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ABSTRACT 

Background: Anorexia nervosa is a disease that often strikes teenager girls. The causes 
of the disease are not entirely known, but there are redeemed and maintenanced factors. 
The factors describes as biological, psychological and sociocultural.  

Aim: The aim of the study was to illuminate the nurses problem in caring of girls that 
developed anorexia nervosa.  

Method: The method of this essay is a literature study. The essay is based up on 
scientific articles. 

Results: The care of the anorexics is affected by several different factors. The factors 
are the anorexics, the parents and the nurses. The anorexics describe the illness as a 
struggle to find out the meaning of the illness. Many of the girls do not feel confirmed, 
but they has a big need of this. The SAUK- model describes the need of confirmation. 
The anorexics parents often wanted to help but they felt excluded from the care of their 
daughters. This made them feel a sense of guilt. The biggest problem in giving a god 
care is the negative relation between the nurse and the anorexics. The findings in the 
essay shows that it was difficult to built therapeutic relationships because lack of 
empathy and engagement from the nurses.  
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BAKGRUND 
Anorexia nervosa (fortsättningsvis anorexia) blir ett allt vanligare problem bland unga 

tonåringar. Med ökande psykisk ohälsa och överviktsproblem samt ett utbrett bantande 

är risken stor att fler ungdomar kommer insjukna i anorexia. Samhället utformar dagens 

kropps- och skönhetsideal. Medier visar upp en lång, smal, snygg och sexig kvinna som 

en förebild för unga tonårsflickor att efterlikna. En kombination av samhällets ideal och 

biologiska, sociokulturella och psykologiska faktorer kan utlösa sjukdomen 

(Folkhälsoinstitutet, 2004).Författarna har valt att belysa sjukdomen anorexia nervosa 

för att det är ett ökande samhällsproblem och för att sjuksköterskan troligtvis kommer 

att möta dessa tonåringar som patienter. 

 

Definition: Med ätstörning avses en ihållande störning i ätbeteende eller 

viktkontrollerande beteende, som påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt 

fungerande, störningen skall inte vara sekundär till någon känd allmän medicinsk 

åkomma (till exempel en hypotalamisk tumör) eller någon annan psykiatrisk störning 

(till exempel ångestsyndrom) (Clinton & Norring, 2002, s.27b).  

 

Diagnoskriterier 
Diagnoskriterierna för anorexia nervosa där alla kriterier bör vara uppfyllda är enligt 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) följande: (Herlofson 

& Landqvist, 1994/1995). 

 

A.Vägrar hålla kroppsvikt på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd (till 

exempel viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 85 procent 

av den förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen fortfarande växer, vilket leder till att 

kroppsvikten är mindre än 85 procent än den förväntade).  

B. Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han eller 

hon är underviktig.  

C. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänsla överdrivet påverkad av 

kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten.  

D. Amenorré hos menstruerande kvinnor, det vill säga minst tre på varandra följande 

menstruationer uteblir.
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Specificerad typ: med enbart självsvält: under den aktuella episoden av anorexia 

nervosa har personen inte regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder 

(det vill säga självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller 

lavemang) (Herlofson & Landqvist, 1994/1995 s.195). 

 

Med hetsätning/självrensning: Under den aktuella episoden av anorexia nervosa har 

personen regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (det vill säga 

självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang) 

(Herlofson & Landqvist, 1994/1995 s.195). 

 

Tre utvecklingsfaser 
Sjukdomen brukar förlöpa i tre faser. Första fasen börjar som en normal bantning som 

undan för undan går över i och slutligen blir allt mer tvångspräglad och engagerar alla i 

omgivningen. Vikten sjunker drastiskt och magerheten blir slående och provokativ för 

familjen. I andra fasen, när svälten har nått en viss gräns, reagerar kroppen med att 

kompensatoriskt dra ner en del energikrävande system. Menstruationen upphör och 

blodcirkulationen minskar i armar och ben, vilket leder till perifer kyla. Även den 

psykiska koncentrationsförmågan avtar. Sjukdomen har nu kommit till en gräns där det 

finns allvarliga risker för hälsan, inläggning på sjukhus bör ske om inte tillståndet 

vänder omgående. En upprymdhet kan finnas hos patienterna i detta skede, deras 

hungerkänslor har oftast upphört och de upplever en tillfredställelse i att inte ha något 

matbehov (Cullberg, 2003). I den tredje fasen börjar kroppens metabolism 

(ämnesomsättning) tära på de sista energiresurserna. Fettdepåerna är uttömda och 

kroppens egen äggvita bryts ner. Kvävebalansen blir negativ. Mer kväve än vad som 

tillförs kroppen utsöndras via urinen. Tillståndet är livshotande och lätta 

förvirringstillstånd förekommer. Infektionskänsligheten är stor och personen är apatisk. 

I det läget är det bara medicinsk behandling som kan rädda patientens liv (Cullberg, 

2003).  

 

Uppkomst och utveckling 

Orsakerna till anorexia är fortfarande inte helt kända. Men det finns stöd för att många 

samverkande faktorer är med vid uppkomsten och vidmakthållandet av anorexia 
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(Eriksson & Carlsson, 2001). Sjukdomen debuterar vanligen i åldrarna 15-24 år. I denna 

åldersgrupp drabbas nio av 100 000 per år, men det är tio gånger mindre vanligt bland 

pojkar (Cullberg, 2003). Debuten kan variera från förpuberteten upp till 30 årsålder. 

Sjukdomsförloppet kan vara oupphörligt och leda till döden genom svält, 

återkommande episoder eller uppträda i form av en enda episod som ger full 

återhämtning (Eriksson & Carlsson, 2001). Anorexins uppkomst och utveckling 

beskrivs utifrån två huvudperspektiv. Specifika orsakssamband och faktorers betydelse i 

den kronologiska utvecklingsprocessen. Faktorerna är predisponerade, utlösande eller 

vidmakthållande. Predisponerande faktorer är händelser som till exempel sexuella 

övergrepp, tidig personlighetsutveckling eller det genetiska arvet. Faktorerna utgör en 

grundplattform för utveckling av anorexia. Utlösande faktorer är händelser som utlöser 

sjukdomen till exempel bantning, viktnedgång eller olika former av trauma. Anorexia 

börjar ofta med en till synes normal bantning. Flickor i tonåren som bantar löper åtta 

gånger större risk att utveckla ätstörningar än de som inte bantar. För att bantning ska 

kunna leda till anorexia behövs en sårbarhet. Sårbarheten kan bestå av biologiska, 

psykologiska eller sociokulturella faktorer som gör att bantningen urartar 

Vidmakthållande faktorer är ofta psykologiska men kan även vara biologiska. Det kan 

vara bantning, kräkning, hetsätning och psykiska försvarsmekanismer (Clinton, 

Engström & Norring, 2002a).     

