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ABSTRACT

Background: Anorexia nervosa is a severe and multifaceted eating disorder generally found in 

the female population. Throughout anorectic starvation relationship related conflicts revolving 

round power and autonomy are bound to happen. For that reason the most crucial part of 

treatment should be to build a trusting relationship.

Aim: The aim of this study was to describe relationship promoting strategies a nurse can use 

during care of anorexia nervosa patients.

Method: This literature study derives from a qualitative analysis of scientific articles.

Results: The findings indicate on five different strategies a nurse can use during care of 

anorexia nervosa patients. All five strategies are described in the following themes: see the 

person behind the disease, offer control and freedom of choice, offer support, inspire with 

confidence, and the significance of reflection. For good result they demand the nurses utmost 

interest in patients and work, or else a relationship is likely not to be established.

Keywords: Anorexia nervosa, nurses, relationship, strategies.
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INLEDNING

Anorexia nervosa, fortsättningsvis benämnd anorexia, är vanligast bland kvinnor i åldern 15-

24 år. Enligt sjukhusstatistik drabbas nio av 100 000 per år inom denna åldersgrupp. Bland 

pojkar är förekomsten tio gånger mindre, det vill säga en av 100 000 per år (Cullberg, 2003). 

Även om anorexia har definierats som en sjukdom specifik för den industrialiserade världen, 

så har den rapporterats från de flesta länder och kulturer (Bergström, Gillberg & Gillberg, 

1995).

Vid anorektisk svält ser man ofta relationsrelaterade konflikter där det ofta handlar om 

problem med vänner samt familjestrider om makt och autonomi. Det kan mycket väl hända att 

patientens ätproblematik är en del i en maktkamp i hemmet och att ett framsteg i ätandet 

samtidigt kan utmynna i ett nederlag i denna maktkamp. Till det mest centrala vid terapin av 

dessa patienter hör att lära känna dom och att bygga upp en trygg och bärkraftig 

behandlingsrelation (Eriksson & Carlsson, 2001).

Intresset för anorexia väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen på en psykiatrisk 

avdelning. Nästan omgående observerades den relationsrelaterade problematiken som ägde 

rum mellan sjuksköterskan och anorexia nervosa patienter. Författaren vill därför med denna 

litteraturstudie beskriva relationsfrämjande strategier sjuksköterskan kan använda sig utav vid 

omvårdnad av just dessa patienter.

BAKGRUND

Historik

Bergström et al. (1995) berättar om medeltida religiösa asketer som under långa tider vägrade 

äta, helt eller delvis. Den utsvultna kroppen, det detaljerade uppräknandet av varje uns vatten, 

varje tugga mat samt det besatta oresonliga sinnestillståndet, för tankarna till ett tillstånd som 

kallas anorexia och som numera anses vara en sjukdom.

Ätstörningar, i vilken anorexia ingår, är inget nytt fenomen. Redan 1686 behandlade läkaren 

Richard Morton en kvinna som var helt utmärglad, utan mens och matlust men som hade en 

ovanlig studieflit. Man kunde där inte finna någon vanlig sjukdomsorsak. Morton beskrev 

patientens sjukdom som ett andens sjuka tillstånd, en nervös förtvining orsakad av 

överbeskydd, bekymmer och sorgsenhet. Behandlingen var fruktlös och patienten dog efter en 
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tid. Namnet anorexia nervosa (aptitlöshet) fick sjukdomen genom en patient som William 

Gull beskrev 1874, där patienten hade ett förhållande till aptiten som var präglat av ett sjukligt 

mentalt tillstånd och en benägenhet för mental perversitet. Hon behövde regelbunden matning 

och människor som kontrollerade henne. Under senare år har ätstörningar av olika slag fått 

kraftigt ökad uppmärksamhet. Anorexia är den som kanske blivit mest känd, både hos kliniskt 

arbetande personal och också allmänheten (Eriksson & Carlsson, 2001).

Anorexia är en ätstörning som bäst kan beskrivas som ett kliniskt syndrom eftersom det 

hittills saknas en specifikt beskriven etiologi (Goldstein & Stunkard, 2005). Cullberg (2003) 

beskriver i sin tur ett syndrom som en grupp symtom som kan sammanföras till en 

meningsfull sjukdomsbild. Han beskriver vidare anorexia som en sjukdom, vilken i sin 

allvarligaste form kan leda till döden. Bland annat genom självmord, som är den vanligaste 

dödsorsaken, men också till följd av elektrolytstörningar. First och Tasman (2004) tillägger att 

10-20 % av individerna som blivit hospitaliserade på grund av anorexia kommer inom de 

närmaste 10-30 åren att dö till en följd av sin sjukdom.

Symtom

Vid anorexia är vissa symtom mycket framträdande, och syns tidigt vid kontakt med den 

drabbade (Eriksson & Carlsson, 2001). De mest uppenbara är avmagring orsakad av ett 

extremt minskat matintag, ofta kombinerat med överdriven motion. Önskan om viknedgång är 

oresonlig och minskar inte med tilltagande magerhet (Bergström et al., 1995). Ätstörningen är 

kopplad till en specifik psykopatologi, där förändrad kroppsuppfattning dominerar. 

