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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ett stort antal patienter fullföljer inte sin behandling av ätstörningar på grund av 

att de känner sig missförstådda av vårdaren vilket kan leda till ett vårdlidande. 

Sjuksköterskors arbete är betydelsefullt då den vårdande relationen som hen fokuserar på 

anses vara mer läkande än den medicinska behandlingen. En väletablerad kontakt mellan 

vårdpersonal och patient är av stor betydelse för en god omvårdnad och en lyckad behandling.  

Syfte: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som 

lider av ätstörningar.  

Metod: En litteraturstudie har gjorts med utgångspunkt i Evans (2002) analysmetod. Analys 

av 10 vetenskapliga studier som har svarat till studiens syfte.  

Resultat: Fyra teman framkom som belyser sjuksköterskors erfarenheter kring attityder och 

beteenden, en vårdande relation, kunskap och känslor. 

Slutsats: Relationen mellan patient och vårdare är mycket viktig men också mycket 

komplext. Det är vår uppfattning att alla sjuksköterskor försöker med bästa möjliga förmåga 

sträva efter att lindra patienters lidande däremot är kunskapen om hur detta ska uppnås inte 

tillräckligt tydlig. Att sjuksköterskor ibland frångår principer som formar omvårdnaden, så 

som empati, kärlek och förståelse; är ett faktum. 

Klinisk betydelse: Sjuksköterskorna sökte många gånger stöd och hjälp från andra mer 

erfarna kollegor för att ta del av deras erfarenheter och kunskaper för att kunna ge en bättre 

vård. Studien är därmed ett viktigt bidrag då det ger en översikt över erfarenheter i en större 

utsträckning än den samlade erfarenheten som kan finnas inom endast en avdelning.  

Nyckelord: Erfarenheter, omvårdnad, kunskap, sjuksköterskor, vårdande relation, 

ätstörningar. 

 

  



ABSTRACT 

Background: A large number of patients do not fulfill the treatment provided for eating 

disorders due to a feeling of misunderstanding from the nurse; this can lead to a suffering for 

the patient. The works of nurses are significant since the therapeutic relationship is seen as 

more healing than the medical treatment. A well-established relationship between care 

provider and caretaker is of great importance for a good quality care and a successful 

treatment of the patient suffering from an eating disorder.   

Aim: The aim of the study was to shed light on nurses‟ experiences of caring for patients 

suffering from an eating disorder. 

Method: A literature review was conducted with support of Evan‟s (2002) method of 

analysis. An analysis of 10 scientific studies which contributed to the aim of this study. 

Findings: Four main themes were identified that shed light on the nurses‟ experiences 

regarding attitudes and behaviors, a therapeutic relationship, knowledge and feelings. 

Conclusion: The relationship between patient and caregiver is very important but also very 

complex. It is our opinion that all nurses try to ease the patients suffering at the best of their 

ability although the knowledge of how to achieve this is not very specific. That nurses 

sometimes abandon core values like compassion, love and understanding; is a fact.  

Clinical impact: The nurses often sought support and help from other, more experienced 

colleagues to take note of their experiences and knowledge to be able to provide better care. 

The study is there for an essential contribution since it gives an overview of experiences on a 

greater scale than the collected experience that can be found in just one ward.  

 

Keywords: Caring, eating disorders, experiences, knowledge, nurses, therapeutic relationship 
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FÖRKORTNINGSREGISTER 

a.a. Anfört arbete 

AN Anorexia Nervosa 

BMI Body Mass Index 

BN Bulimia Nervosa 

DSM  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

Hen Könsneutralt personligt pronomen istället för hon och han 

(Nationalencyklopedin, 2013). 

ICD International Classification of Diseases 

KBT Kognitiv beteendeterapi 

KÄTS Kunskapscentrum för ätstörningar 

MeSH Medical Subject Headings 

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering 

UNS Utan närmare specifikation 

u.å. Utan år 

WHO World Health Organization 
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INLEDNING 

Under vår grundutbildning till sjuksköterska gav den verksamhetsförlagda utbildningen 

upphov till många frågor angående omvårdnaden kring patienter som lider av ätstörningar. Vi 

lade märke till att sjuksköterskor gärna berättade om sina upplevelser om att vårda patienter 

med ätstörningar, vilket vi upplevde var i avsikt att ge oss kunskap utifrån sina erfarenheter. 

Vi valde därför att fördjupa oss i sjuksköterskors perspektiv i omvårdnaden av patienter som 

lider av ätstörningar. Detta för att ge oss själva och andra sjuksköterskor en möjlighet att 

kunna utveckla kunskapen kring detta ämne och därmed kunna erbjuda även patienter som 

lider av en ätstörning ett vårdande möte.  
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BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av ätstörningar med betoning på de vanligaste 

formerna, en beskrivning av de omvårdnadsbegrepp som för läsaren kan vara av betydelse i 

sammanhanget samt en redogörelse för sjuksköterskornas roll vid omvårdnaden av patienter 

med ätstörningsproblematik. 

En människa som lider av en ätstörning 

En människa som lider av en ätstörning beskriver Cullberg (2001) som en glad och öppen 

individ som aktivt visar att ingen behöver oroa sig för dennes hälsa och välmående. Vidare 

menar Cullberg att en del människor istället blir inåtvända och svåra att få kontakt med. 

Individerna visar inget direkt intresse för sin omvärld eller vad som försiggår runt omkring 

dem. Cullberg poängterar att även om dessa patienter visar upp behov av omvårdnad så är de 

minst lika avvisande av den omvårdnaden. Garner och Bemis (1982) styrker Cullbergs 

påstående och menar att patienter som lever med någon form av ätstörning är motvilliga att ge 

upp eller ändra sitt beteende på grund av de positiva effekter de anser sig uppleva tillsammans 

med sjukdomen. Människor med Bulimia Nervosa (BN) kan enligt Broussard (2005) känna 

att de lever ett dubbelliv varav ett liv som är privat där de lever i sin sjukdom och det andra 

livet där de lever öppet utan ett bulimiskt beteende. Människor med BN kan dessutom känna 

sig isolerade, rädda och som om de är i konflikt med sig själva. Kunskapscentrum för 

ätstörningar (KÄTS, 2013a) menar att en individ som lider av en ätstörning kan ha svårigheter 

att komma till insikt om att hen är i behov av hjälp. Arkhem (2005) beskriver patienten med 

ätstörningar som en uppfinningsrik individ som till varje pris försöker undvika att få i sig 

näring med hjälp av olika knep. Vidare är det vanligt att dessa patienter försöker öka sin 

förbränning av kalorier genom att exempelvis smygträna.  