 

Biologiska faktorer 
Det biologiska perspektivet av anorexia fokuserar på tre områden. Det genetiska arvet, 

fysiologiska och endokrinologiska processer samt bantningens roll. Det genetiska arvet 

innebär att systrar till anorektiker ofta drabbas. Risken att de drabbas är tio gånger 

större. Det är svårt att skilja på vad som är genetisk påverkan och vad som är 

miljöpåverkan. Därför bör tvillingstudier göras. I tvillingstudier jämförs enäggs- och 

tvåäggstvillingar med fokus på förekomsten av anorexia. Studierna går ut på att försöka 

uppskatta vad som är genetisk respektive miljöpåverkan. Studierna skiljer på två sorters 

miljöpåverkan. Flera individer har erfarenhet av den gemensamma miljön och den 

individuella miljön är specifik för en enskild individ (Clinton, et al., 2002a). 

Fysiologiska och endokrinologiska processer beskrivs både som predisponerande och 

vidmakthållande faktorer. Det diskuteras om det finns en biologisk förändring innan 
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sjukdomsdebuten (Clinton, et al., 2002a). En del forskare anser att en sårbarhet i 

hypotalamus är predisponerande och eventuellt också en orsak för uppkomsten av 

anorexia (Eriksson & Carlsson, 2001). En viss viktnedgång kan i sig via hypotalamiska 

systemet skapa en negativ förändring som gör att anorektikerna inte längre känner 

någon hunger. Det leder till att de hamnar i en ond cirkel som gör att de fortfarande går 

ner i vikt . När vikten är normal återställs inte de hormonella fynden tillräckligt snabbt. 

Det kan tyda på att det antingen är svårt att återställa den hormonella rubbningen eller 

att det finns en patologisk rubbning innan sjukdomens uppkomst. Som en eventuell 

effekt av svält upplever anorektikerna en känsla av eufori eller depression. Det gör att 

aptiten minskar och verklighetsförankringen försämras (Clinton et al., 2002a). 

 

Psykologiska faktorer 
Flera studier som gjorts tyder på att sexuella och fysiska trauman kan vara riskfaktorer 

för att utveckla ätstörningar. De här traumana är även riskfaktorer för andra psykiska 

problem. Trots detta är det svårt att avgöra om sexuella övergrepp och misshandel är 

överrepresenterade hos patienter med ätstörningar och om det kan innebära en ökad risk 

för att utveckla sjukdomen. Det är inte enbart traumat i sig som avgör om en person 

utvecklar ätstörningar, utan ett samspel med andra faktorer till exempel impulsivitet och 

personlighetsvariabler. Det har länge funnits funderingar om familjemönster påverkar 

uppkomsten av ätstörningar. Oftast är anorektiker ensambarn eller först eller sistfödda i 

syskonskaran (Clinton, et al., 2002a). 

  

Sociokulturella faktorer 
Anorexia är mer vanligt bland tjejer än bland killar och sjukdomen är ovanlig utanför 

västländerna. Sociokulturella teorier om ätstörningar lägger stor vikt vid värderingar 

och förändringar beträffande kvinnans roll. Sociokulturella faktorer ses som allmänna 

riskfaktorer för ätstörningar. Många forskare anser att kunskapen om sociokulturella 

värderingar är viktiga för förståelsen och behandling av ätstörningar. De anser också att 

allt eftersom samhället utvecklas och förändras kommer också sjukdomsbilden att bli 

annorlunda (Clinton, et al., 2002a).  
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En betydelsefull del av det sociokulturella perspektivet på ätstörningar bygger på 

feministiska teorier. Gemensamt för teorierna är att de betonar ett könsspecifikt 

perspektiv. Feministiska teoretiker har som utgångspunkt en diskussion om den 

gemensamma kulturhistorien där kvinnor är ansvariga för uppfostran av barn. 

Uppfostringsansvaret befrämjar utvecklingen av en symbiotisk relation mellan 

framförallt mor och dotter. Den symbiotiska relationen utgör grunden för den bristande 

autonomi som kan finnas hos flickor. Mödrar överför sina egna behov på sina döttrar 

istället för att lyssna på döttrarnas behov och känslor (Clinton, et al., 2002a). Brist på 

känslomässig kontakt från modern kan ha ett samband med attityder till mat, bantning 

och kroppen. Även bristande omvårdnad från modern eller åsikter om sitt barns vikt kan 

påverka en sjukdomsutveckling (Swanberg, 2004). Det är vanligt att anorexia ses som 

en västerländsk sjukdom. Det tros bero på att det västerländska slankhetsidealet på 

verkar utvecklingen av sjukdomen (Clinton, et al., 2002a).  

 

Självbild 
En del tonåringar som utvecklar anorexia har varit överviktiga som barn.  Det är inte 

ovanligt att personer som debuterar i anorexia har använt ett bantningsprogram för 

överviktiga. Flickor ligger i riskzonen för att bli sjuka i anorexia om de har ett högt BMI 

(Body Mass Index), är missnöjda med sin kropp, eller blir retade för sin vikt. Unga 

tjejer med anorexia har låg självkänsla på grund av att de anser sig vara för tjocka. 

Anorexia bör uppfattas som tecken på dålig självkänsla (Swanberg, 2004). Flickor med 

anorexia berättar för andra i sin omgivning att de inte äter normalt för att de är rädda för 

att bli tjocka, förlora kontrollen över situationen eller att de känner skuld efter att ha ätit 

(Eriksson & Carlsson, 2001). 

 

Somatiska fynd 

Vid anorexia ses ofta typiska tecken vid kroppslig undersökning. Personens vikt är låg 

och det finns en generell avmagring. Insjunkna kinder, bröstkorg och insjunken mage, 

smala extremiteter och framträdande benknotor till exempel höftben och knän är typiska 

tecken på anorexia. Hudtemperaturen är ofta nedsatt och huden är torr och gulfärgad. 

Perifer cyanos och nedsatta perifera pulsar är också vanligt. Personer som insjuknar i 

anorexia får ofta en fin behåring i nacke, på armar och ben. Det är inte heller ovanligt 
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att en anorektiker har lågt blodtryck och låg puls. De får också en nedsatt muskelkraft 

och nedsatta senreflexer. Ett annat kliniskt fynd som är avvikande hos en anorektiker är 

förmågan att böja och sträcka armen eller vrida handen utåt och inåt.  