Undernäring med varierande svårighetsgrad är ofta förekommande, med sekundära 

metaboliska rubbningar och störda kroppsfunktioner. Symtomen innefattar även kräkningar, 

användning av avmagringsmedel, laxermedel samt diuretika (Cullberg, 2003).

Orsaker

Orsakerna till anorexia är fortfarande inte riktigt kända. Det finns ett växande stöd för att 

många och komplext samverkande faktorer är med vid uppkomst och vidmakthållandet av 

ätstörningen. Dessa är av social, psykologisk och biologisk karaktär. Bland de som betonar ett 

socialt ursprung och sociala källor till vidmakthållandet finns föreställningen om anorexia 

som en form av reaktion på social stress. Andra väljer dock att se på anorexia som en produkt 
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av stöd som föräldrar borde ha erbjudit men misslyckats med, eller som en strategi för att 

neutralisera familjekonflikter (Eriksson & Carlsson, 2001).

En del forskare hävdar bland annat att anorexia kan uppkomma som följd av rädsla för vikt 

och kontrollförlust eller anorexia som kroppslig felperception. Rädsla över att bli fet eller för 

att förlora kontrollen över ätandet, samt skuldkänslor efter att ha ätit, tillhör inte 

ovanligheterna. Många anorektiker ser heller inte sig själva som utmärglade, utan som bredare 

och fetare än de faktiskt är (Eriksson & Carlsson, 2001).

Psykologiska faktorer kan antagligen inte ensamma förklara uppkomsten av anorexia. 

Sannolikt spelar också somatiska och biologiska faktorer en roll i detta skeende. De faktorer 

som omskrivs och som tros kunna orsaka anorexia är genetiskt arv, hypothalamisk störning 

samt näringsmässig störning (Eriksson & Carlsson, 2001).

Diagnostik

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition Text Revision 

(DSM-IV-TR) beskriver följande fyra kriterier för anorexia.

A. Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd 

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

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

att kroppsvikten är mindre än 85 % av 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, självkänslan överdrivet påverkad av 

kroppsvikt eller form; förnekar allvaret i den låga kroppsvikten.

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

menstruationer uteblir. (En kvinnas menstruation anses ha upphört om hon endast 

menstruerar till följd av hormonbehandling, till exempel med östrogen).

Med enbart självsvält; under den aktuella episoden av anorexia har personen inte regelmässigt 

hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (det vill säga självframkallade kräkningar 

eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang).
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Med hetsätning/självrensning; under den aktuella episoden av anorexia har personen 

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

kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang) (First & Tasman, 2004).

Diagnosen skall kunna ställas även vid, till skillnad från vad man tidigare trott, frånvaron av 

ett av de ovan nämnda kriterierna (Goldstein & Stunkard, 2005).

Behandling

Som redan omskrivet är anorexia en sjukdom med många olika symtom och många olika 

orsaker, enhetlig och likartad behandling är därför varken möjlig eller önskvärd (Bergström et 

al., 1995).

Behandlingens första mål är att engagera individen och dennes familj. För de flesta som lider 

av anorexia är detta påfrestande. Oftast bagatelliserar individerna symtomen och antyder att 

familjens och vänners, de som oftast från första början arrangerar kontakten med sjukvården, 

oro är överdriven (First & Tasman, 2004). I och med att det blivit kartlagt vilka förödande 

konsekvenser svälttillståndet kan medföra har det också blivit uppenbart att all anorexivård i 

första hand måste syfta till att avbryta viktminskningen och åstadkomma viktökning. Några 

allmänna riktlinjer för exempelvis hur mycket viktökning som är bra kan inte ges, varje fall är 

i detta avseende unikt (Bergström et al., 1995).

Behandlingens andra mål utgörs av att läkaren värderar och börjar behandla de akuta 

medicinska problemen, exempelvis elektrolytrubbningar och hjärtarytmier (First & Tasman, 

2004).

Den behandling med mediciner som kommer i fråga vid anorexia indelas efter tre 

indikationer.

1. Behandling av viktnedgång och matvägran.

2. Behandling av associerade psykiatriska symtom.

3. Behandling av medicinska komplikationer av svälten.
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Än så länge finns inte någon medicinsk behandling indicerad vid anorexia, innebärande i sig 

att sjukdomen inte utgör en indikation för medicinsk farmakologisk behandling (Bergström et 

al., 1995). De mediciner som kan komma i fråga är aptit stimulerare, vitaminer, zink, 

magnesium, samt andra former av mineraltillägg, ångestdämpande, antidepressiva, kalcium, 

järn samt östrogen (Lask & Bryant-Waugh, 2000).

Komplikationer

De fysiska komplikationerna till anorexia är inte alltid reversibla vid viktuppgång och kan 

vara livshotande (Bergström et al., 1995). De akuta effekterna av svält är beroende av lagrat 

fett i kroppen. När denna berövas föda startar en process för att konservera energi vid vilken 

de mest väsentliga kroppsfunktionerna påverkas sist. Oväsentliga organ tillförs så lite energi 

som möjligt samtidigt som blodflödet till dessa områden reduceras (Lask & Bryant-Waugh, 

2000).