Behandling och omvårdnad 

Den övervägande delen av patienter som lider av ätstörningar kan behandlas inom 

öppenvården, det vill säga primärvården och specialistvården medan ett mindre antal patienter 

behöver slutenvård av antingen somatiska eller psykiatriska anledningar (Skårderud, 

Haugsgjerd & Stänicke, 2010). Harris, Eberly och Cumella (2004) beskriver målen med 

behandling av ätstörningar som att tillrättalägga malnutrition, eliminera självskadebeteende, 

ändra den vridna kroppsbilden, stärka självkänsla samt behålla återhämtningen som nåtts 

genom behandlingen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den mest använda formen av 

behandling av BN och i genomsnitt lyckas 50-80 procent av patienterna att återhämta sig med 

hjälp av denna form av behandling (Skårderud et al., 2010). Den mest effektiva behandlingen 
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av Anorexia Nervosa (AN) anses idag vara psykoterapi i grupp, individuellt eller som 

familjeterapi (a.a.). 

Det finns många fallbeskrivningar på behandling av ätstörningar, dock är antalet studier på 

behandlingens effektivitet bristfälligt då bortfallet från både studier och behandlingar är stort 

(Skårderud et al., 2010). En av anledningarna till varför så många patienter med AN inte 

fullföljer sin behandling hävdar Williams och Reid (2008) är på grund av att de känner sig 

oförstådda av behandlande vårdpersonal. Det vårdlidande som då kan uppstå beskriver 

Eriksson (1994) som det lidande patienter kan uppleva vid vård och behandling eller då det 

uppstår brister eller felaktigheter i den vård eller behandling som ges. Wiklund (2003) påstår 

att utifrån vårdlidande som perspektiv har vårdpersonal stora möjligheter att minska lidande 

om personalen reflekterar över den egna rollen i omvårdnaden. Caritas är vårdandets 

grundmotiv utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Caritasmotivet lyfter fram medmänsklig 

kärlek, medlidande och barmhärtighet som omvårdnadens grundpelare (Eriksson, 2001). 

Utifrån detta perspektiv menar Eriksson (1987) att den omvårdnad som människor ska 

bemötas av ska präglas av tro, hopp och kärlek. Genom denna prägel kan sjukvårdspersonal 

lindra patientens lidande och stärka patientens känsla av hälsa och värdighet. Tron kan handla 

om en behandlingsmetod eller sin egen förmåga att hjälpa och vårda, hoppet har samband 

med vad individen anser vara meningsfullt och kärleken handlar om en omtanke till sin 

medmänniska (Eriksson, 1987). Eriksson hävdar dessutom att då kärlek och omtanke når 

medmänniskan så stärks patientens betydelse och värdighet.  

Hälsa beskrivs av Eriksson (1986) som en upplevelse av sig själv som en enhet och därmed 

menar Eriksson att hälsa är någonting människan är snarare än vad människan har. Dessutom 

består upplevelsen av hälsa av att individen inifrån sig själv känner en mening och ett 

sammanhang i livet. Lidandet illustreras av Wiklund (2003) som en upplevelse av att förlora 

sig själv eller sin kontroll. När denna upplevelse infinner sig kan en individ känna att de inte 

längre duger som de är vilket i sin tur leder till att denne känner skam. Vidare påvisar 

Wiklund att dessa känslor inte sällan leder till att individen har svårt att prata om sitt lidande 

med andra människor.  

Den vårdande relationen uppstår i mötet mellan vårdare och patient, denna relation förväntas 

stödja och stärka patientens hälsoprocesser. I den psykiatriska omvårdnaden ses den vårdande 

relationen som en central del i det praktiska utövandet av psykiatrisk omvårdnad och den 

vårdande relationen anses vara avgörande för omvårdnadens resultat (Wright, 2010). Som 
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sjuksköterska är det därmed av stor betydelse att kunna etablera en bra relation som innefattar 

empati, positiv anda, acceptans, värme, genuinitet samt tillit (Newell, 2004). Sjuksköterskor 

är utbildade i att kunna identifiera hur hens egen tro och värdering påverkar relationen och 

dess utveckling. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) menar att den 

vårdande relationen stärks om patienten känner sig förstådd vilket kan uppnås genom samtal 

med patienten. Det är således ett viktigt mål för alla sjuksköterskor att ha goda samtal som 

patienten upplever som meningsfulla. Ett meningslöst samtal resulterar i att patienten känner 

sig missförstådd och relationen mellan båda parterna kan bli lidande (a.a.).  

För att kunna förstå vad hälsa och lidande innebär för patienten bör sjuksköterskor vara 

vårdvetenskapligt medvetna, detta skulle innebär att fokusera på patientens livsvärld. Att 

fokusera på patientens livsvärld går, enligt Dahlberg et al. (2003) ut på att se, begripa samt att 

redogöra för patientens perspektiv på sin situation och världen som upplevs. Ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv är en vård utan hänsyn till patientens livsvärld inget faktiskt 

vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Sjuksköterskor är en avgörande del i omvårdnaden till människor med en ätstörning (Newell, 

2004). Av den anledningen är det viktigt för sjuksköterskor att i omvårdnaden fokusera på den 

vårdande relationen, livskvalitén, att främja autonomin, främja mentalt välmående samt att 

arbeta mot skam med dessa patienter. En vårdande relation mellan sjukvårdspersonal och 

patienter som lider av ätstörningar är svår att etablera och bibehålla trots detta är den vårdande 

relationen av stor vikt då den skulle kunna vara mer läkande och stärkande än själva 

behandlingen i sig (Wright, 2010). Den vårdande relationen beskrivs som en huvudsaklig 

faktor till patientens tillfrisknande från AN. Patienter med AN tenderar att ha en förvrängd 

syn på sin relation med andra lika väl som till sig själv och därför är det viktigt att 

sjuksköterskor accepterar individernas upplevelse av denna känsla och inte dömer utifrån 

patientens beteende (a.a.). 

Ätstörning som sjukdom 

Ätstörningar är, enligt Wentz (2010) en av de absolut allvarligaste psykiatriska sjukdomar då 

den har en högre mortalitet än någon annan psykiatrisk sjukdom. Faktorer som bidrar till att 

en individ utvecklar en ätstörning är många, såväl biologiska, psykologiska och 

sociokulturella omständigheter är inblandade (Ibis). Gustafsson, Edlund, Kjellin och Norring 

(2009) beskriver riskfaktorer för att utveckla ätstörningar som ohälsosamma attityder 

gentemot matvanor, vikt och fysisk självskattning, medan skyddsfaktorer beskrivs som lågt 
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Body Mass Index (BMI), hälsosam attityd gentemot matvanor, acceptans gentemot den egna 

kroppsstorleken och positiv självskattning. Några av konsekvenserna för en individ som lider 

av en ätstörning kan vara: sänkt kroppstemperatur, ökad behåring, sänkt blodtryck, 

benskörhet, störningar i endokrina funktioner (till exempel menstruationscykeln) samt 

vätskebalansrubbningar (Clinton & Norring, 2009).  

Enligt Clinton och Norring (2009) finns det i dag ingen egentlig begreppsdefinition på vad 

ätstörningar är dock menar författarna att det finns ett förslag till en definition ”Med 

ätstörning avses en ihållande störning i ätbeteende eller viktkontrollerande beteende, som 

påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande” (s. 27). Enligt Clinton och 

Norring (2009) är DSM-systemet (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) det 

som används mest utbrett inom dagens vård för att diagnostisera patienter som misstänks lida 

av en ätstörning. Enligt DSM-systemet finns det tre typer av ätstörningar: AN, BN samt 

Ätstörningar utan närmare specifikation (UNS).  