 

Det har noterats en del endokrinologiska förändringar vid anorexia. En av de är 

amenorré (menstruations bortfall). Bidragande faktorer till att anorektikerna får 

amenorré är att de går ner i vikt och får rubbningar i hormonbalansen, psykologisk 

stress och hög fysisk aktivitet påverkar också. Amenorré inträffar i det tidiga stadiet av 

anorexia och kan även ha psykologiska förklaringar. För att anorektikerna ska återfå sin 

menstruation bör de väga mer än vad de gjorde vid menarche (ålder vid första 

menstruation). Dock bör personen väga 90 procent av normalvikten beroende på ålder 

och längd samt en stabiliserad hormonbalans. Längre sjukdomsvaraktighet, lägre ålder 

vid insjuknandet kan bidra till att amenorré kvarstår (Clinton, et al., 2002a). 

 

I en del studier framkommer det att viktnedgång vid anorexia påverkar serotoninet som 

är en transmittorsubstans i hjärnan och att dess funktion även kan kvarstå lång tid efter 

viktökning. Men det kan finnas en sårbarhet i omsättningen av serotonin redan innan 

personen insjuknar i anorexia. Sårbarheten kan göra att personen lättare insjuknar i 

sjukdomen vid bantning (Clinton et al., 2002a). Det är vanligt att störningar i 

hjärtverksamheten uppkommer men det går oftast tillbaka när vikten är återställd. Men 

den allvarligaste komplikationen som drabbar skelettet efter sjukdomen är osteoporos 

(benskörhet). Orsakerna är låg vikt och östrogenbrist (Råstam-Bergström, Gillberg & 

Gillberg, 1995). Personer med anorexia får ofta mag- tarm symtom, svälttillståndet 

leder till nedsatta tarmrörelser och det gör att magsäcken tömmer sig långsammare. När 

individen får i sig för lite föda minskar tarmaktiviteten och det leder till förstoppning 

(Hägglöf, 2002c).  

 

Behandling 
För att få en så bra individanpassad behandling som möjligt är det av stor betydelse att 

det finns många olika behandlingsmetoder för anorexia (Clinton & Norring, 2002f). 

Familjeterapi har fått större betydelse allt eftersom synen på familjens påverkan har 
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ändrats. Idag ser man på familjen som en resurs för anorexia patienten. Utan familjens 

stöd och uppbackning är det svårare för anorektikern att bli frisk (Wallin, 2002g).        

 

Kognitiv beteendeterapi 
Kåver (2002d) anger att kognitiv beteendeterapi (KBT) syftar till att få patienten att 

ändra sitt tankesätt om vikt och utseende eftersom det är utgångspunkten i problemet. I 

KBT finns fyra generella mål för behandling av ätstörningar.  

 

Målen är att:  

• normalisera ätbeteende och matvanor. 

• undersöka och verklighetsanpassa patientens automatiska tankar, livs regler och 

scheman relaterade till utseende och vikt.  

• öka förmågan att identifiera och hantera olika sorters känslor. 

• öka patientens självrespekt, självacceptans och självförtroende, speciellt i 

interpersonella sammanhang. 

Behandlingen går i tre olika faser. I den första fasen är målet att uppnå en stabilitet i 

ätvanorna. Den andra fasen utgår ifrån att patienten ger upp bantningen och ändrar 

negativa tankar och attityder. Den tredje fasen är den avslutande fasen där behandlingen 

summeras och en plan görs för att vidmakthålla det nya tankesättet (Kåver, 2002d).  

 

Familjeterapi 
Enligt Gustafsson (2002e) är familjeterapi familjens organisation, struktur och gränser 

viktiga hörnstenar. Familjens liv är som en process där de går igenom faser av stabilitet, 

kriser, reorganisering och återupprättad stabilitet. Terapin inriktar sig på att bygga upp 

en tydlig struktur som är stark nog men ändå flexibel för att kunna möta de olika faserna 

som familjen kommer att gå igenom. Det viktigaste målet i familjeterapin är att 

föräldrarnas kompetens och samarbetsförmåga bör stärkas i förhållande till personen 

(Gustafsson, 2002e). En del i familjeterapin är att familjen får en uppgift att göra i 

samband med en måltid och de problem som uppstår diskuteras då. Syftet med detta är 

att stödja föräldrarnas samarbete och självkänsla så att de kan hjälpa sitt barn att äta 

(Råstam- Bergström et al, 1995).  
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Omvårdnads modell 
SAUK- modellen valdes för att anorektiker har ett stort behov av att bli bekräftade. 

Modellen utgår ifrån bekräftande omvårdnad. Ordet SAUK står för sympati, acceptans, 

upplevelse och kompetens.  SAUK – modellen kan delas in i fyra olika faser och det 

ingår ett omvårdnadsmål i varje fas. Omvårdnadsmålen utgår ifrån bekräftande 

omvårdnad. S- fasens omvårdnadsmål är att uttrycka sympati i relation till patienten. 

Omvårdnadshandlingar i denna fas bör vara att dela patientens oro och uttrycka 

medkänsla. För att bevara och befrämja patientens livskompetens ges omvårdnaden 

genom dennes oro detta ger patienten ett välbefinnande (Gustafsson, 1997).  A- fasens 

omvårdnads mål går ut på att skapa och upprätthålla accepterande och en tillåtande 

dialog med patienten. I denna fas får patienten uttrycka tankar, känslor, frågor och 

önskningar. I U- fasen förvärvas kunskap om patientens upplevelse av sin livssituation. 

För att förstå patientens upplevelser beskrivs omvårdnadshandlingarna utifrån 

patientens berättelser, reflektioner och tidigare kunskap. Den fjärde fasen, K- fasen 

innebär att målen för omvårdnaden utgår ifrån den yrkesspecifika kompetensen. Målen 

bygger på patientens upplevelse av sin livssituation. Självbedömning, 

självbestämmande och självförverkligande är tre aspekter på utvärdering av bekräftande 

omvårdnad i SAUK –modellen (Gustafsson, 1997).  

 

SYFTE  

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans problem i omvårdnaden av flickor 

som utvecklat anorexia nervosa.                                                                                                    

 

Frågeställningar  

Vad har anorektikerna för problem, behov och resurser? 

Hur ser föräldrarnas situation ut? 

Hur ser en negativ relation mellan sjuksköterskorna och patienterna ut? 

