitlöshet, vilket är en 

inadekvat beteckning, då de flesta som drabbas inte är aptitlösa (Hällström, 1999). 

Anorexia kan leda till många kroppsliga problem. Tillståndet kan bli livshotande om 

självsvälten går för långt (Socialstyrelsen, 2009).  
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Enligt Davidsson och Lillman Ringborg (2001) vill personer som drabbas av anorexia 

ofta ha kontroll över vilken mat som ska serveras och dessutom hur den ska tillagas. De 

förnekar allvaret i den låga kroppsvikten (ibid.). Vikten är konstant mindre än 85 

procent av den förväntade vikten för respektive ålder och längd. Diagnoskriterier för 

anorexia finns uppställda i The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV). De fyra grundläggande kriterierna att ta hänsyn till vid diagnostik av 

anorexia är: 

A. Minst 15 procents viktnedgång under förväntad vikt. 

B.  Stark rädsla för viktuppgång eller att bli fet trots undervikt. 

C. Störd kroppsuppfattning och förnekelse av allvaret av den låga vikten. 

D. Amenorré hos kvinnor i fertil ålder (minst tre på varandra uteblivna 

menstruationer) (MINI-D IV, 2002). 

 

2.3.2 Orsak 

Det finns både utlösande och bakomliggande faktorer som orsakar anorexia. Den 

utlösande faktorn är i många fall beslutet att gå ner i vikt, exempelvis bantning. Dagens 

skönhetsideal har lett till ett större socialt tryck bland unga kvinnor och män 

(Hällström, 1999). Enligt Glant (2000) är unga personers bantande ett högriskbeteende 

i anorexia. Med det kunskapsläge som finns just nu, kan det inte förutses vilka av de 

som bantar som riskerar att bli sjuka och vilka som ägnar sig åt sådant beteende utan 

risk. De bakomliggande faktorerna kan vara negativa livshändelser, personlighetstyper 

(pedantisk eller tvångsmässig läggning) eller av genetiska slag. Det finns även faktorer 

som hemförhållande, exempelvis tidiga dödsfall i familjen, missbruk, skilsmässa, 

fysiska övergrepp och liknande, samt sociokulturella faktorer. Förutom den utlösande 

faktorn, krävs det i många fall bakomliggande orsaker för att anorexia ska kunna 

utvecklas. Det är långt ifrån alla som drabbas av tidigare skrivna svårigheter som 

utvecklar just ätstörning (ibid.).  

 

2.3.3 Förekomst 

Förekomst av anorexia i Sverige bland unga kvinnor är ungefär tio gånger vanligare än 

bland unga män. Sedan 1990 har antal flickor som vårdas på sjukhus flerdubblats, 

medan dödligheten har minskat (Socialstyrelsen, 2009). Det finns en tydlig tendens hos 
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de som drabbas av anorexia att undvika professionell hjälp. Det innebär att det finns ett 

mörkertal i redovisad statistik (Engström, 2002). Prevalens av anorexia beräknas vara 

mellan 0,5 till 1 procent (Sim et al., 2010).  

 

Debuten av anorexia kan variera från förpubertet upp till 30-års ålder, men vanligen 

uppstår det mellan tidig och sen pubertet (Eriksson & Carlsson, 2001). Tidig debut av 

anorexia kan leda till att både kropp och identitet förstörs under många år (Sim et al., 

2010). 

 

2.4 Behandling och omvårdnad 

Sjukdomsbilden av de som drabbas av anorexia är komplex. Det krävs ett 

multidisciplinärt sjukvårdsteam för att kunna ge en tillfredsställande behandling. De 

yrkesgrupper som ingår bör vara läkare, sjuksköterskor, dietister, sjukgymnaster, 

psykologer, beteendevetare, etcetera. Behandlingsmodeller som förekommer vid 

anorexia är kognitiv beteendeterapi, familjeterapi, kostrådgivning/nutritionsstöd, 

psykoterapi, ätträning och medicinering av psykofarmaka vid behov (Håglin et al., 

2006). Om störningen upptäcks och behandlas i ett tidigt skede finns det stora 

förutsättningar för att bryta de negativa somatiska symtom och komplikationer som kan 

ha uppstått. Det kan även minimera risken för att bli fast i en anorektisk 

sjukdomsidentitet (Glant, 2000). Det bedöms att 33 procent blir fullständigt friska efter 

sju och ett halvt år av behandling (Clinton & Norring, 2002).  

 

Behandlingen av de drabbade med anorexia bör i första hand ske i öppenvård, men vid 

allvarligt svälttillstånd och vid svår samsjuklighet utförs behandlingen i slutenvård 

(Swanberg, 2006). Första målet i behandlingen är att bryta svälten och normalisera 

ätmönstret. Bara efter att den akuta svältsituationen är under kontroll bör en 

psykoterapeutisk behandling påbörjas. Det är viktigt att målsättningar görs tillsammans 

med patienten (Wallin, 2006). Enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT, SFS 

1991:1128), 3§, kan det bli nödvändigt att använda tvångsvård om patienter motsätter 

sig frivillig vård och om de är gravt undernärda och där det finns medicinsk fara.  

 

Enligt Lokensgard (1997) finns det några faktorer som bör tas hänsyn till vid 

omvårdnaden av anorexia. Samma vårdgivare bör ansvara för patienten under hela 
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behandlingen och det kan vara en sjuksköterska som är samordnare. Det är viktigt att 

motiveringsarbete tillvaratas under hela behandlingsförloppet, för patienter med 

anorexia kan vara ambivalenta till förändring. Det rekommenderas att det utformas ett 

program för varje patient och att de som är involverade i behandlingen ingår i ett avtal. 

Mat, kropp och vikt bör tas på allvar av sjuksköterskan och avtal bör göras om dessa 

faktorer (ibid.).  

 

Patienter med anorexia har ett stort behov av att ha kontroll över matintaget (Sim et al., 

2010). Det lönar sig för sjuksköterskan att vid utformningen av detaljer i programmet 

tänka igenom vad som kan kontrolleras och hur stora resurser som bör läggas på detta. 

Det är viktigt att ha kontroll över exempelvis näringstillståndet och viktförändringar, 

annars är det möjligt att hela behandlingen är bortkastad (Lokensgard, 1997).  

 

George (1997) beskriver i sin studie om den terapeutiska relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Ett antal faktorer som gör en relation terapeutisk är empati, 

positiv syn och acceptans, icke-dömande svar, förtroende, sekretess, tillgänglighet och 

äkthet. Det har upptäckts i forskning inom omvårdnad att kvalitén på sjuksköterska-

patient relationen är en betydelsefull del av behandlingen. Det är viktigt med bildandet 

av en terapeutisk relation om sjuksköterskan ska möta patientens behov och för att 

patienten ska kunna uppnå hälsa. Kvalitén på relationen avgör hur effektivt 

sjuksköterskan kan bistå patienten tillbaka till hälsa (ibid.).  

 

När patienten känner sig säker i relationen med sjuksköterskan kan hon eller han lita på 

att sjuksköterskan fattar rätt beslut om vård och på så sätt avstå vaksamhet och slappna 

av (Morse, 1991). Om patienten upplever en brist på empati och äkthet från 

sjuksköterskan, är relationen inte terapeutisk (George, 1997). Morse (1991) fann att 

sjuksköterskan behöver ett djupt engagemang för relationen och lita på patienten om 

positiv förändring ska ske. Det framkom även att det fundamentala i psykiatrisk 

omvårdnad är den terapeutiska relationen (ibid.).  