Den första medicinska beskrivningen av AN gjordes år 1873 och utgjordes då av enbart fyra 

fysiska symtom (Clinton & Norring, 2009). Med anledning av att det inte kunde upptäckas 

några fysiska åkommor ansåg man tillståndet vara orsakat av psykologiska faktorer och bilden 

av AN förändrades successivt och mer tyngd lades på patientens upplevelse av sin kropp samt 

den stora önskan att bli smal (Clinton & Norring, 2009). AN innebär att patienten inte vill 

hålla kroppsvikten enligt de normala gränserna för sin ålder och längd, patienten har en stark 

rädsla för att öka i vikt och att bli tjock, trots undervikt, patienten har en störd 

kroppsupplevelse angående egen vikt och form eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten 

samt en frånvaro av tre menstruationer efter varandra hos menstruerande kvinnor (MINI-D 

IV, 2002).  

Enligt svenska siffror som publicerats av KÄTS (2013b) förekommer AN hos en procent av 

alla flickor och kvinnor i åldrarna 13 till 30 år i Sverige, detta motsvarar 10 000 kvinnor. 

Enligt Wentz (2010) är prevalensen i Sverige (det vill säga antalet individer som har 

sjukdomen i populationen) i genomsnitt 0,3 procent och incidensen (antalet nyinsjuknande 

individer per 100 000 av populationen/år) är minst åtta fall per 100 000 invånare och år. 

Wentz fortsätter redogöra att incidensen under förra seklet ökat för unga kvinnor i åldrarna 15 

till 24 år. AN är tio gånger vanligare bland flickor och kvinnor jämfört med pojkar och män. 

Simpson (2002) redogör att sjukdomen influeras av samhällets kultur vilket leder till att AN 

är relativt ovanligt utanför USA, Europa och Japan. Detta menar Simpson har bidragit till att 
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sjukdomen idag har blivit av stort intresse för sjukvården och då speciellt psykiatrin i 

västvärlden.  

BN introducerades 1979 i en artikel som skrevs av Gerald Russel. Innan Russels artikel om 

sjukdomen ansågs hetsätningar och självframkallade kräkningar som ett förekommande 

symtom hos patienter med AN. Russel menade dock att dessa symtom skulle vara en egen 

diagnos nämligen BN (Clinton & Norring). BN karaktäriseras enligt DSM-IV som att 

patienten hetsäter (minst två gånger per vecka under en period på tre månader), har 

upprepande och olämpliga beteenden för att undvika att öka i vikt (minst två gånger per vecka 

under en period på tre månader) samt har en självkänsla som är påverkad av kroppsvikt och 

form.  

Enligt Levander, Adeler, Gefvert och Tuninger (2008) ligger åldern för debut av sjukdomen i 

sena tonåren eller det tidiga vuxenlivet. Enligt KÄTS siffror (2013b) uppfyller cirka 20 000 

individer kriterierna för diagnosen BN. Sjukdomen har haft en stadig prevalens på en procent 

sedan 1990-talet och cirka tio gånger fler kvinnor än män lever i dag med diagnosen BN 

(Wentz, 2010). Incidensen av BN redogörs av Wentz ligga på tolv fall per 100 000 invånare 

och år. Broussard (2005) poängterar att BN är en sjukdom som ger uttryck på många olika sätt 

och fall finns i alla åldersgrupper, etniska grupper samt i alla sociala klasser.  

Mellan 30 till 60 procent av de patienter som söker för ätstörningar uppfyller inte kriterierna 

för varken AN eller BN. Till denna stora patientgrupp har en ny diagnos skapats; ätstörningar 

UNS (Clinton & Norring, 2009). Ätstörningar UNS beskrivs av Wentz (2010) som ett 

paraplybegrepp där flera olika varianter av både AN och BN ingår. Hetsätningsstörning är en 

av de mer vanligt förekommande ätstörningarna, dock är inte heller denna väl undersökt. 

Wentz (2010) rapporterar att prevalensen beräknas vara cirka 3 procent. Kunskapen kring 

ätstörningar UNS är enligt Clinton och Norring (2009) mycket begränsad då denna 

patientgrupp så gott som alltid har uteslutits ur vetenskapliga studier. KÄTS (2013b) 

presenterar siffror som visar på att det i dag finns 30 000 svenskar som skulle kategoriseras 

under ätstörningar UNS.  

PROBLEMFORMULERING 

Ätstörningar är en av de allvarligaste psykiatriska sjukdomarna och har en hög mortalitet. Ett 

stort antal patienter fullföljer dock inte sin behandling på grund av att de känner sig 

missförstådda av vårdaren vilket leder till ett vårdlidande. Sjuksköterskors arbete är 

betydelsefullt då den vårdande relationen som hen fokuserar på anses vara mer läkande än den 
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medicinska behandlingen. En vårdande relation mellan vårdpersonal och patient är av stor 

betydelse för en god omvårdnad och en lyckad behandling.  

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som lider 

av ätstörningar.  

METOD 

Design 

För att besvara studiens syfte valdes en allmän litteraturstudie. Forskarna till denna studie 

granskade och skapade en översikt av redan befintlig forskning inom det valda 

omvårdnadsområdet. Evans (2002) beskriver en litteraturstudie genom fyra steg; insamling av 

ett urval av studier, identifiera de viktigaste resultaten av varje studie, bestämma hur dessa 

resultat relaterar till varandra samt sista steget att tillsammans lyfta fram gemensamma 

nämnare för att generera en beskrivning av fenomenet. Evans design är den som ligger till 

grund för denna studies upplägg.  

Urval 

Inkluderingskriterier: alla studier var peer-reviewed, skrivna på antingen svenska eller 

engelska samt alla artiklarnas resultat skulle överensstämma med studiens syfte. 

Exkluderingskriterier: artiklar publicerade innan år 2000 exkluderades från studiens resultat, 

studier som handlade om patienter som vårdas på en geriatrisk avdelning eller ätstörningar 

relaterade till en annan sjukdom (exempelvis tumör eller demens) exkluderades. 

Datainsamling 

Datainsamlingens första fas inleddes med att vi skapade oss en grundöversikt över 

ämnesområdet genom att läsa litteratur, skönlitteratur, studier samt artiklar (Evans, 2002). 