 

METOD 
Metoden som använts var litteraturstudie. Enligt Polit och Hungler (1999) bygger en 

studie av detta slag på vetenskaplig litteratur som i sin tur är gjord på empiriska studier. 
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Backman (1998) skriver att litteraturstudiens syfte är att sammanställa litteratur som 

finns på det specifika området. De källor som bör användas i studier är primärdokument 

som vetenskapliga tidskriftsartiklar, rapporter eller avhandlingar. Men den viktigaste, 

vanligaste och mest användbara är den vetenskapliga artikeln (Backman, 1998; Nyberg, 

2000). Nyberg (2000) påpekar att om det anges att en tidskrift är peer reviewed så kan 

den i allmänhet betraktas som vetenskaplig.  

 

Litteratursökning 

Polit & Hungler (1999) beskriver att CINAHL och PubMed/MEDLINE är två databaser 

som är mest användbara för sökningar inom sjuksköterskans område. Författarna har 

sökt i CINAHL, Academic Search Elite och PsycINFO.  

 

Backman (1998) skriver hur val av söktermer och hur de kombineras är avgörande för 

om sökningen i en elektronisk databas kan bli lyckad. Det är av stor vikt att inte tro att 

sökorden och dess kombinationer är rätt från början. Ofta behöver olika söktermer och 

kombinationer prövas innan sökningen blir bra och det kan vara en tidsödande process 

(Backman, 1998). Sökorden som författarna använde var anorexia nervosa, nursing, 

nurse, caring, adolescent, young girls, treatment, parents, feeding och ethical. Sökorden 

användes även i olika kombinationer. Resultatet av den systematiska sökningen 

redovisas i Tabell 1.  

 

 
Tabell 1. Redovisning av sökord, kombinationer och antalet träffar i databaserna. 

Databas Sökord Antal träffar 

   

   

CINAHL Anorexia nervosa 628 

   

 Nursing 23881 

   

 Anorexia nervosa + nursing 40 

   

 Anorexia nervosa + adolescence 89 

   

 Anorexia nervosa + adolescence + nursing 0 
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 Anorexia nervosa + feeding 79 

   

 Anorexia nervosa + ethical 35 

   

 Anorexia nervosa + treatment 531 

   

 Anorexia nervosa + treatment + nurse 87 

      

   

Academic Search Elite Anorexia nervosa 1667 

   

 Anorexia nervosa + nurse 22 

   

 Anorexia nervosa + caring + nurse 2 

   

 Anorexia nervosa + young girls 22 

   

 Anorexia nervosa + nursing 34 

      

   

PsycINFO Anorexia nervosa 5326 

   

 Nursing 2624 

   

 Nursing + anorexia nervosa 4 

   

 Nursing eller nurse 26467 

   

 Anorexia nervosa + nursing eller nurse 39 

      

 

 

Backman (1998) skildrar manuell sökning som en sökning i referenser, i 

översiktsartiklar, bibliografier, referenser i tidsskrifter, i böcker och bläddring i 

bibliotekskataloger. Författarna sökte efter vetenskapliga artiklar i referenslistor från 

tidigare c- uppsatser, avhandlingar och referenslistor från vetenskapliga artiklar. 

Sökningarna gjordes på Högskolan Trollhättan/Uddevallas bibliotek i Vänersborg och i 

Uddevalla. Författarna sökte även artiklar hemifrån med hjälp av Internet.  
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Urval 
Backman (1998) anser att det slutgiltiga urvalet av primärstudier är beroende av det 

valda problemet. Urvalet kan begränsas utefter till exempel en behandling som 

manipulation eller en viss typ av försökspersoner. Ibland kan den omvända strategin 

användas. Den innebär att kriterier väljs ut och utefter det utesluts vissa studier.  

 

Första urvalet gjordes genom att författarna läste titeln på artiklarna och såg om den 

överensstämde med syfte och frågeställningar. Stämde syftet och titeln överens lästes 

abstractet. För att artikeln kunde komma att använda tittade författarna på om den var 

peer-reviewed och om det var en empirisk studie. Många artiklar exkluderades på grund 

av att de inte var gjorda på en empirisk studie. Artiklarna begränsades till att vara 

publicerade efter år 1990 och språket avgränsades till svenska och engelska. Om 

artiklarna klarade de krav författarna satt upp och om de fanns i fulltext skrevs de ut. 

Fanns inte artiklarna i fulltext beställdes de på biblioteket i Vänersborg. Samma urval 

gjordes för både den systematiska och den osystematiska sökningen. En översikt över 

de artiklar som valdes ut redovisas i Tabell 2. 

 
 

Tabell 2. Översikt av de artiklar som inkluderades i resultatbearbetningen.   

Författare  År  Litteraturform Metod / Antal intervjuade Syfte 

      

Colton, A.,  2004 Artikel Kvalitativ, 19 patienter med Att utförligt beskriva hur  

Pistrang, N.    diagnosen anorexia nervosa unga patienter upplevde  

    som var under behandling  behandligen av anorexia nervosa. 

       intervjuades.   

      

King, S.J &  2000 Artikel Kvalitativ, fem sjuksköterskor  Att beskriva sjuksköterskans  

Turner, de S.    intervjuades med ett erfarenhet från omvårdnaden av  

       fenomenologiskt perspektiv. tjejer med anorexia nervosa. 

      

McMaster, R.,  2004 Artikel Kvalitativ, 22 föräldrar  Att undersöka föräldrars  

Beale, B.,     intervjuades.  upplevelse av samspelet med 

Hillege, S. &     hälso- och sjukvårdspersonal. 

Nagy, S.          
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Ramjan, L.M.  2003 Artikel Kvalitativ, tio sjuksköterskor  Att utforska svårigheter och  

    intervjuades. hinder i sjuksköterskans  

     terapeutiska förhållningssätt 

         av patienter med anorexia nervosa. 

      

Serpell, L.,   1999 Artikel Kvalitativ, 18 anorektiker skrev Att undersöka anorektikers  

Treasure, J.,     två brev till sjukdomen, en som  attityder gentemot sjukdomen 

Teasdale, J. &     till en fiende och en som till en anorexia nervosa. 

Sullivan, V.       vän.   

      

Sharkey-  1999 Artikel Kvalitativ, 10 mödrar, 8 fäder  Att ta reda på föräldrars syn på 

Orgnero, M.I.    och 9 friska anorektiker och  deras döttrars tillfrisknande 

       1 syskon.  från anorexia nervosa.  

      

Tozzi, F.,  2003 Artikel Kvantitativ, 70 kvinnor som  Att undersöka orsaker till anorexin 

Sullivan, F.P.,    behandlades för anorexia  och vilka faktorer som befrämjade  

Fear, L.,     nervosa. tillfrisknandet. 

McKenzie, J., 

&      

Bulik, M.C.          