 

King och Turner (2000) antyder att upprätthållandet av optimal relation med en patient 

med anorexia är svårt eftersom patienten har unika och utmanande vårdbehov. King 

och Turner tillägger att det är svårt att utveckla och upprätthålla en terapeutisk relation 

om patienten inte är villig att samarbeta med sjuksköterskan.  
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3 PROBLEMFORMULERING 

Ätstörningar som anorexia har funnits i över tusen år. På grund av uppmärksamheten 

kring anorexia får fler människor kunskap om sjukdomen, vilket leder till att fler söker 

hjälp och behandlas för det. Behandling för anorexia kan genomföras inom öppen och 

sluten vård. Det är svårt att leva med anorexia; fysiskt, socialt, psykiskt och andligt. En 

förutsättning för ett bra behandlingsresultat är god omvårdnad. Följaktligen är det 

viktigt att ta reda på hur patienter upplever sin omvårdnad under behandlingsperioden 

för att de ska få en så bra omvårdnad som möjligt.  

 

4 SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters upplevelser av omvårdnad vid 

behandling av anorexia.  
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5 METOD 

5.1 Design 

Arbetet är en allmän litteraturstudie och enligt Polit och Beck (2010) kan 

litteraturstudier användas för att utforska kunskapsläget inom ett särskilt område. Detta 

gjordes genom en analys och sammanställning av tio vetenskapliga artiklar.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod och urval 

Tio vetenskapliga artiklar som motsvarade studiens syfte valdes ut. Eftersom arbetet 

inriktar sig på att tolka individens upplevelse av omvårdnaden används kvalitativa 

artiklar då denna ansats, enligt Forsberg & Wengström (2008), ger en fördjupad 

förståelse för patientens upplevelse. Artiklarna valdes ut med hjälp av databassökningar 

och de databaser som användes var Cinahl, Medline, The Allied Complementary 

Medicine Database (AMED) och Academic Search Elite. Sökorden som användes var: 

anorexia nervosa, anorexia, experience, perspective, treatment, understanding, care och 

patient perspective. Trunkering användes på några sökord, som experience*, care* och 

perspective*. Detta gjordes för att få ett bredare urval. Kombinationer av sökord som 

resulterat i artiklar som användes i resultatet presenteras i tabell 1. Sökning av 

artiklarna genomfördes från den tredje till den trettionde november 2010. Artiklar 

valdes ut enligt följande kriterier: 

 

Inklusionskriterier 

Personer med anorexia och deras upplevelser av omvårdnad i behandling 

Kvinnor och/eller män i alla åldrar (barn och/eller vuxna) 

Språk: engelska 

Artiklar publicerade mellan år 2000-2010 

Peer reviewed 

Kvalitativa artiklar 

Exklusionskriterier 

Artiklar om andra former av ätstörningar 

Anhörigas eller vårdpersonalens erfarenheter 

Behandlingsmetoder 
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I en sökning användes även begränsningen full text för att minska antal träffar. I 

databassökningen användes Cinahl Headings för att få en noggrannare sökning. En 

sökning med sökorden anorexia nervosa och anorexia gav 2 919 träffar. När 

experience* lades till som sökord blev det 360 träffar. När sökordet treatment lades till 

blev det 108 träffar. Utav dessa 108 artiklar valdes sex stycken till detta arbete. I de 

andra fyra sökningarna valdes en artikel från varje sökning som utfördes på samma sätt 

som första sökningen, men med andra sökord.  

 

Urvalet genomfördes i tre olika steg. Först lästes titlar och eventuella abstrakt. De 

artiklar som handlade om anorexia och patientens upplevelser av behandling valdes. 

Sedan lästes metoden och resultatet igenom av båda författarna och de som passade 

syftet valdes. För det slutliga urvalet granskades artiklarna med Röda Korsets 

Högskolas granskningsmall (Bilaga 1). Vid det slutliga urvalet valdes tio artiklar 

(Bilaga 2). De artiklar som exkluderades handlade antingen om andra ätstörningar än 

bara anorexia, var endast kvantitativa, handlade om andras perspektiv, var review 

artiklar eller var inte vetenskapliga.  

 

 

Tabell 1. Sökmatris 

 

 

Databaser 

 

Sökord 

 

Begränsningar 

Antal  

träffar 

Använda  

artiklar  

 

Artikel Nr. 

1) Cinahl 

with full text, 

Medline, 

AMED och 

Academic 

Search Elite 

Cinahl Headings: (MH 

"Anorexia") OR (MH 

"Anorexia Nervosa") 

AND experience* 

AND treatment 

Peer reviewed 

År: 2000-2010 

108 6 1, 3, 5, 6, 

 7, 8 

2) Cinahl 

with full text, 

Medline, 

AMED och 

Academic 

Search Elite 

Cinahl Headings: (MH 

"Anorexia") OR (MH 

"Anorexia Nervosa") 

AND patient 

perspective 

Peer reviewed 

År: 2000-2010 

3 1 10 
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Databaser 

 

Sökord 

 

Begränsningar 

Antal  

träffar 

Använda  

artiklar  

 

Artikel Nr. 

3) Cinahl 

with full text, 

Medline, 

AMED och 

Academic 

Search Elite 

Cinahl Headings: (MH 

"Anorexia") OR (MH 

"Anorexia Nervosa") 

AND perspective* 

AND treatment 

Peer reviewed 

2000-2010 

41 1 2 

4) Cinahl 

with full text, 

Medline, 

AMED och 

Academic 

Search Elite 

Cinahl Headings: (MH 

"Anorexia") OR (MH 

"Anorexia Nervosa") 

AND understanding 

AND experience 

Peer reviewed 

År: 2000-2010 

36 1 4 

5) Cinahl 

with full text, 

Medline, 

AMED och 

Academic 

Search Elite 

Cinahl Headings: (MH 

"Anorexia") OR (MH 

"Anorexia Nervosa") 

AND treatment AND 

care* 

Peer reviewed 

År: 2000-2010 

Full Text 

96 1 9 

MH: Main Heading. 

 

Utav de tio artiklar som valdes genomfördes sex studier i England, en i Sverige, en i 

Nederländerna, en i USA och en i Australien. Det blev tre undantag från 

inklusionskriterierna. En artikel var skriven på svenska, två stycken var både kvalitativa 

och kvantitativa och en artikel inkluderade även föräldrars upplevelser.  Endast den 

kvalitativa delen och patienters upplevelser användes till resultatet. En sammanställning 

av varje artikels syfte, metod, urval och resultat redovisas i en artikelöversikt (Bilaga 

2). Detta bör göras för att få en schematisk överblick (Friberg, 2006).  
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5.3 Dataanalys 

Analysen genomfördes i fem olika steg och i enlighet med Friberg (2006). 

 

Steg 1: Båda författarna genomläste artiklarna för att få en generell uppfattning. Det 

kontrollerades att båda hade samma uppfattning om innehåll, metod och syfte.  

 

Steg 2: Genomläsning av artiklarnas resultat utfördes upprepade gånger. Författarna 

analyserade fem artiklar var. Intressant innehåll markerades med överstrykningspenna 

och i marginalen antecknades potentiella teman för det markerade avsnittet. Det söktes 

efter likheter och skillnader i artiklarnas resultatredovisningar för att se variationer i 

patienters upplevelser av omvårdnaden i behandlingen.  

 

Steg 3: En schematisk översikt av varje artikels resultat skapades för att få en överblick 

av det som skulle analyseras.  

 

Steg 4: Likheter och olikheter av upplevelser sammanställdes under olika teman. Under 

bearbetning ändrades teman flera gånger. Det resulterade i sex teman som redovisas i 

tabell 2. I en matris kartlades de olika teman som fanns i artiklarna (bilaga 3). 

 

Steg 5: Efter att analysen var klar presenterades resultatet. Texten som skapades åt 

dessa teman stöddes av referenser av de analyserade artiklarna. För att förstärka vissa 

teman och beskriva patienters upplevelser kompletteras resultatet med citat från 

artiklarna. 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

I sex av de tio vetenskapliga artiklarna står det att de var etiskt godkända av en etisk 

kommitté. De resterande artiklarna är publicerade i en väletablerad tidskrift som har ett 

krav på att de publicerade artiklarna ska vara etiskt godkända.  

 

Hänsyn till etiska överväganden togs beträffande urval och presentation av resultat. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör detta utföras vid litteraturstudier. 