Detta fungerade som en vägledning till studiens avgränsningar och lade grunden till det vidare 

sökningsarbetet. Under denna läsning fördes anteckningar om tankar som dök upp, detta lade 

grunden för författarnas val av sökord. De sökord som användes under primärsökningen var 

vedertagna medicinska sökord så kallade MeSH-termer: ”anorexia”, ”caring”, ”nurse”, 

”patient”, ”eating disorders”, ”nursing”, ”treatment”, ”therapeutic relationsship” och 

”bulimia” (Evans, 2002). Dessa sökord sammansattes i olika kombinationer genom att 

använda Booleska operatorn AND. De kombinationerna som gav relevanta resultat redovisas i 

tabell 1. För att få fram studier som överensstämde med studiens syfte granskades 
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sökresultatens titlar, om dessa föreföll relevanta till studiens syfte lästes även 

sammanfattningen. De studier som stämde överens med vårt valda syfte lästes noggrant 

igenom samtidigt som anteckningar fördes, studierna inkluderades därefter in i vår studie. För 

att få en omfattande sökning inom området gjordes datainsamlingen i databaserna CINAHL, 

MEDLINE samt Academic Search Elite.  

Utöver detta gjordes även en sekundärsökning (dessa studier är markerade med * framför 

sökorden i tabell 1) som utgick ifrån relevanta referenser och sökte på artikelförfattare från de 

redan inkluderade artiklarna. En av artiklarna hämtades ifrån Karolinska Institutets 

universitetsbibliotek då den inte fanns tillgänglig i fulltext via våra valda databaser, denna 

artikel är markerad i tabell 1 med #. Totalt hittades 10 artiklar som var av relevans för 

studiens syfte, där av 8 kvalitativa studier, en kvantitativ studie och en mixad studie. Dessa 

studier var identifierade som relevanta då de uppfyllde inkluderingskriterierna (Evans, 2002). 

De kvalitativa studierna granskades utefter en mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetod från Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) 

metodbok. (SBU, 2013). Den studie som hade en mixad ansats granskades med samma mall 

då vi valde att enbart inkludera enkätsvaren på enkäternas öppna frågor, vilket ger en 

kvalitativ data. Därmed exkluderades den slutgiltiga sammanställningen av studien som 

bestod av kvantitativa data. Den studien som hade en kvantitativ ansats kvalitetsgranskades 

med hjälp av Forsberg och Wengströms (2013) checklista för kvantitativ forskning. 

Tabell 1, Sökmatris för artikelsökning.  

Datum Sökord Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar 

Artikel Nr. 

131030 Anorexia AND Caring AND nurse AND 

patient 

17 2 4, 3 

131031 Eating disorders AND Nursing AND  

Treatment 

130 3 9, 5, 4 

131118 Anorexia Nervosa AND nurse 164 2 4, 3 

131118 Eating disorders AND Nursing AND 

Therapeutic relationship 

7 2 9, 4 

131121 Bulimia nervosa AND nursing AND 

eating disorders 

65 1 8 
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131120 *Healthcare professionals AND 

perspective AND eating disorders 

6 1 10 

131120 *Linville AND Brown 12 1 7 

131120 *Warren AND Crowley 7 2 1, 6 

131121 #Micevski AND McCann  1 1 2 

Dataanalys 

Vid dataanalysen lästes de utvalda artiklarna noggrant för att få en omfattande helhetsbild av 

studien.  Studierna som valdes till resultatdelen var utförda i Australien, USA, Nya Zeeland 

och Storbritannien. Samtliga artiklarna lästes individuellt och under läsningen gavs 

uppmärksamhet till så väl helheten som detaljerna som framgick i studierna. Nyckelbegrepp 

och viktiga meningar identifierades individuellt av författarna och utifrån dessa fördes under 

läsningen även individuella anteckningar till varje studie (Evans, 2002). Anteckningarna 

kunde utgöras av både ord, meningar eller stycken som hörde ihop med studiernas innehåll 

samt sammanhang. Detta hjälpte till att sålla ut de relevanta resultaten från alla studier. Vi 

diskuterade sedan våra individuella anteckningar för att komma överens om gemensamma 

nyckelbegrepp. De gemensamma nyckelbegreppen listades i ett gemensamt dokument som 

ordnades så att varje studies innebörd framgick och kunde med lätthet jämföras med varandra.  

De nyckelbegrepp som analysen resulterade i grupperades in i kategorier utefter likheter och 

skillnader med hjälp av en gemensam tabell (Tabell 2). Dessa kategorier kom sedan att bli 

sub-teman till de övergripande teman som visades. Denna process resulterade i en gradvis 

ökande förståelse för det underliggande fenomenet. Efter teman och tillhörande sub-teman 

skapades en beskrivande text med referenser som hänvisar tillbaka till primärkällor för att vårt 

resultat skulle kunna gå att säkerställa. Varje beskrivning av ett tema eller ett sub-tema fick 

stöd av exempel från originaltexten (Evans, 2002). De fyra teman Attityder och Beteenden, En 

vårdande relation, Kunskap och Känslor valdes för att företräda studiernas innehåll då de som 

bäst representerade det sammansatta resultatet ifrån samtlig studier.  
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Tabell 2 Exempel på gemensamma nyckelbegrepp, sub-teman och teman 

Nyckelbegrepp, anteckningar Sub-teman Teman 

Attityd att tillståndet är självförvållat. Attityd Attityder och 

beteenden 

Givande och lärorik arbetsuppgift. Positiva känslor Känslor 

Svårt att vara objektiv. Negativa faktorer i en 

vårdande relation 

En vårdande 

relation 

Brist på utbildning och kunskap ger 

frustration. 

Kunskapsbrist Kunskap 

Etiska aspekter 

Vid en litteraturstudie är det enligt Forsberg och Wengström (2013) viktigt att ett etiskt 

övervägande görs av studiens urval och resultatets presentation. Alla resultat ska presenteras 

för att höja studiens trovärdighet enligt Forsberg och Wengström (2013). I enlighet med vad 

Vetenskapsrådet (2013) säger får ingen förvrängning, plagiering eller egna påhittade resultat 

finnas med i litteraturstudien. Samtliga studier granskades utifrån Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer. Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) ska forskaren i och med 

informationskravet informera deltagarna om projektets syfte, deltagarnas frivillighet och övrig 

information som skulle kunna påverka deltagarnas beslut i att delta i studien eller inte. 

Samtyckeskravet ska uppfyllas genom att forskaren ska inhämta ett samtycke från deltagarna 

som vill delta. Konfidentialitetskravet innebär dels att all forskningspersonal har tystnadsplikt 

samt att deltagarna i studien har rätt att vara anonyma och ska därmed avidentifieras i 

resultatet. Till sist innebär nyttjandekravet att uppgifter som inhämtas genom studien inte ska 

användas till andra syften och inte heller får användas till grund för åtgärder som direkt berör 

den enskilda deltagaren (Vetenskapsrådet, u.å.). 