 

Analys 
Analysmomentet i det kvalitativa tillvägagångssättet kan underlättas av att en 

strukturering i form av kategorisering förbereds innan datainsamlingen påbörjas. Den 

huvudsakliga analysen sker även ofta kontinuerligt under datainsamlingsmomentet. 

Analysmomentet är beroende av arbetets problem- eller frågeställning och avgör vad 

som ska analyseras (Backman, 1998).  

 

Innan artiklarna lästes valde författarna ut olika kategorier som var relevanta i 

förhållande till uppsatsens syfte. Kategorierna var sjuksköterskan, omvårdnad, 

manipulation, familjen och kroppsfixering. Under tiden som artiklarna analyserades 

lade författarna till några kategorier. De var relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten, hinder i omvårdnadsarbetet, behandling, patientens syn på sjukdomen och 

patientens syn på sjuksköterskan.    
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Författarna läste artiklarna flera gånger för att få en djupare förståelse och likheter och 

skillnader söktes. Texten delades även upp i mindre delar där metod, resultat och 

diskussion analyserades var för sig. Rubriker växte fram ur texternas innehåll. Dessa 

rubriker var terapeutisk relation, ingen terapeutisk relation, strävan efter kontroll, 

opålitlighet, sjuksköterskans brister, anorektikernas problem, behov, resurser och 

föräldrarnas stöd. När författarna läst artiklarna bearbetades kategorierna och texten. 

Därefter sammanställdes de fynd författarna hittade i de olika artiklarna. Den text som 

var relevant sorterades in under lämpliga rubriker i resultatet. 

 

Validitet och reliabilitet  
Patel och Davidson (1994) beskriver att god validitet är när studien verkligen 

undersöker det som är meningen att undersökas. God reliabilitet betyder att studien görs 

på ett tillförlitligt sätt. En trovärdig studie innebär att validitet och reliabilitet tagits i 

beaktande när studien gjorts. För att styrka validiteten och reliabiliteten lästes artiklarna 

av båda författarna flertalet gånger.  

 

Etiska överväganden 

Nyberg (2000) menar att de som forskar bör sträva efter att ge en så sanningsriktig bild 

som möjligt av området som undersöks. Det finns två etiska huvudsyften. Det första 

syftet är att bidra till riktighet och exakthet i vetenskaplig kunskap. Till det första syftet 

anknyts regeln om att fabricering eller falsifiering i det resultat som publiceras inte är 

tillåtet. Det menas att data inte får hittas på eller lämnas bort för att de anses mindre 

önskvärda (Nyberg, 2000). Det andra syftet handlar om att ta hänsyn till 

upphovsrättslagen. Till det andra syftet hör regeln att plagiat inte är tillåtet. Det innebär 

att delar av andras arbeten eller data inte får presenteras eller utnyttjas som om det vore 

ens egna. Med plagiat menas citat eller referat ur andra forskningsplaner eller texter 

utan att de uppges som källa (Nyberg, 2000). Författarna tog de etiska aspekterna i 

beaktande genom att förmedla vidare det budskap som fanns i artiklarna utan att 

påverka textinnehållet med egna åsikter. Författarna var även noga med att referera till 

de artiklar som texten tagits ifrån.  
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RESULTAT 
 
Anorektikernas problem, behov och resurser 
 
Problem 
För många av anorektikerna började sjukdomen med att de började banta och 

anorektikerna beskrev att de tappade kontrollen över viktnedgången. Mer än en 

tredjedel av patienterna beskrev även att en familjesituation som inte fungerade var en 

bidragande orsak till att de utvecklade sjukdomen (Tozzi, Sullivan, Fear, McKenzie & 

Bulik, 2003). Anorektikerna berättade att de var trötta på att sjukdomen styrde deras liv 

och gjorde så att de inte kände naturliga känslor. De beskrev att de kände sig olyckliga, 

ovänliga och ensamma och att sjukdomen sårade eller gjorde familjemedlemmar och 

närstående upprörda. Det resulterade i att de hatade sjukdomen och upplevde sig därför 

deprimerade och nedstämda. Anorektikerna berättade att sjukdomen hade upptagit en 

stor del av deras liv (Serpell, Treasure, Teasdale & Sullivan, 1999)  

 

Anorektikerna upplevde sjukdomen som en strid mellan gott och ont och de kände sig 

lurade eftersom sjukdomen låtsades vara deras vän. De beskrev sjukdomen som 

kvävande och skräckfylld. De uttryckte att de inte kunde vinna över sjukdomen, det 

spelade ingen roll om dem åt eller inte, de kände sig ändå skyldiga. Trots det beskrev de 

att sjukdomen gav de bättre självförtroende vilket de inte hade innan de blev sjuka. 

Självförtroendet de fick grundade sig i att de minskat i vikt och kände sig mer 

attraktiva. En patient berättade att hon inte ville vara sjuk men att hon samtidigt ville 

vara smal (Serpell et al, 1999; Colton & Pistrang, 2004). Anorexin blev som ett 

beroende för dem (Sharkey-Orgnero, 1999). Anorektikerna bodde tillsammans under 

tiden de låg inne på sjukhuset detta medförde att de jämförde sig med varandra och 

tävlade om vem som var smalast. Detta ledde även till ett ökat krav på dem som gjorde 

att återhämtningen tog längre tid (Colton & Pistrang, 2004). 
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Behov 
Anorektikerna som deltog i Colton och Pistrangs (2004) studie uttryckte en förvirring 

över sin sjukdom och det blev som en kamp att försöka förstå meningen med den. Att 

umgås med andra i samma situation kunde vara ett stort stöd. 

 

Flera av anorektikerna kände sig inte bekräftade av familj, vänner och hälso- och 

sjukvårdspersonal och när de blev inlagda på sjukhus upplevde de att familjen inte 

längre brydde sig om dem (Colton & Pistrang, 2004). Anorektikerna upplevde då 

sjukdomen som en skyddsängel som skyddade och tog hand om dem. De upplevde även 

att de kunde lita på sjukdomen för att den alltid fanns där för dem (Serpell, et al, 1999).  

 

Anorektikerna ansåg att det lades för lite tyngd vid deras mentala hälsa. De beskrev att 

sjuksköterskorna missade det största problemet med sjukdomen och detta blev en 

negativ effekt som resulterade i en längre återhämtads fas. Några av anorektikerna 

tyckte det var av stor vikt att sjuksköterskorna var tillgängliga och villiga att lyssna på 

dem som egna individer (Colton & Pistrang, 2004). 

 

Resurser 

Anorektikerna förstod och kunde delge varandra erfarenheter utan att behöva förklara 

vad de menade. De gav varandra stöd som till exempel icke verbalt, känslomässigt och 

praktiskt (Colton & Pistrang, 2004). En stor anledning till att de blev friskare var att de 

hade stödjande förhållanden och att de gick i terapi där de kände att andra förstod och 

lyssnade på dem (Tozzi, et al, 2003).  