Författarnas förhållningssätt i analysfasen var att vara objektiva i analysen av resultatet. 

Materialet som användes i arbetet förvanskades inte. 
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7 RESULTAT 

Resultat redovisas enligt övergripande teman. I varje tema redovisas patienters positiva 

och negativa upplevelser.  

 

Tabell 2. Översikt av teman. 

 

Teman 

Tillit till andra 

Förståelse från andra 

Känsla av att bli omhändertagen 

Andra som förebild 

Stöd i behandlingen 

Upplevelser av autonomi 

 

7.1 Tillit till andra 

Inneliggande patienter upplever tillit till sjuksköterskor som visar sitt engagemang 

genom att ta initiativ till att skapa kontakt (Marchants och Paynes, 2002; Van Ommen, 

Meerwijk, Kars, van Elburg & van Meijel, 2009). Axelsson och Maata (2007) och 

Halse et al. (2005) beskriver att patienter upplevde tillit när vårdpersonalen kunde prata 

ärligt om patientens ätstörning. En del patienter upplevde att de kunde lita på 

vårdpersonalen vid omvårdnadsåtgärder för att patienterna förstod att det skulle hjälpa 

dem. Anledningen till detta var att vårdpersonalen var noggrann och gav information 

om åtgärderna eller behandlingen (ibid). Patienter upplevde att tillit var viktigt i en 

relation med vårdpersonal eftersom det gjorde dem medvetna om sin egen potential och 

gav dem bättre självförtroende (Button & Warren, 2001; van Ommen et al., 2009). 

Däremot fann Button och Warren (2001) och Offord, Turner och Cooper (2006) att 

patienter upplevde att de inte kunde lita på vårdpersonal när de inte verkade 

intresserade av vad patienterna hade för åsikt och när de inte gav patienterna möjlighet 

att bestämma. 
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7.2 Förståelse från andra 

I Offord et al., (2006); van Ommen et al., (2009) studier beskrevs det att patienter i 

slutenvård upplevde att vårdpersonal upptäckte människan bakom anorexian och såg 

individen. De kände att de blev behandlade med respekt och jämlikhet (Button & 

Warren, 2001; van Ommen et al., 2009). Det konstaterades även att en del patienter 

uppfattade att de behandlades annorlunda och jämfördes med patienter som hade andra 

psykiska problem vid måltid. Detta kändes demoraliserande och underminerande 

(Offord et al., 2006; Roots, Rowlands & Gowers, 2009). Vissa i vårdpersonalen såg 

bara det sjuka och inte individen. De med anorexia behandlades som en grupp och inte 

som separata människor. Det var ohjälpsamt under behandling att inte ha sin 

individualitet igenkänd (Button & Warren, 2001; Colton & Pistrang, 2004).  

 

Patienter upplevde att det var viktigt att vårdpersonal lyssnade på dem i rådgivning och 

att det hjälpte att prata med vårdpersonal som hade en djup förståelse för anorexia 

(Marchant & Payne, 2002; Roots et al., 2009). Det upplevdes svårt att tala med 

vårdpersonalen under terapi. Vårdpersonal kunde i vissa fall inte lyssna om patienterna 

ville berätta något och nedvärderade deras idéer (Button & Warren, 2001; Marchant & 

Payne, 2002; Offord et al., 2006). Det upplevdes inte någon förståelse från 

vårdpersonal när patienter inte fick psykoterapi i början av behandlingen fastän 

patienter kände att det behövdes (Offord et al., 2006). Det var betydelsefullt för 

patienter att ha vårdpersonal som var beredda att prata och förstå dem (Button & 

Warren, 2001). Patienterna kunde även känna som att de var förstådda och accepterade 

av anhöriga (Federici & Kaplan, 2008).  

 

I början av behandling i slutenvård hade vårdpersonal höga förväntningar på patienter 

under måltider och det upplevdes stressande (van Ommen et al., 2009). Eivors, Button, 

Warner och Turner (2003) framför i sin studie att öppenvårdspatienter upplevde att 

anhöriga hade höga förväntningar på behandlingen. 

 

7.3 Känsla av att bli omhändertagen 

Inneliggande patienter upplevde att vårdpersonal hade tid att ha individuella samtal. 

Det fick dem att känna sig viktiga och att personalen brydde sig om dem. Detta bidrog 

till att skapa en god allians samtidigt som vårdpersonal kunde utöva den nödvändiga 
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pressen att ändra patientens beteende (Colton & Pistrang, 2004; van Ommen et al., 

2009). I Offord et al., (2006) studie upplevde en del patienter att deras sociala och 

emotionella utveckling var begränsad. De fick inte någon uppmuntran med att lära sig 

åldersanpassade färdigheter (ibid.). Axelsson och Maata (2007) studerade effekten av 

taktil massage som behandling och patienter upplevde en känsla av att vara 

omhändertagna under behandlingen. Det hjälpte dem att släppa tankarna runt sin 

sjukdom, som att inte ha ständiga tankar kring mat och träning. Däremot kände flera 

patienter obehag när de fick taktil massage. De inbillade sig att vårdpersonal skulle 

tycka att de var tjocka (ibid.).  

 

7.4 Andra som förebilder 

Vårdpersonal som jobbade i slutenvård lät jämnåriga patienter i olika stadier av 

behandlingen att samverka. Detta kunde ske under morgonsamling eller under måltid 

(van Ommen et al., 2009). Nya patienter kunde lära sig av patienter som befann sig i ett 

mer framskridet stadium av återhämtning. Nya patienter kunde observera kamrater och 

se dem äta mat utan att känna oro. Det hjälpte dem i behandlingen och det bidrog till 

processen för återinlärning av matvanor (Offord et al., 2006; Roots et al., 2009; van 

Ommen et al., 2009). I van Ommen et al., (2009) studie uttrycker en patient följande: 

There were some girls who had already made progress and they were 

my role models. I really wanted to be like them […]. They finished  

their meals quickly, as I used to do before and with ease. That helped.  

The nurses often asked members of the group […] how they had  

reached their goals, how they had taken their first steps towards eating  

and how they had coped when times were difficult […]. This made 

the group feel involved with each other. The group gave specific 

examples from everyday life. They gave reassurance by saying that 

things would work out (ibid., s. 2804). 

 

Sjuksköterskorna fungerade också som förebilder genom att vara med vid måltider och 

visa ett normalt ätbeteende (Offord et al., 2006), men även genom att delta i 

fritidsaktiviteter. Patienterna fick veta att cykling var en avkopplande aktivitet och att 

det var mer än att bara bränna kalorier (van Ommen et al., 2009). En patient uttryckte 

följande: 

I had no idea anymore of what normal exercise was, I had completely 

lost that. I even figured out how often I had to walk to the bathroom. 
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If we went out for a walk, I always walked up front, setting the pace, 

which was quite fast. But then the nurses told me to walk more 

slowly and showed us what was normal (ibid., s. 2805). 

 

Även om det fanns positiva aspekter med att samverka med andra patienter, kunde 

detta skapa ångest hos en del. Några patienter jämförde sig med andra och tävlade om 

att vara smala. Detta skapade till och med ångest hos de patienter som var redo att 

skrivas ut (Colton & Pistrang, 2004; Eivors et al., 2003). Att samverka med andra 

patienter kunde leda till att lära sig nya, dåliga vanor i ätbeteende och 

självskadebeteende för att inte gå upp i vikt (Colton & Pistrang, 2004; Offord et al., 

2006). 