Akuta och livshotande komplikationer

Även om majoriteten av dödsfall orsakade av anorexia förknippas med självmord kan en del 

länkas till störningar i hjärtverksamheten (Mehler & Krantz, 2003). Dessa är vanliga, men går 

oftast tillbaka vid återställd vikt (Bergström et al., 1995). Onormal hjärtverksamhet omfattar 

bradykardi och lågt blodtryck som sällan ger tydliga symtom (First & Tasman, 2004). 

Långsam hjärtrytm med en puls på mindre än 60 slag i minuten förekommer i de flesta fall, 

och beror på att metabolismen går på lågvarv för att spara energi. Lågt blodtryck, lägre än 

90/60 mm Hg, är också vanligt och ger yrsel och matthetskänsla. Störd elektrolytbalans kan 

ge störd hjärtrytm, och plötsliga dödsfall på grund av rytmrubbning har rapporterats 

(Bergström et al., 1995).

Senkomplikationer

Tandköttet angrips, samt vid kräkningar även emaljen. Kräkningar kan ge bröstsmärtor som 

kommer från slemhinneirritation eller sår i matstrupen. Magsäcken krymper och känns 

utspänd efter små mängder mat. Magtömningen tar längre tid. Detta ger patienten en känsla 

av att vara fet och full med mat, och måste förklaras så att det inte blir ytterliggare en 

anledning att inte äta. Även förstoppning är mycket vanligt på grund av att ett för litet 

matintag ger en sämre tarmfunktion (Bergström et al., 1995).
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Bland övriga senkomplikationer förekommer endokrinstörningar, hudförändringar, med 

karakteristiska fynd som kalla händer och fötter, samt förändringar på skelettet, närmare 

bestämt osteoporos (Lask & Bryant-Waugh, 2000). Osteoporos (benskörhet) tillhör till de 

allvarligaste komplikationerna till anorexia (Bergström et al., 1995). Individer med osteoporos 

löper en ökad risk att drabbas av permanent nedsatt bentäthet med plötsliga frakturer som 

följd (Mehler, 2003).

Sjuksköterskans ansvarsområde

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvård (SOSFS 

1993:17) är syftet med omvårdnad att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa 

och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt 

att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad omfattar också åtgärder i syfte att skapa en 

hälsofrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt patienter i 

deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer. 

Omvårdnad kan vara dels allmän, dels specifik. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom 

och medicinsk behandling, medan specifik omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap inte 

bara om människans normala funktioner utan också den aktuella sjukdomen och dess 

behandling. Flera yrkeskategorier har utbildning i allmän omvårdnad. Sjuksköterskan har 

dessutom en kvalificerad utbildning i specifik omvårdnad.

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska 

och barnmorska (SOSFS 1995:15) består sjuksköterskors och barnmorskors kompetens inte 

enbart i förmågan att utföra vissa arbetsuppgifter korrekt, utan att även i alla situationer kunna 

bedöma och besluta när en åtgärd är relevant. Detta skall förstås mot bakgrunden av att 

sjuksköterskans yrke innehåller flera dimensioner som på ett dynamiskt sätt utvecklas i mötet 

med det avvikande, det onormala, allt det oförutsägbara som är en del av mänskligt liv.

Relationer

Att lära känna anorektiska patienter samt att bygga en trygg och bärkraftig relation är, som 

redan skrivet, av central betydelse vid terapi och behandling av denna sjukdom (Eriksson & 

Carlsson, 2001). Man bör vara medveten om att sjuksköterske- och patientrollen ofta upplevs 

som en börda och är något som, inte minst patienten, inte hinner förbereda sig för, eftersom 

det heller inte är en roll som patienten väntade att ta på sig (McFarland & McFarlane, 1997). 
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Det terapeutiska arbetet måste fokusera på att skapa förändringsfrämjande ramar och 

överenskommelser, för att ge struktur i terapin och förbättra den vidare behandlingsrelationen. 

Man skall ha klart för sig att en terapeutisk relation är en sak som kan läras, utvecklas, 

förbättras och att relationen samt dess kvalitet byggs av de beteenden som fyller relationen 

(Eriksson & Carlsson, 2001).

PROBLEMFORMULERING

Tidigare studier av Ryan, Malson, Clarke, Anderson och Kohn (2006) målar upp en dyster 

bild av relationen mellan sjuksköterskor och anorektiska patienter. Inte sällan karakteriseras 

dessa av problematik rörande makt och autonomi, därmed ställandes höga krav på 

känslomässigt engagemang. Sjuksköterskan förväntas vara den som genom strikt disciplin och 

övervakning modifierar en patients beteende på samma gång som hon förväntas etablera en 

förtroendefull relation. Det är därför angeläget att fördjupa kunskapen i relationsfrämjande 

strategier.

SYFTE

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva relationsfrämjande strategier sjuksköterskan 

kan använda sig utav vid omvårdnad av anorexia nervosa patienter.

METOD

Följande studie genomfördes som en litteraturstudie. Nyberg (2000) beskriver litteraturstudier 

som teoretiska arbeten i vilka forskaren huvudsakligen refererar till, bearbetar och analyserar 

tidigare forskning och teorier som man funnit i vetenskapliga källor. I dessa ingår inga egna 

empiriska data utan uppgiften består i att samla in, ordna, omstrukturera, göra egna analyser 

och synteser av information som samlats in av andra.