RESULTAT 

Vid analysen av de valda artiklarna framkom fyra teman som svarade på syftet till vår studie: 

Attityder och beteenden, En vårdande relation, Kunskap samt Känslor. Samtliga studier 

återkommer under flera teman. Resultatet presenteras i tabell 3 samt i löpande text.  
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Tabell 3, studiernas bidrag till resultatets teman 

Artikel 
Attityder och 

beteenden 

En vårdande 

relation 
Kunskap Känslor 

1 Warren et al. 

(2009) 
X X  X 

2 Micevski et al. 

(2005) 
X X X X 

3 King & Turner 

(2000) 
X  X X 

4 Ramjan 

(2003) 
X X X X 

5 Ryan et al. 

(2006) 
X X  X 

6 Warren et al. 

(2012) 
X X X X 

7 Linville et al. 

(2012) 
X  X  

8 Dichter et al. 

(2002) 
  X X 

9 Snell et al. 

(2010) 
X X X X 

10 Reid et al. 

(2010) 
 X X X 

Attityder och beteenden 

Attityden ansågs ha både positiv och negativ påverkan på den vårdande relationen (Micevski 

& McCann, 2005; Snell et al., 2010). Patienterna ansågs ha förvållat sitt eget tillstånd 

(Ramjan, 2004), vara opålitliga, tidskrävande och komplicerade (Linville et al., 2012; Ryan et 

al., 2006). Sjuksköterskor undvek att prata med patienter som uppfattades som komplicerade 

och inte ville samarbeta (King & Turner, 2000) samtidigt som patienter som gärna ville 

genomgå behandling favoriserades trots att respondenterna kunde vara skeptisk till 

behandlingens effekter (Ramjan, 2004). En respondent beskrev att det var svårt att behålla 

egna attityder och principer då patienterna ansågs opålitliga, vilket resulterade i att 

sjuksköterskor ändrade sitt eget beteende och behandlade patienterna misstänksamt och utan 

tillit (King & Turner, 2000; Ramjan, 2004). Till skillnad från detta ansågs det vara av stor vikt 

att vårdande personal skulle behålla en positiv attityd och jobba tillsammans med patienterna 

istället för att tvinga denne mot tillfrisknad (Snell et al, 2010). 

Den egna medvetenheten kring risker och vårdandets begränsningar ansågs öka hos de 

deltagande sjuksköterskorna, det innefattade många gånger att personalen tog med sig jobbet 

hem och fortsatte att oroa sig för patienten på fritiden (Warrens et al., 2012). En respondent 

formulerade sig enligt följande:” It‟s hard for me to live my life when I know that my 
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anorexic client is ‟out there‟ in the world and on the brink of death” (Warren et al., 2012, s. 

183). Sjuksköterskor menade att det var lärorikt att behandla patienter som lider av 

ätstörningar då deras egna attityder och beteenden kring mat förändrades till det bättre 

(Warren et al., 2009), dock betraktades vårdandet av dessa patienter inte som ett arbete med 

högt anseende (Ramjan, 2004).  

En vårdande relation 

En vårdande relation beskrevs vara av stor betydelse i omvårdnaden med patienter som lider 

av ätstörningar (Warren, Crowley, Olivardia & Schoen, 2009; Ryan, Malson, Clarke, 

Anderson och Kohn, 2006; Warren, Schafer, Crowley & Olivardia, 2012; Reid, Williams & 

Burr, 2010). En vårdande relation framställdes som ett sätt att lyssna och stödja patienter 

(Reid et al., 2010) och kunde delas in i tre sub-teman, det första sub-temat beskriver vad 

sjuksköterskorna ansåg att den vårdande relationen ska präglas av. Sjuksköterskor menade att 

omvårdnaden till människor som lider av ätstörningar ska utmärkas av ett individuellt och 

holistiskt synsätt, en omtänksamhet, ett intresse, kärlek, empati och värme, likväl som av 

auktoritet, disciplin och ett övervakande (Reid et al., 2010; Micevski & McCann, 2005; Ryan 

et al., 2006). Sjuksköterskor bör dessutom kunna vara personliga med patienterna för att lära 

känna denne och kunna läsa av dennes signaler, dock nämns en risk att vara för privat då 

patienter kan uppfatta att fokus hamnar på personalen istället för på patienten själv (Micevski 

& McCann, 2005). En respondent sa: 

I have talked about things going on in my life, in very basic ways…Not that I give 

great details…I think it [is] just a part of the…reciprocal…relationship…I think 

it…puts them on your level and helps develop a relationship (Micevski & McCann, 

2005, s. 107) 

Nästa sub-tema handlar om vilka faktorer som främjar en vårdande relation. Bland dessa 

faktorer beskrevs ett stöd, delvis kolleger emellan då ett bra arbetslag ansågs ge goda 

förutsättningar till god omvårdnad (Micevski & McCann, 2005), likaså ett stöd till patienter 

som befinner sig i ett lidande (Snell, Crowe & Jordan, 2010). Att inneha och delge kunskap 

ansågs vara faktorer som främjar en större förståelse för patienterna (Ramjan, 2004; Snell et 

al., 2010; Micevski & McCann, 2005). I försök att skapa en vårdande relation utvecklar 

sjuksköterskor även egna strategier (Micevski & McCann, 2005; Warren et al., 2012) och 

ingångsvinklar för att patienter ska kunna öppna sig (Micevski & McCann, 2005).  

Den sista sub-gruppen beskriver hinder vid skapandet av en god vårdande relation. Faktorer 

som ansågs missgynna den vårdande relationen var delvis den konflikt som inte sällan uppstår 



14 

 

mellan sjuksköterskorna och patienternas egen vilja (Ramjan, 2004; Snell et al., 2010) och 

delvis en paradox där sjuksköterskor både vill behålla kontrollen i omvårdnaden och samtidigt 

överföra kontrollen till den enskilda patienten (Ramjan, 2004). Även sjuksköterskornas 

subjektivitet betraktades som ett hinder då hen också är en människa med egna värderingar 

som skulle kunna hindra skapandet av en vårdande relation (Warren et al., 2012). Slutligen 

beskrevs kulturen vara ett hinder då denne kan bestå av motsägelser där den både främjar ett 

beteende som leder till ätstörningar och stigmatiserar sjukdomen i sig vilket ger svårigheter i 

behandling och bemötande till patienterna (a.a.). 

Kunskap 

Sjuksköterskor menade att de saknade kunskap att vårda och bemöta patienter med 

ätstörningar (Warren et al., 2012; Linville, Brown och O‟neil, 2012). Den bristande 

kunskapen kunde leda till missförstånd (Reid et al., 2010), brist på medkänsla, förståelse och 

empati (Ramjan, 2004), sämre omvårdnad (King & Turner, 2000) samt att sjuksköterskor 

förlitade sig på sina tidigare vårderfarenheter alternativt sökte hjälp hos andra, mer erfarna 

sjuksköterskor (Dicher, Cohen & Connolly, 2002; Micevski & McCann, 2005; King & 

Turner, 2000). Detta resulterade i att sjuksköterskor vårdar patienter med ätstörningar på olika 

sätt (Micevski & McCann, 2005). Sjuksköterskor uttryckte vårdandet av patienter med 

ätstörningar som en lärorik erfarenhet i sig (King & Turner, 2000), många menade dock att de 

fått för lite eller ingen utbildning (King & Turner, 2000). Vidareutbildning ansågs ge en mer 

avancerad kunskapsnivå och en större förståelse (Ramjan, 2004; Reid et al., 2010). En 

respondent i Micevski och McCanns studie (2005) uttalade sig om hur utbildning och kunskap 

gagnade hens förståelse och gav en känsla av säkerhet i sitt vårdande: “I did [not] have an 

understanding [of] ...[anorexia]... when I first cared for [these patients]. [I later] did a course 

[about anorexia]... [It] helped me understand these kids...” (Micevski & McCann, 2005, s. 