 

7.5 Stöd i behandlingen 

Vårdpersonal som skapade struktur i behandlingen hjälpte patienterna att uppleva 

stabilitet och kontinuitet. Detta gjorde att det blev lättare att fokusera på 

behandlingsmålen (Colton & Pistrang, 2004). Under den första perioden av 

behandlingen var den fysiska närvaron av vårdpersonalen ett stöd. Patienterna blev 

medvetna över vad ett normalt beteende var. De fick en känsla av identifikation när de 

var tillsammans med andra med anorexia. De kände sig mindre ensamma och fick stöd 

i att återta kontrollen över sina mat- och motionsvanor genom att göra sina egna val 

(Offord et al., 2006; van Ommen et al., 2009). Det var viktigt för patienterna att ha 

samma regler hemma som på sjukhuset. Vårdpersonalen lärde föräldrar om regler om 

ätande vilket hjälpte i behandlingen och minskade konflikter mellan föräldrar och 

patienter (van Ommen et al., 2009).  

 

Under specifika insatser som psykoterapi, måltid och vägning upplevde patienterna 

stöd av vårdpersonalen. Samtal om sin sjukdom med andra patienter under terapi 

kändes stödjande (Federici & Kaplan, 2008). En patient beskrev detta: 

I was with fellow women that suffered with the 

same thing so that allowed me to be open about 

issues . . . and because people were speaking about 

them, I was able to speak about them (ibid., s. 5).     
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Under övergång från intensivbehandling till utskrivning upplevde patienterna att de fick 

stöd av personal att underlätta övergången. Det var en avgörande aspekt som gav dem 

förmåga att upprätthålla förändring (Federici & Kaplan, 2008). En långsam övergång, 

noggrann planering och stöd efter utskrivning hjälpte patienten att upprätthålla denna 

förändring (Offord et al., 2006). 

 

Patienter fick stöd i sin behandling genom att få information om de fysiska 

konsekvenserna av att vara underviktig. Kunskap om de negativa effekterna på deras 

hälsa höjde patienternas medvetenhet om anorexia (van Ommen et al., 2009). De 

patienter som fick återfall beskrev att när de inte fick information kände de sig sårbara 

och outbildade. De fick inte sina behov tillgodosedda (Federici & Kaplan, 2008). 

Vårdpersonalen var ett stort stöd för patienter som gick tillbaka till skola och sitt 

vanliga liv de första dagarna efter att ha varit på kliniken (van Ommen et al., 2009). 

Detta uttrycktes av en patient: 

I was afraid of how I was starting to look. The nurses helped me put 

things into perspective […] which slowly made me realize that 

something was wrong in my head. There was still that other image in 

 my head, but I gradually realized that it was a wrong image. I agreed 

 with the nurse more and more often (ibid., s. 2806). 

 

7.6 Upplevelser av autonomi 

I slutenvård upplevde patienterna delaktighet när de fick styra sina egna kostvanor och 

motionsmönster under tillsyn av vårdpersonal. De blev exempelvis uppmanade att 

förbereda sina egna mellanmål (van Ommen et al., 2009). Däremot, i Colton och 

Pistrangs (2004) studie, upplevde patienter mycket ansvar och skyldighet vid 

förberedelse av mat. Om detta berättar en patient: 

You get quite a lot of [trust and responsibility] 

when you‟re… allowed to do your meals and 

prepare them. And sometimes you feel guilty 

for doing it… and you feel so awful and guilty… 

it just feels  horrible to ask for it [food] (ibid., s. 313). 

 

I Colton och Pistrangs (2004) studie uttrycktes det även att behandling var ett 

samarbete mellan patient och vårdpersonal. Colton och Pistrang tillägger att de 

inneliggande patienterna blev hörda och kände sig som en del i behandlingen. Många 
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som fick vara med att bestämma hade en lyckad behandling (Offord et al., 2006). I 

början av behandlingen kan patienter få nasogastrisk sond (NGS) som många tyckte var 

obehaglig att få insatt. För att slippa få NGS förhandlade patienterna och bestämde sig 

för att äta mat (Halse et al., 2005).  

 

En vanlig konflikt för vissa var att de kunde känna viljan av att ha ansvar men var 

osäkra över sin förmåga att använda det på ett bra sätt (Colton & Pistrang, 2004). Enligt 

van Ommen et al., (2009) kunde för mycket ansvar av vårdpersonal orsaka ett återfall. 

Detta uttryckte en patient som fick återfall:  

I then was in the final phase and started to exercise like crazy, taking 

walks before and after meals and whenever I had some time off. Well, 

I was in the final phase after all and had been given back full 

responsibility (ibid., s, 2806). 

 

Behandlingen för nyinlagda patienter fokuserade i början på att öka i vikt. De 

kände att vårdpersonalens huvudsyfte var att återställa deras vikt och att det 

fanns lite uppmärksamhet på deras psykiska välbefinnande (Colton & Pistrang, 

2004; Eivors et al., 2003; Offord et al., 2006). En patient uttryckte att hon inte hade 

kontroll i behandlingen: 

I don‟t feel I had any control over anything . . . . they were just putting 

weight on me and they weren‟t solving anything. They just thought, „„Oh 

once she‟s put on weight she‟ll be fine‟‟ and that weren‟t the case (Eivors  

et al., 2003, s., 99). 

 

I början av behandling tas kontrollen av maten över av vårdpersonal. Kontrollen som 

initialt togs bort ansågs hjälpsamt. Över tid kunde det betraktas som onödig 

överkontrollerande. Patienter kände sig maktlösa och otillräckliga när personal 

kontrollerade över icke matrelaterade områden, till exempel, att inte få använda 

telefonen eller träffa sina familjemedlemmar (Eivors et al., 2003; Offord et al., 2006). 

De kunde även uppleva att de inte var delaktiga (Colton & Pistrang, 2004). 

 

Patienter blev arga och frustrerade över att inte få önskad behandling fastän de gjorde 

allt rätt med ätande och träning. Några fick NGS insatt trots bra beteende (Halse et al., 

2005). Fastän många patienter upplevde förlorad kontroll fanns det en del som inte 

tyckte att det var dåligt. De tyckte att det var hjälpsamt och lättande med struktur och 
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att det fanns någon som bestämde. Vårdpersonal som tog kontroll över maten minskade 

patientens skuld över att äta (Offord et al., 2006; van Ommen et al., 2009). Detta 

beskrev en patient: 

I felt I had to. And that kind of helped me because it was 

like, „It‟s not my decision, I‟m not eating cos [sic] I want to be 

well, I‟m not eating cos [sic]  I deserve to eat, I‟m eating cos [sic] 

they‟re telling me to‟, and that kind of lessened the guilt.  

Which is what I felt I needed (Offord et al., 2006). 

 

Patienter som upplevde förlorad kontroll kom ofta på strategier för att inte göra så som 

de blev tillsagda. De kunde argumentera, få vredesutbrott och gömma mat (Halse et al., 

2005). Struktur och restriktioner i behandlingen kändes som bestraffning. Vård-

personalen erbjöd inte tillräckliga motiv för det som bestämdes. Detta ledde till att 

patienter kände sig upprörda, förvirrade och frustrerade. De kände att den mest 

ohjälpsamma aspekten av deras behandling var att de inte hade individualiserad vård. 

De flesta ansåg att programmen inte tillät individuella skillnader, och därmed lämnades 

patienterna ofta med en känsla av bestraffning (Colton & Pistrang, 2004; Offord et al., 

2006). 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

En studie bör utvärderas i relation till metoden som har genererat resultatet. Studiens 

resultat ska alltid sträva efter att vara trovärdig och pålitlig och dennes överförbarhet 

ska alltid övervägas (Graneheim & Lundman, 2004). En litteraturstudie valdes som 

metod i detta arbete för att det var relevant med studiens syfte. I en litteraturstudie går 

det att presentera ett brett resultat då flera forskares studier används. Graneheim och 

Lundman poängterar att trovärdigheten i en studies resultat grundar sig på om den 

metod och den insamlade data som författarna har använt sig av är lämplig för att svara 

på det bestämda syftet.  Trovärdigheten i detta arbete säkerställs av den detaljerade 

beskrivningen av analysförfarandet. Det strävades efter att beskriva syfte, urval, 

datainsamling och analys så klart och tydligt som möjligt. Graneheim och Lundman 

anser att om studiens tillvägagångssätt ska kunna användas av andra så bör studiens 

genomförande vara väl beskrivet.  