 

Några av tonåringarna bad sina föräldrar om hjälp eftersom de visste att de inte kunde 

kontrollera situationen och att de var rädda för att dö. Samtidigt som några andra tyckte 

att de bara kunde hjälpa sig själva att bli friska (Sharkey-Ognero, 1999). Alla tonåringar 

som ingick i studien hade kommit till insikt om att de var besatta av sin sjukdom och de 

förstod att sjukdomen inte hjälpte dem (Colton & Pistrang, 2004). 

 

Anorektikerna upplevde att sjukdomen lärt de många dåliga vanor och knep som de 

blivit bra på att använda. Patienterna beskrev att sjukdomen hjälpte de undvika att 
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känna och att stå ut med känslorna som uppkom i samband med sjukdomen (Serpell, et 

al, 1999; King & Turner, 2000; Colton & Pistrang, 2004). 
 

Föräldrarnas situation 
Det första tecknet som föräldrarna upptäckte om att allt inte stod rätt till med deras barn 

var att de undvek att äta tillsammans med familjen. Till en början trodde föräldrarna att 

deras barns förändrade beteende hörde till åldern och hittade därför på ursäkter för deras 

beteende (Sharkey-Orgnero, 1999). Föräldrarna var rädda för att konfrontera sina barn 

om varför de inte längre ville delta i måltiderna med familjen eftersom de tyckte att 

barnen var felfria annars. Efter en tid insåg de att deras barn ljög om sitt matintag och 

hur mycket de tränat och när det gått så här långt förstod de att deras barns hälsa var i 

fara. I detta skede blev föräldrarna medvetna om att de inte längre kunde lita på sina 

barn och detta fick de att reagera (Sharkey-Orgnero, 1999). 

 

När föräldrarna kom till en punkt där de kände att de inte räckte till förstod de att varken 

mat, vikt eller sjukdomen var problemet utan att deras familjesituation var ohållbar. 

Vändpunkten kom när familjemedlemmarna fick uttrycka sina innersta känslor och de 

kände att de var redo för en förändring. Det var viktigt att familjen stöttade varandra och 

inte anklagade någon. Det var heller ingen mening för familjemedlemmarna att känna 

sig skyldiga över sitt eget beteende. Ansträngningarna som föräldrarna gjorde för att 

hjälpa sina barn möttes med ilska och förnekelse av barnen själva. Motståndet som 

föräldrar och syskon fick gjorde att de kände sig hjälplösa och frustrerade (Sharkey-

Orgnero, 1999). 

 

Ett stort problem för föräldrarna var att hitta det stöd och den hjälp de behövde för att få 

sitt barn att bli friskt. De beskrev att de ofta hittade hjälpen utanför den formella 

sjukvården till exempel i böcker, hos släktingar och från skolpersonal. När de fann 

hjälpen kände de en stor lättnad (McMaster, Beale, Hilege & Nagy, 2004; Sharkey-

Orgnero, 1999). 

 

En av föräldrarna beskrev att hälso- och sjukvårdspersonalen uteslöt de ifrån sitt barns 

behandling. En känsla som uppkom efter att de uteslutits var skuld. Föräldrarna 
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uttryckte skuldkänslor över att de lämnat sina döttrar på sjukhuset. Det var det svåraste 

de gjort. När de såg tillbaka på den tiden undrade de om det var rätt att lägga in sina 

döttrar för behandling. Hälso- och sjukvårdspersonalen insåg inte att föräldrarna kände 

sig frustrerade över att de inte fick den hjälp de behövde. Föräldrarna ansåg att det hade 

underlättat om hjälpen kom från den formella sjukvården. Om familjen hade fått mer 

information om sjukdomen kombinerat med ett stort stöd fanns möjligheten till ett 

tidigare tillfrisknande (McMaster et al, 2004).  

 

Föräldrarna och deras barn ansåg att barnens självförtroende borde byggas upp tidigt i 

livet för att senare kunna vara mer motståndskraftig mot media. Det var viktigt att 

föräldrarna talade om för sina barn att de var fina precis som de är (Sharkey-Orgnero, 

1999). 

 

Negativ relation mellan sjuksköterska och patient 
 
Strävan efter kontroll leder till manipulation 
 
Ramjan (2004) beskrev i sin artikel att de största hindren för sjuksköterskornas 

möjlighet att bygga terapeutiska relationer var att både sjuksköterskan och anorektikern 

strävade efter att ta kontrollen från varandra, anorektikerna försökte även manipulera 

sjuksköterskorna vilket ledde till att anorektikerna sågs som opålitliga.  

 

Sjuksköterskorna följde behandlingsprogrammet även när de inte var övertygade om att 

det var det bästa för patienten. Som ett resultat av att de följde programmet uppkom en 

strävan efter kontroll hos både sjuksköterskorna och patienterna. Detta ledde till att båda 

parter misstrodde varandra och därför kunde ingen terapeutisk relation byggas (Ramjan, 

2004). Många av sjuksköterskorna berättade att kampen om kontrollen med patienterna 

uppfattades som ett stort stressmoment och att det ledde till en stor frustration hos 

sjuksköterskorna (Ramjan, 2004).  

 

När sjuksköterskorna och patienterna strävade efter att ta kontrollen ifrån varandra 

handlade det om maten. Sjuksköterskorna tog kontrollen ifrån anorektikerna genom att 

bestämma vad och när de borde äta. Den ständiga kampen för kontroll mellan 
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sjuksköterskorna och patienterna överskuggade sjuksköterskornas iakttagelseförmåga 

och de såg ingen direkt förbättring av patienterna och detta upplevde de som 

frustrerande (Ramjan, 2004). 

 

De flesta sjuksköterskorna kände sig manipulerade av anorektikerna. De definierade 

manipulation som att spela ut en sjuksköterska mot en annan och att ljuga eller vända på 

ord. Några av sjuksköterskorna definierade manipulation som ingen compliance 

(följsamhet) eftersom patienterna inte ville följa programmet för behandlingen (Ramjan, 

2004). I samma studie visade det sig att den kontrollen som beteendebehandlingen 
krävde av patienterna och de andra inblandade i programmet, ledde till att patienterna 

gjorde revolt och blev manipulativa (Ramjan, 2004). Patienterna förstörde sina måltider 

genom att manipulera sjuksköterskorna. För att motverka detta dubbelkollade 

sjuksköterskorna allt anorektikerna gjorde, även småsaker, till exempel om de fått sitt 

dagliga telefonsamtal (King & Turner, 2000). Över lag upplevde sjuksköterskorna att 

manipulation var ett sätt för patienterna att få kontroll samtidigt som det orsakade 

frustration och ledsamhet för sjuksköterskorna (Ramjan, 2004). 
 