Informationssökning

Förr talades mest om litteratursökning. Numera används hellre begreppet informationssökning 

eftersom det är information vi söker, inte böckerna som sådana. Det finns idag mycket 

information i andra former än de som vi förknippar med litteratur och böcker, i exempelvis 

elektroniska dokument, bilder, modeller, kartor och annat som inte är litteratur, men som ändå 

kan vara till stor nytta för forskare (Nyberg, 2000). Patel och Davidson (2003) påstår dock att 
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det trots allt är vanligast att kunskap hämtas från just böcker, artiklar publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter, rapporter samt numera även Internet.

Nyberg (2000) beskriver systematisk sökning som ett sätt att hitta relevant material och 

innebär att man går igenom olika specialdatabaser för att med datorns hjälp söka böcker, 

artiklar och rapporter som indexerats enligt sökord eller klassifikationskoder som biblioteken 

använder.

De databaser som användes vid den systematiska sökningen var Academic Search Elite, 

Cinahl samt The Cochrane Library. Sökorden som författaren använde var anorexia nervosa, 

nurses, relationship, och strategies. Samtliga sökordskombinationer och antal träffar i 

databaser vid den systematiska sökningen redovisas i tabell 1. Värt att nämna är att 

sökningarna begränsades till att endast omfatta vetenskapliga artiklar från 1998 och framåt 

samt att dessa skulle vara peer reviewed, det vill säga kritiskt granskade före publicering av 

andra experter inom samma område (Polit & Tatano Beck, 2004).

Tabell 1. Redovisning av sökord, sökordskombinationer och antal träffar i databaserna 

Academic Search Elite (ASE), Cinahl (C) samt The Cochrane Library (TCL).

Sökord  ASE      C             TCL

Anorexia Nervosa + Nurses       13         20       9

Anorexia Nervosa + Relationship     117         81     13

Anorexia Nervosa + Strategies             35         22     21

Anorexia Nervosa + Women     319       218     12

Anorexia Nervosa + Nurses + Relationship         1           2       6

Anorexia Nervosa + Nurses + Strategies         0           1       9

Anorexia Nervosa + Relationship + Strategies         4           3     13

Nurses + Relationship + Strategies     292       217   440

Nurses + Strategies + Women     203       263   600

Urval

Databassökningen resulterade i ett stort antal vetenskapliga artiklar, därför valde författaren 

att granska de sökordskombinationer som resulterade upp till ett tresiffrigt träffantal. 

Granskningen av artiklarna innebar att läsa abstract och att avgöra om dessa var empiriska 
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eller reviewartiklar. Granskningen omfattade dessutom en personlig bedömning om artiklarna 

behandlade eftersträvat problemområde. Alla artiklar på annat språk än svenska och engelska 

gallrades bort. Denna granskning resulterade i 13 intressanta artiklar. Då fyra av dessa 13 inte 

motsvarade studiens syfte gallrades även dessa bort. Kvar blev nio vetenskapliga artiklar vilka 

återfinns i tabell 2.

Tabell 2. Redovisning av, i resultatet, bearbetade vetenskapliga artiklar.

Författare Titel Syfte Resultat

Clinton, Patient Satisfaction with Att undersöka tillfredsställelsen Efter 36 månader visade sig 38 %

David, Treatment in Eating Disorders: hos patienter som lider av av undersökningsgruppen vara i hög

Björck, Cause for Complacency or ätstörningar 36 månader efter grad tillfredsställd med

Caroline, Concern? inledande behandling. behandlingen, medan 39 % var

Sohlberg, tillfredsställd och 23 %

Staffan & otillfredsställd.

Norring,

Claes

(2004).

Colton, Adolescents’ Experiences Att sörja för en detaljerad Undersökningsgruppen uttryckte

Anna & of Inpatient Treatment for beskrivning av hur tonåringar sig både positivt och negativt om

Pistrang, Anorexia Nervosa upplevde sin sjukhusvistelse sjukhusvistelsen. Gemensamt för

Nancy under tiden de behandlades för alla var dock att den upplevdes vara

(2004). anorexia nervosa. präglad av konflikter och dilemman.

King, Caring for adolescents with Att på djupet undersöka Vård av anorektiska patienter

J. Susan & anorexia nervosa: a registered sjuksköterskors upplevelser upplevdes vara en emotionell

Turner, nurses’ perspective kring vård av anorektiska resa, periodvis präglad av

de Sales patienter. ångest och frustration.

(2000).

Lamoureux, “Becoming the Real Me’’: Att utreda Tillfrisknandeprocessen är till

M. H. Mary & Recovering from Anorexia tillfrisknandeprocessen största delen fokuserad på att

Bottorff, Nervosa från anorexia nervosa. patienten skall återupptäcka sig

L. Joan själv.

(2005).

Macdonald, Origins of Difficulty in the Att, i möten mellan Den helt och hållet största

Marilyn Nurse-Patient Encounter sjuksköterska-patient, se bortom kategorin, den som bekymrade

(2007). patienten som en källa till såväl sjuksköterskorna som

svårighet och istället titta på patienterna mest, var tid. Närmare

kontextens betydelse. bestämt brist på densamma.