 

Många olika sökordskombinationer användes för att söka i flera olika databaser 

samtidigt. Det visade sig vara svårt att finna relevanta artiklar som motsvarade syftet. 

Det fanns studier som var kvantitativa, var review artiklar, beskrev upplevelser från 

andras perspektiv, inkluderade alla typer av ätstörningar samt inte var vetenskapliga. 

Trots detta fann vi tio artiklar som motsvarade syftet. Tre undantag gjordes gällande 

inklusionskriterierna. Två av artiklarna var både kvalitativa och kvantitativa, dock 

användes enbart den kvalitativa delen till resultatet. Alla artiklar var skrivna på 

engelska, utom en som var på svenska. Ytterligare en artikel handlade om både 

personer med anorexia och föräldrars upplevelser. Endast patienternas upplevelser 

användes till resultatet.  

 

I en litteraturstudie är det fullständiga intervjumaterialet från originalförfattarna inte 

tillgängligt. Att använda sig av tidigare studier som är analyserade och tolkade av andra 

författare kan leda till ökad risk för feltolkning (Polit & Beck, 2010). Författarna av 

detta arbete gjorde en noggrann genomläsning av artiklarna. De flesta artiklar var 

skrivna på engelska och till resultatet översattes texten till svenska. Studiens resultat 

kan ha påverkats på grund av eventuella feltolkningar.  
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Artiklarna kom från fem olika höginkomstländer. Eftersom de gjordes i flera länder 

fick arbetet ett bredare perspektiv. Dessa artiklar bedömdes överensstämma med 

samhället i Sverige. De flesta artiklar använde sig av intervjuer och enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är denna metod mest relevant för att beskriva upplevelser. Valet av 

tidsbegränsningen vid datasökningen strävades efter att få så aktuella artiklar som 

möjligt. Sju artiklar hade endast kvinnliga deltagare, två hade både män och kvinnor 

och en artikel skrev inte om könsskillnaden. Det skulle vara intressant att få kännedom 

om det finns skillnader i män och kvinnors upplevelser. Åldersgrupperna i studierna är 

varierande. Resultat blir mer omfattande och det anses som en styrka av författarna. 

 

De flesta intervjuer skedde under och strax efter deltagarnas behandling, förutom en. 

Button och Warrens (2001) studie utförde intervjuer sju och ett halvt år efter 

behandling. Minnen från behandlingstiden kan ha påverkats. Denna aspekt kan ha 

påverkat deltagarnas beskrivning av upplevelser och till följd även arbetets resultat.  

De valda artiklarna beskrev grundligt sina metoder och hur intervjuerna analyserades. 

Detta bidrog till trovärdighet i artiklarna. Flera artiklar presenterar citat från deltagarna 

där deras upplevelser beskrivs. Detta framställer deras upplevelser på ett trovärdigt sätt. 

Alla deltagare i de tio artiklar fick eller hade fått vård i slutenvård under studiens gång 

trots att det inte var en inklusionskriterie. Det saknas upplevelser av patienter som 

endast fått öppenvård.   

 

8.2 Resultatdiskussion 

Arbetets syfte är att belysa patienters upplevelser av omvårdnad vid behandling av 

anorexia. Resultatet visar att personer med anorexia har olika upplevelser av 

omvårdnad. Det redovisades att patienter har både positiva och negativa upplevelser av 

likadan omvårdnad i behandling. Exempel på detta är vid omhändertagande med taktil 

massage och när sjukvårdpersonalen övertar kontrollen över behandling. Det är svårt att 

veta vilken omvårdnad som är effektiv för alla patienter eftersom de har olika 

upplevelser av den.  

 

Tillit till andra, förståelse från andra, känsla av att bli omhändertagen och stöd i 

behandlingen kan tänkas vara upplevelser som många patienter känner är viktiga under 

behandling oberoende av sin sjukdom. Det har noterats av författarna av detta arbete att 
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patientens autonomi upplevs olika i behandling av anorexia. Det är viktigt att ta hänsyn 

till patientens autonomi, men vid behandling av anorexia var det inte önskvärt av en del 

patienter att ha autonomi. Det är karakteristiskt att patienter med anorexia vill ha 

kontroll över matintag och fysiska aktiviteter, och många upplevde en maktkamp med 

vårdpersonalen. Det krävs att sjuksköterskan, i vårdrelationen med patienter med 

anorexia, har viss kontroll över patienten för att hjälpa patienter till hälsa (Turell, Davis, 

Graham & Weiss, 2005). I resultatet framkom det att patienter upplevde förlorad 

kontroll under behandlingen. Det visades att målet i början av behandlingen endast var 

att gå upp i vikt, men upplevelsen var att det behövde kombineras med psykoterapi. 

Strukturen och restriktionerna kunde kännas som bestraffning. Vissa ansåg dock 

restriktionerna som något positivt och hjälpsamt. Författarna av detta arbete anser att 

vårdandet bör vara inriktat på varje patients individuella behov. Patienter som fick sina 

behov tillgodosedda fick en lyckad behandling. Till följd av detta bör vårdpersonal 

anpassa omvårdnadsinsatser eftersom patienter har olika behov. Dahlberg (2003) 

bekräftar att vårdandet kan vara alltför mycket inriktat på att följa vissa rutiner och 

scheman istället för att ta hänsyn till patientens behov och önskningar.  

 

I resultatet framkom det att patienter som inte var villiga att följa omvårdnads-

åtgärderna gömde mat och/eller överdrev med motion. Vårdpersonalen erbjöd inte 

tillräckliga motiv för det som bestämdes. Hoskins (2002) påstår att ett program som 

tenderar att presentera information till ofrivillig publik inte har visat sig vara mycket 

effektivt för att ändra beteende. Det kan göra mer skada än nytta. Darcy (2010) betonar 

att de som blir motiverade att ändra beteendet har värderat fördelar av det och haft en 

aktiv del i att skapa förändringen. Vårdpersonalen bör lägga stor vikt att få patienter 

förstå att de är med i behandling för sin egen skull och inte för att behaga andra 

människor. Masson och Sheeshka (2009) ansåg att patienter som har en inre motivation 

att bli frisk, ser till att återhämtningen är bättre än sjukdom och har impulskontroll eller 

kognitiv förmåga att lyckas i programmet, är mest sannolika att genomföra 

behandlingsprogrammet. Vårdpersonalen kan genom motiverande samtal stimulera 

patientens inre motivation. Wade, Frayne, Edwards, Robertson och Gilchrist (2009) 

påstår att motiverande samtal är ett förspel till en aktiv behandling som syftar till att 

ändra beteende. En annan åtgärd som kan bidra till hälsa är att få feedback av 

behandlingen från patienter. Enligt Lopez, Roberts, Tchanturia och Treasure (2008) kan 

det bidra till struktur och motiv för åtgärderna i tillfrisknandet.  



 

22 

Patienter har olika upplevelser av vårdpersonalens handlingar. I resultatet framkom 

att patienter kunde uppleva stöd och förståelse från vårdpersonalen och ibland inte. 

Vårdpersonal, som tog kontroll och bestämde över behandlingen, kunde upplevas 

som hjälpsam eller i vissa fall ohjälpsam i behandlingen. Författarna av detta arbete 

anser att vårdpersonalen kan hjälpa patienten genom att vara en ”vän” som förstår och 

stödjer patienten. Vårdpersonalen kan även vara ett stöd genom att ta kontroll och 

bestämma över patientens behandling för att kunna hjälpa dem i tillfrisknandet. 

Dahlberg (2003) betonar vikten av närhet och distans i vårdrelationen. Hon 

poängterar ytterligare att patienter uppskattar denna typ av relation med vårdpersonal. 

Enligt Russell (2001) är vårdpersonalens bestämmande av behandlingen en handling 

av medkänsla för att de erkänner sjukdomens svårighetsgrad. Patienter känner sig 

lättade över att en professionell har ansvaret (ibid.). 