Opålitlighet 
I King och Turners (2000) studie beskrev sjuksköterskorna att de från början kunde lita 

på anorektikerna lika mycket som de kunde göra på andra barn. Detta var en av 

grundprinciperna som sjuksköterskorna hade. Men sjuksköterskorna upptäckte att 

anorektikerna var vilseledande och oärliga (King & Turner, 2000). Sjuksköterskorna 

ertappade anorektikerna med att träna i badrummet, kräkas upp maten och gömma 

laxermedel. Detta gjorde det svårt för sjuksköterskorna att inte döma patienterna 

eftersom de ansåg att anorektikerna var opålitliga (Ramjan, 2004). 

 

Anorektikerna litade inte på sjuksköterskorna och hade svårt att öppna dig för de 

eftersom de arbetade efter beteendeprogrammet. Patienterna såg sjuksköterskorna som 

dåliga människor som hade avsikt att göra dem feta (Ramjan, 2004). Anorektikerna såg 

sjuksköterskorna som en auktoritet och därför var det svårt för dem att vinna 

patienternas förtroende. Detta ledde till en ömsesidig misstro mellan de båda parterna 
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och det bidrog till att det blev svårare att bygga en terapeutisk relation (King & Turner, 

2000; Ramjan, 2004).  

 

Sjuksköterskans brister 
Många av sjuksköterskorna hade uppfattningen att anorektikerna hade orsakat sin egen 

sjukdom och borde sköta sitt tillfrisknande själva. Sjuksköterskorna jämförde 

anorektikerna med andra sjuka barn och de tyckte att de andra barnen var mer värda 

deras omvårdnad (Ramjan, 2004). Ramjan (2004) påpekade att ingen av 

sjuksköterskorna hade psykiatri utbildning och det medförde att de hade svårt att förstå 

sjukdomen och patienternas tillfrisknande. Författaren till studien poängterade även att 

det var av stor vikt att sjuksköterskorna som behandlade unga med anorexia hade en 

utbildning som inte bara innefattade kunskap om symtom, utan även om sjukdomens 

olika stadier och vändpunkter i tillfrisknandet.  

 

Ramjan (2004); King och Turner (2000) ansåg att det var en del av sjuksköterskorna 

som kände sig bedragna, svikna eller misslyckade när de blev manipulerade. De ansåg 

att deras roll var att göra anorektikerna friskare men när anorektikerna hindrade sitt eget 

tillfrisknande kände sjuksköterskorna sig misslyckade (Ramjan, 2004; King & Turner, 

2000). 

 

King och Turner (2000) redovisade att sjuksköterskorna ville lita på anorektikerna men 

insåg att det inte var möjligt för att de blev manipulerade av dem. Detta resulterade i att 

grundprinciperna förtroende och inte vara dömande ersattes av upprörda känslor hos 

sjuksköterskorna och det påverkade i sin tur omvårdnaden till patienterna (King & 

Turner, 2000).  

 

Sjuksköterskorna uppfattade att anorektikerna hade ett hindrande beteende till exempel 

att de först ökade till en hälsosam vikt men att de efter ett tag gick ner det de hade gått 

upp. Detta upplevde sjuksköterskorna som retfullt och frustrerande. Denna frustration 

överväldigade sjuksköterskorna vilket gjorde att de nådde en punkt där de fått nog och 

kände att de inte orkade längre och brydde sig därför mindre om patienterna (King & 

Turner, 2000). Det resulterade i att sjuksköterskorna distanserade sig från anorektikerna, 
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spenderade mindre tid med dem och stängde av känslorna för att skydda sig själva. En 

av sjuksköterskorna berättade att hon stängde av sina känslor och gjorde bara den 

omvårdnad hon var tvungen att göra och inget utöver det. Sjuksköterskorna upplevde 

en överväldigande frustration när de såg att patienterna inte blev friskare. 

Sjuksköterskorna beskrev att deras brist på förståelse, färdigheter och stöd i 

omvårdnaden av patienterna gjorde att de beskrev sig själva som fångvaktare (King & 

Turner, 2000). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans roll i omvårdnaden av tonårstjejer med 

anorexia nervosa. Författarna valde att göra en litteraturstudie för att belysa området. 

När artiklarna söktes till resultatet framkom det att det finns få artiklar genomförda på 

empiriska studier. Detta blev ett stort hinder för författarna eftersom en litteraturstudie 

bör bygga på empiriska artiklar. Det var svårt att hitta relevanta sökord som stämde 

överens med vårt syfte. Det var många gånger besvärligt att översätta de svenska 

nyckelorden så att de överensstämde med det engelska språket. Årtalet på artiklarna 

begränsades från 1995 och framåt. 

 

Många artiklar skrevs ut när de överensstämde med syftet men när författarna läste 

artiklarna kom det fram att de inte passade in i resultatet av olika anledningar. Detta 

gjorde att ett fåtal artiklar gick att använda i uppsatsen.  

 

Analysarbetet försvårades av att artiklarna var skrivna på engelska. Det medförde att det 

var svårt i resultatet att få samma innebörd när texten översattes till svenska. Författarna 

gjorde kategorier innan analysarbetet på börjades. Detta gjorde det lättare att få en 

struktur när artiklarna analyserades. Det var svårt att hitta bra rubriker som 

överensstämde med innehållet i resultatet. Författarna ville få en djupare förståelse av 

textens innehåll och därför lästes artiklarna flera gånger. Detta upplevdes som ett bra 

sätt för att få en djupare förståelse av textmaterialet.  
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För att styrka validiteten valdes artiklarna ut om de stämde överens med syftet och 

frågeställningarna. För att styrka reliabiliteten har författarna gjort två tabeller. Den ena 

tabellen visar en översikt av artiklarna som använts i resultatet och den andra tabellen 

visar antalet träffar från sökningen i de olika databaserna. I och med att uppsatsen har 

skrivits av två författare stärks reliabiliteten ytterligare. Författarna var noga med att 

omformulera texten i artiklarna för att inte plagiera originaltexten. Ett annat sätt att se 

till de etiska aspekterna var när författarna refererade i texten till källorna de använt.  