Micevski, Developing interpersonal Att beskriva hur Fynden avslöjade två



10

Valentina & relationships with adolescents sjuksköterskor utvecklar övergripande strategier,

McCann, with anorexia nervosa relationer till unga anorektiska ´genom samspel med

V. Terence patienter. sjuksköterskor` och ´genom

(2005). samspel med petienter.`

Offord, Adolescent Inpatient Treatment Att utforska tonåringars Undersökningsgruppen i denna

Abaigh, for Anorexia Nervosa: A syn avseende: behandling, studie upplevde sig bland annat

Turner, Qualitative Study Exploring utskrivning samt vilken inverkan vara avskärmad från det ´normala´

Hannah & Young Adults’ Retrospective sjukhusvistelsen hade på deras och att utvecklingsbehoven

Cooper, Views of Treatment and låga självkänsla och behov av inte blev tillgodosedda.

Myra Discharge kontroll.

(2006).

Ramjan, Nurses and the ‘therapeutic Att beskriva svårigheter Att skapa en terapeutisk

M. Lucie relationship’: caring for och hinder vid försök relation visade sig vara svårare än

(2004). adolescents with anorexia att skapa en terapeutisk befarat, till stor del beroende på

nervosa relation. stridigheter mellan parterna.

Turrell, Adolescents with Anorexia Att ta reda på vilka Medicinsk stabilitet, erhållen

L. Sheri, Nervosa: Multiple Perspectives förhållanden som måste utbildning, psykologiska

Davis, of Discharge Readiness råda för att hjälpa patienter förändringar samt social planering

Ron, och anhöriga att fortsätta är alla de förhållanden som bör

Graham, tillfrisknandeprocessen tillgodoses innan patienter och

Heather & hemma. anhöriga fortsätter

Weiss, tillfrisknandeprocessen hemma.

Iris

(2005).

Analys

Kvalitativa analyser syftar till att organisera, strukturera och lyfta fram det viktiga ur tidigare 

forskning. De är ofta enormt tid- och arbetskrävande att utföra eftersom sidor och sidor av 

material måste läsas och organiseras till någon sorts helhet. Det finns dock inga universella 

regler för hur analysen skall gå till och inte heller för hur resultatet skall presenteras (Polit & 

Beck, 2004).

Efter genomfört urvalsmoment lästes samtliga nio vetenskapliga artiklar ett antal gånger. Med 

tiden började författaren att se likheter men också olikheter i materialet varpå tydliga mönster 

uppenbarade sig. För att gruppera och skilja dessa åt användes fem olika färgpennor i 

nyanserna blå, grön, gul, orange och röd. Polit och Beck (2004) beskriver detta som en 

traditionell metod för att organisera kvalitativt material. Eftersom alla fynd visade sig vara 

skrivna på engelska översattes dessa till svenska på grund av att studien skulle skrivas på 
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samma språk. Ur denna översättning växte rubriker fram. Den text som befanns vara relevant 

sorterades in under respektive huvud- och underrubrik. Att på detta sätt redigera och 

kategorisera insamlat material är ett praktiskt sätt att genomföra en kvalitativ analys (Patel & 

Davidson, 2003; Polit & Beck, 2004).

Validitet och reliabilitet

Validitet innebär enligt Patel och Davidson (2003) samt Polit och Beck (2004) att författaren 

till en studie verkligen undersöker det som är menat att undersökas. Uttryckt med andra ord, 

att syftet med undersökningen ligger till grund för informationssökning, analys och 

presentation av resultatet. Reliabilitet i sin tur innebär att studien genomförs på ett tillförlitligt 

sätt.

För att stärka denna studies validitet har författaren valt att i tabell 2 översiktligt presentera de 

vetenskapliga artiklar som uppfyller syftet. Tabellen återger samtliga artiklars författare, titel, 

syfte och resultat. Dessa lästes ett flertal gånger med syftet som ständig utgångspunkt och 

med det slutgiltiga målet att erbjuda läsaren ett konkret och relevant resultat. För att stärka 

studiens reliabilitet och för att göra den reproducerbar har författaren konsekvent strävat efter 

att återge exakta litteraturhänvisningar och dessutom kompletterat dessa med en slutgiltig och 

mera utförlig sådan under studiens avslutande sidor.

RESULTAT

Resultatet strukturerades utifrån syftet.

I samband med analys av tidigare forskning inom samma område uppenbarade sig mönster 

vilka grupperades och tilldelades följande huvud- och underrubrik;

 En sjuksköterskas strategier

o Se personen bakom sjukdomen

o Erbjuda kontroll och valmöjligheter

o Erbjuda stöd

o Inge förtroende

o Reflektionens betydelse

Då något ansågs vara särskilt väl formulerat användes sparsamma citat.
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En sjuksköterskas strategier

Se personen bakom sjukdomen

En viktig dimension i samband med behandling av anorexia är enligt Colton och Pistrang 

(2004) huruvida patienten av sjuksköterskan upplever sig vara sedd som en individ med unika 

omvårdnadsbehov eller som bara ännu en anorektiker.

I sina försök att bland annat utforska tonåringars syn på behandling kom Offord, Turner och 

Cooper (2006) fram till att majoriteten av tonåringar sjuka i anorexia ofta upplever sig vara 

generaliserade och inte sedda som individer med unika omvårdnadsbehov. Att inte ha sin 

individualitet bekräftad kan av många upplevas som högst ohjälpsamt (Colton & Pistrang, 

2004).