 

I resultatet framkom det att andra patienter som förebild var både negativt och positivt i 

behandlingen. Sjuksköterskor var endast positiva förebilder i behandlingen. Det är 

intressant att uppmärksamma detta. Det är inte så vanligt att ha en sjuksköterska som 

förebild för att kunna tillfriskna. Sjuksköterskor var positiva förebilder för att stödja 

ungdomar till optimal hälsa. Kuosmanen (2002) poängterar att den viktigaste frågan i 

omvårdnad i en psykiatrisk avdelning är att sjuksköterskan är en vuxen förebild för de 

unga. Sjuksköterskor på öppenvårdsmottagningar har inte lika mycket möjlighet att 

vara förebilder då om vårdnadsåtgärder skiljer sig från de som utövas på en slutenvård.  

 

Det framkom i resultatet negativa upplevelser av omvårdnad. Brist på information, 

höga förväntningar från vårdpersonal och att inte bli behandlad som individ ledde till 

att de inte kände stöd, förståelse eller tillit. Det framkom även upplevelser som stöd, 

förståelse, omhändertagande och tillit när vårdpersonal var engagerade, visade initiativ, 

respekt, hade mycket kunskap om sjukdomen och gav information. Vissa patienter 

upplevde även att vårdpersonal kunde se individen bakom sjukdomen. Författarna av 

detta arbete lyfter fram att vårdpersonalens handlingar och omvårdnadsåtgärder 

påverkar vårdrelationen. Vårdpersonalen befinner sig i en nyckelroll i patientens 

välbefinnande och tillfrisknande. Enligt Kim (2000) ska vårdpersonal ge nyttig 

information, visa empati, förståelse och stöd. Det är viktigt för patienter att ha någon att 

lita på under tillfrisknandeprocessen (Lamoureux & Bottorf, 2005). Enligt Ramjan 

(2004) är det viktigt att vårdpersonalen ser individen bakom sjukdomen för att skapa en 
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vårdrelation. Tidigare forskning av George (1997) konstaterar att en terapeutisk relation 

mellan patient och vårdpersonal är viktig för att patientens behov ska bli mötta och kan 

uppnå hälsa. Kvalitén på relationen kan avgöra hur effektiv tillfrisknandet blir (ibid.). 

 

Många patienter har olika upplevelser av omvårdnad vilket gör det svårt att veta vad 

som är mest effektivt i behandling av anorexia. Här är några förslag på vad som 

skulle kunna vara effektivt och tillfredställa många patienter. Först och främst är det 

viktigt att patienten har motivation att genomgå behandling och sjuksköterskan kan 

bistå med motiverande samtal. Patienten bör vara med och bestämma om 

behandlingen. Psykoterapi i början av behandlingen skulle göra den mer effektiv för 

att många patienter upplevde att det behövdes. Behandlingen skulle också bli mer 

effektiv om sjuksköterskan är en förebild. Patienter skulle få positiva upplevelser om 

sjuksköterskan är engagerad, visar initiativ, respekt, har mycket kunskap och ger 

information. Sjuksköterskan bör få feedback från patienten för att kunna veta om 

patienten är nöjd med behandlingen. Detta kan hjälpa att anpassa behandlingen efter 

patientens behov.  

 

8.3 Slutsatser 

I resultatet framkom det att patienter hade olika behov av hur behandlingen skulle gå 

till. Vårdandet bör vara individcentrerat för att kunna tillfredsställa olika behov. Detta 

kan göras med hjälp av bland annat motiverande samtal, patientens inverkan i 

behandlingen och feedback. Vårdpersonalens handlingar och omvårdnadsinsatser är 

viktiga för patientens tillfrisknande.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

Detta arbete bidrar till att få större kunskap och förståelse om människor med 

erfarenhet av behandling av anorexia. Genom att ta del av patienters upplevelser kan 

omvårdnadens betydelse främjas och bidra till en bättre omvårdnad i behandlingen. 

Arbetet uppmärksammar att behandling skulle kunna vara individcentrerad för att få ett 

bättre behandlingsresultat. Om patienter är motiverade, har positiva förebilder och får 

god omvårdnad kan det bidra till att fler patienter blir friska. 
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8.5 Förslag på vidare forskning 

I metoddiskussionen togs det upp att majoriteten av deltagarna i studierna var kvinnor. 

Det vore intressant ur genusperspektiv undersöka mäns upplevelser av omvårdnad i 

behandling av anorexia. Det skulle dessutom vara intressant att få kännedom om 

upplevelser av patienter som vårdas på öppenvårdsmottagningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  25 

9 REFERENSER 

Axelsson, E. & Maata, S. (2007). Tactile touch as treatment for youths suffering from 

anorexia nervosa. Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård i 

Norden, 27(3), 35-39.  

 

Button, E. & Warren, R. (2001). Living with anorexia nervosa: The experience of a 

cohort of sufferers from anorexia nervosa 7.5 years after initial presentation to a 

specialized eating disorders service. European Eating Disorders Review, 9(2), 74-96. 

 

Clinton, D. & Norring, C. (2002). Förlopp, utfall och prognos. I D. Clinton. & C. 

Norring (Red.), Ätstörningar: Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder (s. 51-65). 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Colton, A. & Pistrang, N. (2004). Adolescents' experiences of inpatient treatment for 

anorexia nervosa. European Eating Disorders Review, 12(5), 307-316. 

 

Dahlberg, K. (2003). Att förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Darcy, A., Katz, S., Fitzpatrick, K., Forsberg, S., Utzinger, L. & Lock, J. (2010). All 

better? How former anorexia nervosa patients define recovery and engaged in 

treatment. European Eating Disorders Review, 18(4), 260-270. 

 

Davidsson, B. & Lillman Ringborg, C. (2001). Matkampen: Om ätstörning i familjen. 

Stockholm: Gothia. 

 

Eivors, A., Button, E., Warner, S. & Turner, K. (2003). Understanding the experience 

of drop-out from treatment for anorexia nervosa. European Eating Disorders Review, 

11(2), 90-107. 

 

Engström, I. (2002). Ätstörningar förekomst. I D. Clinton. & C. Norring (Red.), 

Ätstörningar: Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder (s. 43-50). Stockholm: Natur 

& Kultur. 

 



 

26 

Eriksson, B. & Carlsson, G. (2001). Ätstörningar: En strategisk behandlingsmodell. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Federici, A. & Kaplan, A. S. (2008). The patient's account of relapse and recovery in 

anorexia nervosa: A qualitative study. European Eating Disorders Review, 16(1), 1-10. 

 

Forsberg, A. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Friberg, F. (2006). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ forskning. I F. Friberg. (Red.), Dags för uppsats: Vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (s. 105-114). Lund: Studentlitteratur.  

 

George, L. (1997). The psychological characteristics of patients suffering from 

anorexia nervosa and the nurse's role in creating a therapeutic relationship. Journal of 

Advanced Nursing, 26(5), 899-908. 

 

Glant, H. (2000). Så här kan man förebygga och behandla ätstörningar: Handbok för 

behandlare, skolpersonal, föräldrar och vänner. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Graneheim, U. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

Today, 24(2), 105-112. 

 

Halse, C., Boughtwood, D., Clarke, S., Honey, A., Kohn, M. & Madden, S. (2005). 

Illuminating multiple perspectives: Meanings of nasogastric feeding in anorexia 

nervosa. European Eating Disorders Review, 13(4), 264-272. 

 

Hoskins, M. (2002). Girls' identity dilemmas: Spaces defined by definitions of worth. 

Health Care for Women International, 23(3), 231-247. 

 

Håglin, L., Becker, W., Andersson, A. & Hagren, B. (2006). Kost och hälsa i Sverige 

och världen. I L. Abrahamsson, A. Andersson, B. Wulf & N. Gerd (Red.), Näringslära 

för högskolan. (5. Uppl.) (s. 29-57). Stockholm: Liber. 