110).  Den självupplevda kunskapen ansågs vara mycket viktig och en känsla av okunskap 

hindrade sjuksköterskor att ge en optimal omvårdnad då den fick sjuksköterskorna att känna 

sig otillräckliga (Snell et al., 2010). I Dichters et al. (2002) kvantitativa studie redovisas att 

den allmänna kunskapsnivån var relativt hög samtidigt som den självupplevda kunskapen hos 

sjuksköterskor var låg. 

Känslor 

Sjuksköterskor upplevde frustration, irritation, tillit, brist på tillit, emotionellt överväldigande, 

otillräcklighet, pessimism, tvivel, maktlöshet likväl som glädje, tillfredsställelse kärlek och 

empati (King & Turner, 2000; Ryan et al., 2006; Ramjan, 2004; Snell et al., 2010; Warren et 
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al., 2009; Warren et al., 2012; Dichter et al., 2002; Reid et al., 2010). Frustration och irritation 

var vanliga känslor som uppkom när patienter fick återfall i sin sjukdom då sjuksköterskor 

upplevde frustration över att hens arbete inte hade förhindrat återfallet (King & Turner, 

2000;Ryan et al., 2006; Reid et al., 2010). Frustrationen i sin tur ledde till att sjuksköterskorna 

blev pessimistiska och skeptiska till att patienter överhuvudtaget kunde tillfriskna fullt ut och 

en känsla av maktlöshet infann sig då patienter inte tog mot erbjuden hjälp (Ramjan, 2004; 

Warren et al., 2012). Sjuksköterskorna kände stor glädje och tillfredsställelse när patienten 

började tillfriskna (King & Turner, 2000). De sjuksköterskor som tidigare inte hade arbetat 

med patienter som lider av ätstörningar kände tillit till patienten, upplevelsen av tillit blev 

dock sämre ju längre erfarenhet av dessa patienter som sjuksköterskorna hade. (Micevski & 

McCann, 2005; King & Turner, 2000; Ramjan, 2004). Sjuksköterskorna beskrev likaså en 

känsla av kärlek och empati i den omvårdnad som de gav, en av respondenterna uttrycker det 

på följande sätt: 

I‟ve been called a lot of things, like probably the mother of the ward is the one I like 

the best, because I try to be kind all of the time… I counsel them with a lot of love. 

(Ryan et al., 2006. S. 129) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

För att få en inblick i det valda ämnesområdet började vi tidigt under sommaren 2013 att läsa 

information om ätstörningar och undersöka hur mycket data det fanns om ämnet. Vi läste 

vetenskaplig litteratur så som studier och faktaböcker om det valda ämnet. För att få en så 

bred bild som möjligt lästes även skönlitterära böcker i form av biografier. Det sistnämnda var 

dock alla skrivna ur patientens perspektiv, vi anser att detta gav oss en bredare bild av 

sjukdomsförloppet och en inblick i patientens livsvärld. Detta fick oss intresserade av hur 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda dessa patienter är. Vi anser att denna förberedande 

fas gav oss en djupare inblick i den komplexa sjukdomen samt fångade vårt intresse för det 

senare valda syftet. Wallengren och Henricsson (2012) anser att studiens trovärdighet höjs om 

författarna spenderar tid innan studiens start med att lära känna forskningsmiljön eller 

kulturen. Nedan följer en slutlig diskussion om studiens styrkor och svagheter som 

uppkommit under forskningsprocessen. Att vara medveten om sin egen studies styrkor och 

svagheter höjer trovärdigheten (Danielsson, 2012). 

Syftet med vår studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som 

lider av ätstörningar. Vi valde att utföra en litteraturstudie då denna metod lämpar sig enligt 
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Olsson och Sörensen (2011) väl för ett examensarbete då denna metod inte stör verksamheten 

i hälso- och sjukvården. En litteraturstudie innebär att redan existerande forskningsresultat 

inom det valda problemområdet granskades, genom ett brett sökningsarbete och en analys av 

de funna studierna samanställdes ett resultat som visar på det aktuella kunskapsläget 

(Segesten, 2012). Alternativet till en litteraturstudie är en så kallad empirisk studie där 

resultatet baserar sig på nyinhämtad data i form av till exempel intervjuer. En styrka som vi 

ansåg att en litteraturstudie hade var just att resultatet baserar sig på tidigare forskning. Dessa 

studiers samanställda resultat ger kunskap som enligt Segesten (2012) på olika sätt påverkar 

det praktiska vårdarbetet samt påvisar vad som behövs forskas mer på. Ett problem under 

sökningsfasen var att det var svårt att hitta artiklar som uttryckligen var skrivna från 

sjuksköterskors perspektiv. Vissa artiklar inkluderar sjuksköterskor i en respondentgrupp 

bestående av såväl läkare, undersköterskor som sjukgymnaster vilket gjorde det stundtals 

svårt att sålla ut sjuksköterskornas perspektiv. En empirisk studie hade på så vis varit mer 

givande då en sådan metod som intervjuer hade garanterat oss ett resultat från enbart 

sjuksköterskors perspektiv.  

Datainsamlingen gjordes i databaserna CINAHL, MEDLINE och Academic Search Elite. 

Polit och Beck (2012) menar att dessa databaser är speciellt användbara för sjuksköterskor 

och beskriver CINAHL som en viktig elektronisk databas som täcker i praktiskt taget alla 

engelskspråkiga omvårdnads och liknande tidskrifter. MEDLINE beskrivs som en allmänt 

känd förstahandskälla av biomedicinsk litteratur (a.a.). Under den primära sökningen 

formades urvalskriterierna som sedan användes för att hitta artiklar som var relevant för vår 

studies syfte. Studierna som valdes ut och användes i resultatet var skrivna i USA, 

Storbritannien, Nya Zeeland och Australien. Dessa studier valdes då de svarade till vårt syfte 

och inte relaterat till deras geografiska läge. Däremot bör det tas i beaktan att om studier från 

andra kulturer inkluderats skulle resultatet kunna blivit annorlunda på grund av kulturella 

skillnader. Vi valde att inkludera AN och BN samt ätstörningar UNS i vår studie då det endast 

fanns ett begränsat antal studier på varje enskild typ av ätstörning. Om endast en av dessa 

diagnoser hade inkluderats kan resultatet ha blivit annorlunda. 