För att bekräfta en patients individualitet, och därmed få en relation att växa, föreslår 

Micevski och McCann (2005) att sjuksköterskan försöker vara uppmärksam, mottaglig samt 

intresserad av patienten. Genom att tolka de signaler patienten därefter sänder ut kan hon inte 

bara visa uppmärksamhet, utan också använda signalerna till att utforma individanpassade 

omvårdnadsåtgärder.

Följande citat ur Micevski och McCann (2005) studie ger exempel på hur en sjuksköterska i 

deras undersökningsgrupp fick sina patienter att tala mera öppet, i hopp om att förstå dom 

bättre.

In general conversation I try and find something … that they have an interest in and … develop 
that further … [So I have] some sort of an angle to … find out … what [is] going on … in their 

minds and thoughts … [to get as] bigger picture of what [is] happening. (s. 106).

Colton och Pistrang (2004) konstaterar att tillgängligheten, viljan, samt förmågan till att se 

personen bakom sjukdomen är av avgörande betydelse för uppkomsten av en relation. 

Tillgängligheten är oftast det som oroar både sjuksköterskan och patienten mest. Finns 

sjuksköterskan tillgänglig och tar sig tid att lära känna patienten ökar chanserna till en god 

relation (Macdonald, 2007).
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Erbjuda kontroll och valmöjligheter

I samband med att Lamoureux och Bottorff (2005) utredde tillfrisknandeprocessen från 

anorexia fastställdes att sjukdomen ger patienten en känsla av såväl makt som kontroll och 

utgör en källa till falsk trygghet. ”The control of abstaining from food and the high I got off 

that gave me a … huge sense of power.” (Lamoureux & Bottorff, 2005, s. 175).

Att ge upp anorexia är att ge upp det enda patienten kan kontrollera, som att bli eller förbli 

ingenting (Lamoureux & Bottorff, 2005). I samma studie framkommer det dessutom att 

anorektiker emellanåt upplever sig sakna kontroll över vardagliga saker i livet och att 

relationer till andra dikteras av övriga människor i deras omgivning, däribland sjuksköterskan.

Dessa faktorer förvandlar därför utvecklingen av en relation, en del av 

tillfrisknandeprocessen, till ett extremt svårt arbete. Ytterligare försvårat av att sjuksköterskan 

praktiserar ett arbete till stor del baserat på en i förväg utformad behandlingsplan. En 

behandlingsplan som hon ibland inte förstår och därigenom blir omotiverad till att fullfölja. 

Om hon allt till trots fullföljer behandlingsplanen riskerar den att utmynna i en maktkamp, 

istället för ömsesidigt förtroende som krävs för att en relation skall uppstå (Micevski & 

McCann, 2005; Ramjan, 2004).

För att främja utvecklingen av en relation föreslår Micevski och McCann (2005) att 

sjuksköterskan använder sig av en strategi med vilken hon möjliggör för patienten att ta 

kontroll över vissa aspekter i behandlingen, och erbjuder valmöjligheter när det gäller andra. 

Dessa exemplifieras som när patienten skall äta och vilka aktiviteter denne skall delta i. Detta 

påstående finner delvis stöd i Clinton, Björck, Sohlberg och Norring (2004) studie i vilken en 

tredjedel av undersökningsgruppen 36 månader efter initial behandling upplevde den som 

tillfredsställande tack vare att de fick delta i planeringen av måltider.

Ytterligare kontroll kan erbjudas genom att hålla patienten informerad om pågående sjukdom 

och behandling, samt genom motivation till att sätta upp egna mål under sjukdomsperioden 

(Offord et al., 2006). Att erbjuda valmöjligheter men även information av detta slag främjar 

utvecklingen av en relation eftersom det förvandlar sjuksköterskan till en assistent i patientens 

jakt på självständighet och tillfrisknande (Micevski & McCann, 2005).
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Erbjuda stöd

För att hjälpa de anorektiskt sjuka bygga upp det mod som krävs, för att lämna sjukdomens 

falska trygghet, krävs att människor i deras omgivning erbjuder sitt ovillkorliga och alltid 

närvarande stöd. Stöd som ger den nivå av känslomässig trygghet nödvändig för förändring 

och framgång (Lamoureux & Bottorff, 2005).

Basically it was somebody just being there, somebody sort of outside of me … Your mind is … 
just taken over by these voices saying you don’t deserve to eat … So if there’s somebody outside, 
then … it gives you an opportunity to focus on something else. (Lamoureux & Bottorff, 2005, s. 

176.)

En sjuksköterska kan stödja en patient på flera olika sätt (Micevski & McCann, 2005). Ett sätt 

kan vara genom att ge denne ett värde (King & Turner, 2000). Ett annat kan vara genom att 

erbjuda praktisk och emotionell assistans när denna är behövlig. Eller helt enkelt genom att 

inspirera och uppmuntra till tillfrisknande (Micevski & McCann, 2005).