 

  27 

 

Hällström, T. (1999). Self-starvation over 1500 years: The work of God, the devil or 

weight-control? Läkartidningen, 96(43), 4648-4653. 

 

Karpowicz, E., Skärsäter, I. & Nevonen, L. (2009). Self-esteem in patients treated for 

anorexia nervosa. International Journal of Mental Health Nursing, 18(5), 318-325.  

 

Kim, H. S. (2000). The nature of theoretical thinking in nursing. (2. ed.). New York: 

Springer. 

 

King, S. & Turner, D. (2000). Caring for adolescent females with anorexia nervosa: 

Registered nurses' perspective. Journal of Advanced Nursing, 32(1), 139-147. 

 

Kuosmanen, P. (2002). Nursing of an eating-disordered young person: Anorectic young 

people's experiences of nursing in a youth psychiatric ward. Sairaanhoitaja, 75(8), 30-

33. 

 

Lamouroeux, M. M. H. & Bottorff, J. L. (2005). “Becoming the Real Me”: Recovering 

from Anorexia Nervosa. Health Care for Women International, 26(2), 170-188.  

 

Levander, S., Adler, H., Gefvert, O. & Tuninger, E. (2008). Psykiatri: En orienterande 

översikt. (2.rev.uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lokensgard, J. (1997). Psykiatrisk vård och specifik omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lopez, C., Roberts, M., Tchanturia, K. & Treasure, J. (2008). Using 

neuropsychological feedback therapeutically in treatment for anorexia nervosa: Two 

illustrative case reports. European Eating Disorders Review, 16(6), 411-420. 

 

Marchant, L. & Payne, H. (2002). The experience of counselling for female clients with 

anorexia nervosa: A person-centred perspective. Counselling & Psychotherapy 

Research, 2(2), 127-132. 

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%257E%257Eafh%257C%257Cjdb%257E%257Eafhjnh%257C%257Css%257E%257EJN%20%2522Health%20Care%20for%20Women%20International%2522%257C%257Csl%257E%257Ejh','');


 

28 

Masson, P. & Sheeshka, J. (2009). Clinicians' perspectives on the premature 

termination of treatment in patients with eating disorders. Eating Disorders, 17(2), 109-

125. 

 

MINI-D IV: diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR. ([Ny utg.]). (2002). Danderyd: 

Pilgrim press. 

 

Morse, J. (1991). Negotiating commitment and involvement in the nurse-patient 

relationship. Journal of Advanced Nursing, 16(4), 455-468. 

 

Norring, C. & Clinton, D. (2002a). Diagnostik och bedömning. I D. Clinton & C. 

Norring (Red.), Ätstörningar: Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder (s. 27-31). 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Norring, C. & Clinton, D. (2002b). Historik. I D. Clinton & C. Norring (Red.), 

Ätstörningar: Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder (s. 19-26). Stockholm: Natur 

& Kultur. 

 

Offord, A., Turner, H. & Cooper, M. (2006). Adolescent inpatient treatment for 

anorexia nervosa: A qualitative study exploring young adults' retrospective views of 

treatment and discharge. European Eating Disorders Review, 14(6), 377-387. 

 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2010). Essentials of Nursing Research: Appraising 

Evidence for nursing Practice (7th ed.). Philiadelphia: Lippincott. 

 

Ramjan, L. (2004). Nurses and the 'therapeutic relationship': Caring for adolescents 

with anorexia nervosa. Journal of Advanced Nursing, 45(5), 495-503. 

 

Rich, E. (2006). Anorexic dis(connection): Managing anorexia as an illness and an 

identity. Sociology of Health & Illness, 28(3), 284-305. 

 

Roots, P., Rowlands, L. & Gowers, S. (2009). User satisfaction with services in a 

randomised controlled trial of adolescent anorexia nervosa. European Eating 

Disorders Review, 17(5), 331-337. 



 

  29 

 

Russell, G. (2001). Involuntary treatment in anorexia nervosa. Psychiatric Clinics of 

North America, 24(2), 337-349.  

 

SFS 1991:1128. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Stockholm: Riksdagen. 

 

Sim, L., McAlpine, D., Grothe, K., Himes, S., Cockerill, R. & Clark, M. (2010). 

Identification and treatment of eating disorders in the primary care setting. Mayo Clinic 

Proceedings, 85(8), 746-751. 

 

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Swanberg, I. (2006). Prevention av ätstörningar: Kunskapsläget idag. Stockholm: 

Statens folkhälsoinstitut.  

 

Turrell, S., Davis, R., Graham, H. & Weiss, I. (2005). Adolescents with anorexia 

nervosa: Multiple perspectives of discharge readiness. Journal of Child & Adolescent 

Psychiatric Nursing, 18(3), 116-126. 

 

van Ommen, J., Meerwijk, E., Kars, M., van Elburg, A. & van Meijel, B. (2009). 

Effective nursing care of adolescents diagnosed with anorexia nervosa: The patients' 

perspective. Journal of Clinical Nursing, 18(20), 2801-2808.  

 

Wade, T., Frayne, A., Edwards, S., Robertson, T. & Gilchrist, P. (2009). Motivational 

change in an inpatient anorexia nervosa population and implications for treatment. The 

Australian And New Zealand Journal Of Psychiatry, 43(3), 235-243. 

 

Wallin, U. (2006). Multifamiljeterapi vid anorexia nervosa: Behandlingsmanual. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Från http://www.socialstyrelsen.se/ 

psykiskhalsa/nationellpsykiatrisamordning2005-2007/Documents/ 

http://www.socialstyrelsen.se/


 

30 

BILAGOR 

Bilaga 1 

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar Röda Korsets Högskola CF, ÅK  
 

 

 Mall för granskning av vetenskapliga artiklar  

 

 
Detta är ett hjälpmedel för att bedöma vetenskapliga artiklars kvalitet och användbarhet 

för Dina studiesyften. Besvara inte kriterierna med endast Ja eller Nej. Motivera alltid 

Din bedömning. Alla frågor är inte relevanta för alla artiklar. 

 
Börja med slutet!  

1. Konklusion och/eller diskussion.  

(eng. Conclusion/discussion)  

Egna anteckningar  

Försök att inledningsvis skapa Dig en uppfattning om forskarens konklusioner och/eller diskussion. Det ger 

dig en utgångspunkt i den fortsatta läsningen. Det är viktigt att veta vad presentationen av artikeln ska leda 

till för att kunna bedöma relevansen i vad som representerar underlaget för forskarens argumentation.  

a) Vilka resultat dominerar diskussionen och/eller konklusionen?  

b) Formulera Din uppfattning om konklusionen/diskussionen. Det kommer att vara en värdefull 

utgångspunkt i Din vidare läsning.  

2. Syfte (eng.Purpose, Aim)  

a) Vad är syftet med studien/undersökningen?  

b) Finns det några specifika frågeställningar formulerade?  

c) Verkar det rimligt i förhållande till Din egen utgångspunkt?  

3. Bakgrund  

(eng. Introduction, Background, Literature review, Conceptual framework)  

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om ja, vilken?  

b) Presenteras en teori som utgör ramen för studien? Om ja, vilken/vilka?  

c) Finns viktiga termer och/eller begrepp definierade? Om ja, vilken/vilka?  

d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden varför denna studie är nödvändig? Om ja, med vilka 

argument?  

e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller sitt eget synsätt (viktigt i studier med kvalitativa data). 

Om ja, hur?  

f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din egen utgångspunkt och författarens syfte?  



 

  31 

Bilaga 2 Artikelöversikt.  

Nr. Författare, år, titel, tidskrift, land Syfte Urval/ metod Resultat 

1 Axelsson, E. & Maata, S. (2007). 

Tactile touch as treatment for youths 

suffering from anorexia nervosa. 

Nordic Journal of Nursing Research 

& Clinical Studies / Vård i Norden, 

27(3), 35-39. Sverige 

Studera hur ungdomar med anorexia 

upplever att få taktil massage. 

Kvalitativ intervju-metod, grundad i ett 

livsvärldsperspektiv.  