Det fanns mycket forskning om ätstörningar som sekundär sjukdom, det vill säga att 

ätstörningen uppkommit som en bieffekt av ett tidigare sjukdomstillstånd som till exempel 

demens eller tumörer. Vi ville inrikta vår studie på forskning som undersökte sjuksköterskors 

perspektiv i vården av patienter som lider av en ätstörning som primärdiagnos. Därför 

exkluderades alla studier som handlade om patienter inom den geriatriska vårdmiljön eller 
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ätstörningar relaterade till en annan sjukdom. Studier som publicerats före år 2000 

exkluderades då vi ansåg att senare publicerade studier skulle bidra till en mer aktuell data 

som kunde svara till studiens syfte. Polit och Beck (2012) menar att en högkvalitativ 

litteraturstudie ska baseras på nyligen gjord forskning. Även om det uppmärksammades under 

vår informationssökning att det är överhängande antal kvinnor som drabbas av ätstörningar 

valde vi att inte göra någon avgränsning vad gäller patienternas kön. Detta eftersom få studier 

som användes i resultatet tydligt beskriver en sådan könsrelaterad avgränsning. Studierna som 

innefattats är således inkluderade på grund av att de svarade till vår studies syfte och inte för 

att de handlade om enbart patienter som var kvinnor. Vi gjorde heller inte någon avgränsning 

vad gäller ålder på patienterna då detta inte alltid framgick av artiklarnas innehåll.  

Den analysmetod som användes var inspirerad av Evans (2002) då den var lättöverskådlig och 

enkel att använda. Evans använder sig ibland av specifika engelska begrepp som var svåra att 

direkt översätta till svenska i den löpande texten, dock fanns inga svårigheter att förstå 

begreppens innebörd. Eftersom samtliga artiklar var skrivna på engelska och vårt modersmål 

är svenska försvårades analysprocessen vilket skulle kunna ha lett till feltolkningar av texten. 

Studien styrks däremot av att analysen av studierna gjordes två gånger, en gång individuellt 

samt en gång gemensamt av författarna. Detta minskade risken för eventuella feltolkningar av 

texten och meningsenheter vilket i sin tur höjer vår studies tillförlitlighet. Ytterligare en styrka 

hos studien är att enbart originalkällor har använts. Sjuksköterskorna i de valda studierna hade 

alla olika hög grad av utbildning och erfarenhet samt arbetade inom olika typer av 

vårdmiljöer. Till följd av detta hade de olika uppfattningar och kunskaper om vården av 

patienter som lider av ätstörningar. Om vår studie hade utgått ifrån studier som beskrev 

sjuksköterskor med jämlika förhållanden samt likvärd utbildning hade vårt resultat kunnat se 

annorlunda ut.  

Resultatdiskussion 

Studiens analys gav ett resultat som beskrivs utifrån fyra teman; Attityder och beteenden, En 

vårdande relation, Kunskap samt Känslor. Resultatet visade på att sjuksköterskor menar att 

det är viktigt att de behåller en positiv attityd trots att patienterna uppfattades som opålitliga, 

tidskrävande och komplicerade. Sjuksköterskor ansåg att en vårdande relation var viktig och 

skulle präglas av ett individuellt synsätt, en omtänksamhet, kärlek, empati och värme. Den 

vårdande relationen kunde främjas av kunskap och ett stöd sjuksköterskor emellan. 

Efterfrågan av ytterligare utbildning var stor. En känsla av okunskap hindrade 

sjuksköterskorna att uppfylla en optimal vårdande relation. Vid mötet med patienterna 
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upplevde sjuksköterskorna vanligtvis frustration och maktlöshet till följd av en känsla av 

okunskap, likväl en känsla av glädje, kärlek och empati. 

Attityder och beteenden som kom fram i resultatet visar på att sjuksköterskor ofta har 

uppfattningen om att patienter som lider av ätstörningar har en lägre anseende och att deras 

tillstånd är självförvållat. Halldorsdottir (2012) beskriver att en sådan attityd skadar relationen 

med patienten då patienten utan empati från sjuksköterskan inte känner sig omhändertagen. 

Många sjuksköterskor i vår studie beskrev att de hade förutfattade meningar om personer som 

lider av en ätstörning och därför sällan gav patienter en chans att ge ett eget intryck utan drog 

istället alla över en kam. Detta på grund av att sjuksköterskorna hade en tidigare erfarenhet av 

att patienterna inte ville ha deras hjälp.  Halldorsdottir (2008) menar dock att även om 

relationen mellan patient och sjuksköterska inte kommer att bli långvarig så är det mycket 

viktigt för sjuksköterskor att skapa en god kontakt med patienten i det första mötet och 

därmed viktigt att lägga förutfattade meningar åt sidan. 

Sjuksköterskorna menade att det är viktigt att de behåller en positiv attityd trots att patienterna 

uppfattades som opålitliga, tidskrävande och komplicerade. Att ha en positiv attityd är något 

som ger patienten egen makt och detta leder till att patienterna kan erhålla en omvårdnad som 

baserar sig på en medkännande kompetens (Halldorsdottir, 2012). På grund av att det fanns 

brister i tilliten mellan sjusköterskor och patienter med ätstörningar så blev misstänksamheten 

en attityd som kunde medföra lidande för patienten. Halldorsdottir (2008) menar att 

sjuksköterskor ska vara öppen och inge patienten med en trygg miljö så att denne kan delge 

sina känslor över det egna tillståndet. Detta är väsentligt då denna information kan vara 

avgörande för en målinriktad omvårdnad. Halldorsdottir (2008) pekar på att sjuksköterskor då 

måste vara beredda på att ta del av både pinsam och stötande information men att detta inte på 

något sätt får påverka förhållandet mellan patienten och sjuksköterskan. Enligt Wright (2010) 

är det viktigt att sjuksköterskor accepterar individens upplevelser och inte dömer patienten 

utifrån dennes beteende. 

Studien visade på att sjuksköterskor ansåg att en vårdande relation var viktig och skulle 

präglas av ett individuellt synsätt, en omtänksamhet, kärlek, empati och värme. Den vårdande 

relationen kunde främjas av kunskap och ett stöd sjuksköterskor emellan. I likhet med Wright 

(2010) visar studien att en vårdande relation är av stor vikt, Wright menar dessutom att den 

vårdande relationen är en övervägande faktor till att patienter med AN tillfrisknar. Newell 

(2004) menar att sjuksköterskor måste kunna bygga upp en bra relation som innefattar empati, 
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positiv anda, acceptans, värme samt tillit. Studien visar att sjuksköterskor har med avsikt att 

bygga upp en sådan typ av relation som Newell beskriver trots att den är svår att etablera, 

vilket likaså Wright poängterar.  

Sjuksköterskorna i denna studie visar att de är medvetna om att omvårdnaden bör utgå ifrån 

kärlek och empati vilket motsvarar det Caritasmotiv som Eriksson (2001) beskriver. Eriksson 

(1987) beskriver att patienterna inom vården bör bemötas med en tro, hopp och kärlek. 