Turrell, Davis, Graham och Weiss (2005) ville ta reda på vilka förhållanden som måste råda 

för att anorektiska patienter och deras anhöriga skulle kunna fortsätta tillfrisknandeprocessen 

hemma. De kom i samband med detta bland annat fram till att stöd utgör ett viktigt element i 

samband med utskrivning. Detta preciseras och exemplifieras som en tillförlitlig person 

närvarande under samtliga mellanmål och måltider.

Inge förtroende

Förtroende förenar sjuksköterskan och patienten. Förtroende skapar dessutom oändliga 

möjligheter för sjuksköterskan att identifiera omvårdnadsbehov, vilket i sin tur underlättar 

arbetet med att utföra omvårdnadsåtgärder (King & Turner, 2000; Micevski & McCann, 

2005). Framgång i utvecklingen av en relation hänger enligt Lamoureux och Bottorff (2005) 

därför på om patienten möter människor denne kan ha förtroende för.

För att inge förtroende, ett av omvårdnadens fundament, krävs lyhördhet till patientens åsikter 

och bekymmer (King & Turner, 2000; Micevski & McCann, 2005). ”By listening to patients 

you can understand what has brought them … to be … where they are … This helps … get 

their trust and confidence in you … [so] they can … share … and … talk about [things] with 

you.” (Micevski & McCann, 2005, s. 108).
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Sjuksköterskan kan alltså genom att lyssna erhålla en bättre förståelse av patienten och 

därmed utveckla en relation (Colton & Pistrang, 2004; Micevski & McCann, 2005). Enligt 

Micevski och McCann (2005) pekar mycket även på att ärlighet utgör ett viktigt element vid 

försök att utveckla en ömsesidigt förtroendefull relation. Ärlighet från sjuksköterskans sida 

minskar patientens förvirring kring eventuell framgång i behandling. Medan ärlighet från 

patientens sida minskar sjuksköterskans förvirring kring patientens upplevelse av sin 

situation.

En annan användbar strategi, men med samma syfte, går ut på att sjuksköterskan upprätthåller 

förtrolighet gentemot patienten, med andra ord inte avslöjar patientrelaterad information utan 

medgivande. Detta är av central betydelse. Genom att upprätthålla förtrolighet är det mer 

troligt att patienten ger uttryck för sina känslor och behov. ”… You have a secret with the … 

patient … and they know that you [are] not going to disclose [it] to anybody … A … bond … 

is formed in some ways … and they know … you are going to protect them.” (Micevski & 

McCann, 2005, s. 108).

Reflektionens betydelse

I samband med att King och Turner (2000) undersökte sjuksköterskors upplevelser kring vård 

av anorektiska patienter kom de fram till att reflektion kring vård av dessa patienter möjliggör 

en utveckling av olika perspektiv. Perspektiv som för utvecklingen av en relation framåt.

Micevski och McCann (2005) föreslår att reflektionen görs i en grupp, exempelvis kollegor 

emellan. Lärdom kring vilka närmanden som är lämpligast att använda vid utvecklingen av en 

relation, men även kring tidigare kliniska erfarenheter, öppnar dörrar för mer 

individanpassade och mer konsekventa strategier. Reflektionen kan vidare liknas vid en 

konsultation och är viktig, i synnerhet vid svårigheter att utveckla relationer.

King och Turner (2000) framhäver vikten av att inta en ifrågasättande attityd, ta ett steg 

tillbaka och titta objektivt på situationen eftersom det inte alltid är kvalitén på vården som 

bestämmer relationens utgång.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Nyberg (2000) hävdar att undersökningens metoder och material skall väljas utifrån valda 

problem och frågor en avser att besvara. Avgörande för val av metod är frågornas 

formulering. Författaren till föreliggande studie formulerade syftet och valde metoden 

litteraturstudier. Chinn och Kramer (2004) beskriver litteraturstudier som en granskning av 

tidigare arbeten inom samma problemområden. Även Polit och Beck (2004) beskriver det på 

liknande sätt men tillägger att granskningen är kritisk till sitt sätt och syftar till att identifiera 

aspekter av problem vilka kräver mer forskning.

Strax efter att syftet formulerades inleddes en intensiv sökning efter relevant information, i 

detta fall vetenskapliga artiklar. Enligt Nyberg (2000) skall sökning efter information påbörjas 

genast då temaområdet, forskningsuppgiften eller arbetsrubriken är bestämd. Han tillägger 

vidare att informationen bör vara så färsk som möjligt. Med detta i åtanke begränsade 

författaren årtalen i artikelsökningen till 1998 och framåt.

I samband med artikelsökningen och urvalsmomenten påträffades ett antal svårigheter. En av 

dessa utgjordes av att sjukdomen anorexia är ett populärt forskningsområde och automatiskt 

ledde till ett stort antal sökträffar. Antalet minskade drastiskt då sökningen istället 

genomfördes med olika kombinationer av samma sökord. Ett exempel på detta är 

sökordskombinationen (Anorexia Nervosa + Nurses + Relationship), som i en databas 

resulterade i endast en träff! Författaren granskade sedermera de sökordskombinationer som 

resulterade upp till ett tresiffrigt träffantal, eftersom en mer begränsad sådan inte resulterade i 

eftersträvat antal relevanta artiklar.