Deltagare: 10 ungdomar (8 flickor och 

2 pojkar) i åldrarna mellan 16-25. 

Under massagen har patienter kunnat 

släppa tankarna runt sin sjukdom. 

Tankarna kring mat och rörelse 

minskade något. 

2 Button, E. & Warren, R. (2001). 

Living with anorexia nervosa: the 

experience of a cohort of sufferers 

from anorexia nervosa 7.5 years after 

initial presentation to a specialized 

eating disorders service. European 

Eating Disorders Review, 9(2), 74-96. 

England 

Förstå hur personer med anorexia 

nervosa upplever ätstörningen och 

behandlingen. Examinera den 

kliniska, sociala och psykologiska 

funktionen av en grupp 7,5 år efter 

början på behandling. 

Kvalitativ och kvantitativ studie. 

Halvstrukturerade intervjuer, The 

Clinical Eating Disorders Rating 

Instrument, Longitudinal Intervall 

Follow-up Evaluation och SELF-

GRID.  

Deltagare: 100 deltagare (7 män och 93 

kvinnor) medelåldern 24 år.  

Deltagarna upplevde ätstörningen som 

en brist på kontroll i sina liv. De 

upplevde att det var av stor betydelse 

att ha individuell terapi och kvalité på 

relationen med terapeuten. 

3 Colton, A. & Pistrang, N. (2004). 

Adolescents' experiences of inpatient 

treatment for anorexia nervosa. 

European Eating Disorders Review, 

12(5), 307-316. England 

Beskriva hur ungdomar i slutenvård 

upplever sin behandling.  

Kvalitativ studie med halvstrukturerade 

intervjuer. Fenomen-ologisk analys. 

Deltagare: 19 flickor i åldrarna 14-17.   

Deltagarna uttryckte positiva och 

negativa åsikter om behandling i 

slutenvård. Vissa upplevde att de blev 

hjälpta och fick bestämma, andra inte.  



 

32 

Nr. Författare, år, titel, tidskrift, land Syfte Urval/ metod Resultat 

4 Eivors, A., Button, E., Warner, S. & 

Turner, K.  (2003). Understanding the 

experience of drop-out from treatment 

for anorexia nervosa. European 

Eating Disorders Review, 11(2), 90-

107. England 

Utveckla en förståelse för individer 

med anorexia som hoppat av 

behandlingen.  

Kvalitativ studie. Sju intervjuer, 

varav fyra även skrivit berättelser om 

sina erfarenheter. Deltagare nummer 

åtta lämnade endast in en skriftlig 

berättelse.  

Deltagare: 8 kvinnor i åldrarna 21-43. 

Känsla av förlorad kontroll motiverar 

patienter att hoppa av behandlingen.  

5 Federici, A. & Kaplan, A. S. (2008). 

The patient's account of relapse and 

recovery in anorexia nervosa: A 

qualitative study. European Eating 

Disorders Review, 16(1), 1-10. 

USA 

Undersöka subjektiva kriterier av 

vikt-återhämtning hos kvinnliga 

patienter som enligt DSM-IV 

drabbats av anorexia. Beskriva deras 

syn på sin sjukdom efter 

viktåterhämtning. 

 

Kvalitativ studie med halvstrukturerade 

intervjuer.  

Deltagare: 15 kvinnor i åldrarna 18 år 

eller äldre. 

Uppföljning efter behandling var en 

avgörande aspekt för att kunna upprätt-

hålla förändringen. 

De som fick återfall uppgav att de inte 

fick tillräcklig med information och 

hade brist på socialt stöd. 

6 Halse, C., Boughtwood, D., Clarke, 

S., Honey, A., Kohn, M. & Madden, 

S. (2005). Illuminating multiple 

perspectives: Meanings of nasogastric 

feeding in anorexia nervosa. 

European Eating Disorders Review, 

13(4), 264-272. Australien 

Undersöka betydelsen av matning 

via nasogastrisk sond för unga 

patienter.  

Kvalitativ studie med fördjupade 

halvstrukturerade intervjuer.  

Deltagare: 23 kvinnliga ungdomar, 12-

20 år.  

Obehaglig upplevelse vid insättning av 

sonden. En del kände att de inte fick 

bestämma i behandlingen och andra 

kände att de blev hjälpta.  



 

  33 

Nr. Författare, år, titel, tidskrift, land Syfte Urval/ metod Resultat 

7 Marchant, L. & Payne, H. (2002). The 

experience of counselling for female 

clients with anorexia nervosa: a 

personcentred perspective. 

Counselling & Psychotherapy 

Research, 2(2), 127-132. England 

Förstå de upplevelser av individer 

som fått rådgivning för anorexia 

nervosa och att fastställa dessa 

erfarenheter mot bakgrund av 

person-centrerad teori. 

 

Kvalitativ studie med informell 

konversationsintervju. 

Deltagare: Fem kvinnor i åldrarna 20 

till under 40. 

Det är viktigt att få rådgivning 

parallellt med en annan hjälpinsats. 

 

8 Offord, A., Turner, H. & Cooper, M. 

(2006). Adolescent inpatient treatment 

for anorexia nervosa: A qualitative 

study exploring young adults' 

retrospective views of treatment and 

discharge. European Eating Disorders 

Review, 14(6), 377-387. England 

Undersöka unga vuxnas åsikter om 

den behandling de tidigare fått i 

slutenvård.    

Kvalitativ studie gjord med 

halvstrukturerade intervjuer.  

Fenomenologisk analys. 

Deltagare: Sju unga kvinnor, 16-23 år.  

Positiva och negativa syner kring 

kontroll i behandlingen, relationer och 

individen.  

9 Roots, P., Rowlands, L. & Gowers, 

S. (2009). User satisfaction with 

services in a randomised controlled 

trial of adolescent anorexia nervosa. 

European Eating Disorders Review, 

17(5), 331-337. England 

Värdera och jämföra unga personers 

och föräldrars belåtenhet med 

behandling i Child and Adolescent 

Mental Health Services (CAMHS), 

i slutenvård och med 

specialistbehandling i öppenvård. 

Kvalitativ och kvantitativ studie.  

Randomiserad kontrollerad trial i ett år. 

Frågeformulär med öppna frågor.   

Deltagare: 215 patienter och sina 

föräldrar. Kön specificeras inte. 

 

Det upplevdes att specialisthjälp var 

bättre än behandling i CAMHS.  

Klinisk relation där patienter blev 

förstådda värderades positivt. 
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Nr. Författare, år, titel, tidskrift, land Syfte Urval/ metod Resultat 

10 van Ommen, J., Meerwijk, E. L., 

Kars, M., van Elburg, A. & van 

Meijel, B. (2009). Effective nursing 

care of adolescents diagnosed with 

anorexia nervosa: The patients' 

perspective. Journal of Clinical 

Nursing, 18(20), 2801-2808. 

Nederländerna 

Syftet med denna studie är att 

utveckla en preliminär teoretisk 

modell från patienternas perspektiv 

som förklarar effektiviteten av 

slutenvård hos ungdomar med 

diagnosen anorexia nervosa. 

 

En kvalitativ forskningsdesign med 

halvstrukturerade fördjupade 

intervjuer. 

Deltagare: 13 kvinnliga ungdomar i 

åldrarna 13-17 år. 

Sjuksköterskornas kunskap och 

kompetens är viktiga egenskaper för att 

ge rätt vård till patienter med anorexia. 
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Bilaga 3 Översikt av artiklarnas resultat. 

 
Teman 

 

Artikel nr. 

 

Tillit till andra 

 

Förståelse från 

andra 

 

Känsla av att bli 

omhändertagen 

 

Andra som 

förebild 

 

Stöd i 

behandlingen 

 

Upplevelser av 

autonomi 

1 X  X    

2 X X     

3  X X X X X 

4  X  X  X 

5  X   X  

6 X     X 

7 X X     

8 X X X X X X 

9  X  X   

10 X X X X X X 

 

 

 