 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att anorektiker har ett stort behov av att bli bekräftade därför 

anser författarna till uppsatsen att SAUK- modellen är en bra utgångspunkt för 

omvårdnaden av dessa patienter. SAUK- modellen som tidigare beskrivits utgår ifrån 

bekräftande omvårdnad i fyra olika faser. I modellens första fas är omvårdnads mål att 

uttrycka sympati (Gustafsson, 1997). Colton och Pistrang (2004) beskriver att 

sjusköterskorna nästan alltid tar sig tid att prata med anorektikerna. I King och Turner 

(2000) berättar sjusköterskorna att de har blivit mer öppna i sina tankar och fått en ökad 

kunskap om sjukdomen. Gustavsson (1997) skriver att sjuksköterskorna bör dela 

anorektikernas oro detta kan i sin tur ge patienterna ett välbefinnande.  

 

I resultatet kom det fram att sjuksköterskornas förmåga att visa sympati påverkas av de 

känner sig lurade, svikna eller misslyckade. De påverkas även av att anorektikerna inte 

var motiverade till att bli friskare. Två artiklar som nämner detta är Ramjan (2004); 

King och Turner (2000). Som ett resultat av sjuksköterskornas brist på att visa sympati 

visar Colton och Pistrang (2004) att anorektikerna inte känner sig bekräftade.  

 

Författarna anser att det är av stor vikt att sjuksköterskorna visar förståelse för 

anorektikerna och deras problem som sjukdomen medför. Att visa sympati är något alla 

sjuksköterskor bör kunna visa oavsett vilka patienter de vårdar. George (1997) beskriver 

en rad komponenter som kan möjliggöra att en relation kan byggas dessa är respekt, 

accepterande, inte döma och äkthet. Författaren beskriver vidare att 

omvårdnadsforskning gjorts på relationen mellan sjusköterskorna och patienterna, Där 

framkom det att kvaliteten på relationen har stor betydelse för en lyckad behandling. 
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Men om patienterna upplever brist på empati och äkthet från sjuksköterskorna kan inte 

relationen räknas som terapeutisk (George, 1997).  

 

Den andra fasens mål enligt SAUK- modellen går ut på att skapa en accepterande dialog 

med patienterna (Gustafsson, 1997). Colton och Pistrang (2004) visar i sin artikel att 

anorektikerna tycker det är bra att sjuksköterskorna lyssnar på deras känslor och tankar. 

Men King och Turner (2000); Ramjan (2004) visar i sina artiklar att sjuksköterskorna 

har svårt att vinna anorektikernas förtroende och därför är patienterna rädda för att 

öppna sig för dem. Brist på förtroende leder till misstro mellan sjuksköterskorna och 

anorektikerna och det gör det svårt att bygga upp en relation. 

 

Författarna till uppsatsen menar att om en bra relation kan skapas bör det finns ett 

förtroende mellan sjuksköterskorna och patienterna. Författarna anser också att det är av 

stor vikt att man har en väl fungerande dialog med patienterna. George (1997) menar att 

sjuksköterskorna bör ha en positiv inställning till anorektikerna för att en bra och 

fungerande relation. 

 

Gustafsson (1997) beskriver att i tredje fasens mål bör sjuksköterskan skaffa sig 

kunskaper om patientens upplevelser. Colton och Pistrang (2004) och Serpell, et al. 

(1999) berättar anorektikerna att sjukdomen upplevs som både positiv och negativ. Det 

positiva med sjukdomen är att den ger bättre självförtroende, en känsla av säkerhet och 

den upplevs som en vän. De negativa är att den styr deras liv och är som en fiende. De 

upplever sjukdomen som en strid mellan gott och ont. Anorektikerna som deltog i 

Colton och Pistrangs (2004) studie ansåg att sjuksköterskorna lade för lite vikt vid deras 

mentala hälsa och missade därmed deras största problem med sjukdomen. 

 

Författarna till uppsatsen menar att om sjuksköterskorna lägger ner mer tid på att lyssna 

på patienternas upplevelser av deras livssituation kan de bemöta de på ett bättre sätt och 

få en djupare förståelse för deras problem.  

 

Den fjärde fasen utgår ifrån den yrkesspecifika kompetensen och bygger på patienternas 

upplevelser av sin livssituation (Gustafsson, 1997). För att ge den bästa omvårdnaden 
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till patienterna är det av stor vikt att sjuksköterskorna ser de som egna individer med 

olika behov (Colton & Pistrang, 2004). Sjuksköterskorna i King och Turners (2000) 

studie har grundprinciper att utvärdera omvårdnaden med. Det gör det möjligt för de att 

utveckla omvårdnaden till att bli bättre och till att förespråka varje patients behov.  

 

Författarna till uppsatsen anser att det kan underlätta för sjuksköterskorna om de har ett 

antal principer att arbeta utefter. Det kan även underlätta vid utvärderingen av 

omvårdnaden.  

 

I George (1997) beskriver anorektikerna att sjuksköterskorna bör ha expertkunskap om 

sjukdomen eftersom de då kan utföra en bättre omvårdnad.  

 

Gustafsson (1994) skriver att naturliga bekräftelsekällor är familj, vänner och 

arbetskamrater. Om inte sjuksköterskorna förstår patienternas besvär eller livsvillkor 

kan inte sjuksköterskorna använda sin professionella kompetens på ett bra sätt. Om 

anorektikerna och sjuksköterskorna bekräftar varandra stärks deras självärdering. 

Bekräftelsen är knuten till ett hopp om självförverkligande där sjuksköterskorna stöttar 

anorektikerna i deras identitet och autonomi. En bekräftande relation är stärkande för 

både patienterna och sjuksköterskorna (Gustafsson, 1994).  

   

Konklusion 
För att kunna säkerställa en god omvårdnad från sjuksköterskornas sida är det bra om de 

har mer specifik kunskap om sjukdomen anorexia nervosa. Omvårdnaden bör vara 

individbaserad där anorektikernas behov styr. Sjuksköterskorna bör även använda sig av 

en bekräftande omvårdnad eftersom anorektikerna beskriver detta som en brist. Att 

vårda anorektiker ses inte som ett eftertraktat yrke och många av sjuksköterskorna har 

en negativ attityd gentemot de här patienterna. Sjuksköterskorna borde se föräldrarna 

och anorektikerna som resurser i behandlingen och i tillfrisknandet istället för att 

utesluta dem ur vården.  
 

Under arbetets gång har det varit svårt att hitta empiriska artiklar som beskriver 

sjuksköterskans roll i omvårdnaden av anorektiker. Det verkar vara ett område som inte 
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är så utforskat trots att det är ett växande problem. Större delen av forskning visar en 

negativ bild av denna vårdform. Författarna föreslår därför att vidare empirisk forskning 

görs på detta område som kan visa en positivare bild av omvårdnaden av dessa 

patienter.  
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