Sjuksköterskors tro på behandlingens effekt och sin egen roll är en viktig del i den vårdande 

relationen, hoppet står för en meningsfullhet och kärleken handlar om en omtänksamhet 

gentemot en medmänniska. Denna studie visar dock på brister i sjuksköterskornas tro på 

behandlingens effekt och sin egen roll i en vårdande relation. Studien visar på ett kärleksfullt 

bemötande, dock är det hopp och den kärlek som Eriksson beskriver delvis bristfällig i denna 

studie på grund av att sjuksköterskorna ansågs sig själv ha för lite kunskap för att kunna skapa 

en förståelse och en god kontakt till patienten. På grund av en känsla av okunskap kände sig 

sjuksköterskorna maktlösa och frustrerade vilket ledde till att hoppet och kärleken gentemot 

patienten inte infann till fullo i sjuksköterskornas bemötande av patienten. Cullberg (2001) 

beskriver en patient som lider av en ätstörning som en glad och öppen individ och att en del 

individer tvärt om är inåtvända och svåra att få kontakt med. Denna komplicerade bild av en 

patient som lider av en ätstörning skulle även kunna vara en möjlig förklaring till varför 

sjuksköterskorna hade svårt att förstå och skapa en relation till patienten. 

Vi anser att studiens resultat påvisar att sjuksköterskor som arbetar med patienter med 

ätstörningar inte har den känsla av Kunskap som krävs för att kunna vårda patienter med 

ätstörningar på ett optimalt sätt. Det framkom av studien att kunskapsnivån var relativt hög 

trots att den självupplevda kunskapen hos sjuksköterskorna var låg. Detta hindrade 

sjuksköterskorna att uppfylla en optimal vårdande relation. Sjuksköterskorna menade att 

vidareutbildning skulle ge en större förståelse i mötet med patienterna och minska känslan av 

maktlöshet och frustration. Vi tror att genom att ”fortlöpande engagera sig i personlig och 

professionell kompetensutveckling” (Socialstyrelsen, 2005, s. 13) kommer sjuksköterskor bli 

bättre vårdare av patienter med ätstörningar. För att detta ska kunna ske krävs då att det ställs 

krav på utbildningen av sjuksköterskor och på arbetsgivare att fortlöpande erbjuda 

vidareutbildning. Detta för att samhället i framtiden ska kunna erbjuda en mer 

individanpassad omvårdnad för patienter och ett angenämt arbetsklimat för sjuksköterskor. 



20 

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska betonar vikten av att 

sjuksköterskor ska kunna: ”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och 

lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder” (Socialstyrelsen, 

2005, s. 11). Av studiens resultat att döma är detta något som många sjuksköterskor upplever 

som svårt att leva upp till kring omvårdnaden av patienter med ätstörningar. För att kunna 

identifiera individens upplevelser krävs en större förståelse vilket studiens sjuksköterskor 

efterfrågar där de menar att utbildning skulle ge möjlighet att etablera en god vårdande 

relation. Denna efterfrågan stöds av Williams och Reids (2008) teori att en större förståelse 

för patienten skulle ge en högre följsamhet på behandlingen. Att ”ha förmåga att 

kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt” (Socialstyrelsen, 2005, s. 11) är ännu ett kompetenskrav som ställs på 

sjuksköterskor. Trots detta har många patienter uttryckt att de hoppar av behandlingen av 

ätstörningar då de känner sig missförstådda och att de inte fått någon medkänsla från 

sjuksköterskor.  

Vid möten mellan sjuksköterskor och patienter med ätstörningar upplevde sjuksköterskorna 

vanligtvis Känslor som frustration och maktlöshet till följd av en känsla av okunskap, likväl 

som en känsla av glädje, kärlek och empati. Halldorsdottir (2012) beskriver att en brist på en 

känsla av empati från sjuksköterskor gentemot patienten skadar relationen då patienten inte 

anser sig blir omsorgsfullt vårdad.  Att etablera en vårdande relation till patienter med 

ätstörningar är utmanande och väcker enligt studien starka känslor. Det har vid olika tillfällen 

resulterat i att sjuksköterskor helt kopplat bort svårhanterliga känslor som väckts vid mötet 

med patienterna. Macdonald, Murray, Goddard och Treasure (2011) menar att utbildning 

minskar vårdpersonalens eventuella psykiska ohälsa, ångest och bördor och därmed skulle 

även sjuksköterskornas känsla av frustration, maktlöshet och okunskap kunna dämpas. 

Det finns mycket studier som beskriver känslor utifrån ett patientperspektiv, men det finns 

endast begränsat med forskning ur sjuksköterskans perspektiv och om hur man ska hantera 

sina känslor som uppstår i mötet med patienten. 

Slutsats 

Att kunna individanpassa omvårdnaden är något som både forskning och sjuksköterskor i 

vården anser vara av stor vikt för en lyckad behandling av patienter som lider av ätstörningar. 

Relationen mellan patient och vårdare är mycket viktig och värderas högt men är också 

mycket komplext. Att etablera ett sådant förhållande till patienter är för vårdarna utmanande 
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och har vid tillfällen resulterat i att sjuksköterskor helt kopplat bort känslor som väckts vid 

mötet med patienter med ätstörningar. Det är vår uppfattning att alla sjuksköterskor försöker 

med bästa möjliga förmåga sträva efter att lindra patienternas lidande däremot är kunskapen 

om hur detta ska uppnås inte tillräckligt tydlig. Att sjuksköterskor ibland frångår principer 

som formar omvårdnaden, så som empati, kärlek och förståelse; är ett faktum. 

Klinisk betydelse 

Utifrån resultatet kunde det ses att den bristande kunskapen för hur sjuksköterskor skulle 

bemöta och bedriva omvårdnad för patienter med ätstörningar, många gånger låg till grund för 

missförstånd mellan patient och personal. Vi kunde även se att sjuksköterkor många gånger 

sökte stöd och hjälp från andra mer erfarna sjuksköterskor för att ta del av deras kunskap och 

erfarenheter och kunna ge en bättre vård. Studien är därmed ett viktigt bidrag då det ger en 

översikt över erfarenheter i en större utsträckning än den samlade erfarenheten som kan finnas 

inom endast en avdelning. Vi hoppas även att avdelningschefer ska kunna uppmärksamma 

detta och organisera för peer learning. 

Förslag på vidare forskning 

Denna studies resultat har belyst ett område som det fortfarande behövs forskning på. 

Resultatet baserar sig på situationen för sjuksköterskor i västvärlden (USA, Storbritannien, 

Nya Zeeland och Australien). Det vore av stort intresse och viktigt att utföra vidare forskning 

om hur sjuksköterskors erfarenheter skiljer i olika kulturer. Det hade även varit av intresse att 

se hur sjuksköterskor i enbart det svenska hälso- och sjukvårdssystemet uppfattar 

omvårdnaden av patienter som lider av ätstörningar och vad de anser om såväl svårigheter i 

vården som möjligheter till förbättrad vård. Det finns många studier som beskriver känslor 

utifrån ett patientperspektiv och endast begränsad forskning om sjuksköterskors känslor, hur 

dessa påverkar vårdrelationen och hur dessa känslor bör hanteras. Utifrån detta anser vi att det 

finns ett behov att utöka forskningen från sjuksköterskornas perspektiv för att öka kunskapen 

ytterligare inom området. 
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