Ett annat, under informationssökningen, återkommande bekymmer utgjordes av att en 

betydande del av de i träfflistor påträffade artiklar saknade abstract. Av den anledningen 

gallrades några bort samtidigt som resten granskades närmare. Avgörande fick istället bli 

artiklarnas titlar och om dessa av författaren uppfattades som relevanta. Det går att diskutera 

om denna gallring baserad på titlar resulterade i att värdefulla artiklar gick förlorade. Viktigt 

att komma ihåg är att studier av detta slag är tidsödande och ibland genomförs under 

ogynnsamma omständigheter. Med tidsaspekten färsk i minne önskar författaren göra läsaren 
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uppmärksam på att de artiklar som verkade uppfylla syftet, men inte fanns tillgängliga som 

fjärrlån, uteslöts eftersom övriga beställningsformer ansågs vara allt för tidskrävande.

Då föreliggande studie genomfördes som en litteraturstudie föreföll det författaren naturligt 

att använda en kvalitativ analysmetod. Kvalitativa analysmetoder syftar till att skaffa djupare 

kunskap om fenomen och inte den fragmentiserade kunskap som i samma fall kvantitativa 

analysmetoder hade gett (Patel & Davidson, 2003; Polit & Beck, 2004). Författaren anser av 

denna anledning att metodvalet till denna studie var rätt men är inte säker på i vilken 

utsträckning studien är tillämpbar. Kvalitativa analysmetoder präglas enligt Polit och Beck 

(2004) av författarens intuition, subjektivitet och tolkning. Därför är det lockande att diskutera 

om varje studie i detta avseende är unik, svår att reproducera och tillämpbar i någon större 

utsträckning.

Resultatdiskussion

Författaren vill inledningsvis uppmärksamma läsaren om att resultatet i denna studie härrör ur 

en begränsad undersökning och av den anledningen bör inte användas till att dra några 

långtgående slutsatser. De vetenskapliga artiklar som studien vilar på är få till antalet, liksom 

undersökningsgrupperna de berör. Begränsningarna till trots går resultatet inte bortse ifrån. 

Omvårdnad av anorektiska patienter fodrar en förmåga till att; se individen bakom 

sjukdomen, erbjuda kontroll och valmöjligheter, erbjuda stöd, inge förtroende och reflektera 

kring tidigare arbete.

Denna studie tyder på att sjuksköterskan vid omvårdnad av anorektiker ofta väljer att fokusera 

på sjukdomen. Någonting patienten uppfattar som negativt och vidare visat sig försvåra 

etableringen av en relation. Anledningarna till detta kan vara flera. Sjuksköterskeyrket 

beskrivs av Bégat, Ellefsen och Severinsson (2005) som krävande och stressat med ibland 

oklara arbetsuppgifter. Detta i kombination med bristande rutiner gör arbetet svårplanerat och 

riskerar att förpassa patienten i skymundan. Shattell (2005) i sin tur spekulerar i om inte 

relationer utvecklas olika beroende på den behandlande sjuksköterskans karaktär. Även Bégat 

et al. (2005) är inne på samma bana och menar på att en sjuksköterska baserar sitt handlande 

på kunskap, känslor och principer. Det är med andra ord hennes normer och värderingar som 

avgör hur patienten bemöts.
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Att en relation kan utvecklas utan att först bekräfta en patients individualitet bedöms av 

författaren som osannolikt. Trots anorexins allvarliga och komplexa natur föreslår författaren 

att fokus riktas på patienten och inte på sjukdomen som resultatet i denna studie antyder. För 

att bekräfta en patients individualitet och därmed utveckla en relation bör sjuksköterskan 

undvika stigmatisering. Hon bör även ta sig tid till att lyssna på patienten. En bra relation 

kännetecknas enligt Breeze och Repper (1998) just av att sjuksköterskan lyssnar på och 

respekterar patienten. Det har tidigare också visat sig vara lönsamt att uppmärksamma 

patientens önskemål eftersom det erbjuder ett gyllene läge att identifiera individuella 

omvårdnadsbehov. Oklart är om detta räcker eller om det även förutsätter sjuksköterskans 

emotionella engagemang och intresse.

Studien tyder även på att en del patienter upplever sig erhålla makt och kontroll ur anorexin 

medan den för somliga utgör en trygghet i en annars kaotisk vardag. Ett hot mot patientens 

sjukdom upplevs ibland av den orsaken som ett direkt hot mot det enda kontrollerbara. I vilket 

fall som helst har patientens upplevelse av anorexin och mängden frihet en tendens att orsaka 

konflikter sjuksköterskan och patienten emellan. Konflikter som till en del även visat sig 

bottna i den stress som sjuksköterskan upplever från organisationens krav på att ”… move 

people on quickly …” (Breeze & Repper, 1998, s. 1303).

Breeze och Repper (1998) konstaterar vidare att sjuksköterskan ibland hamnar i situationer i 

vilka hon måste ta kontroll, även om det leder till en maktkamp med patienten. Situationer där 

patienten uppvisar störande beteenden varvid sjuksköterskan är tvungen att agera för sina 

övriga patienters bästa. Författaren föreslår att sjuksköterskan jämställer patienten med en 

samarbetspartner, erbjuder denne kontroll och kontinuerlig information gällande vissa aspeker 

av behandlingen och valmöjligheter när det gäller andra. Något som enligt Breeze och Repper 

(1998) ger mening åt behandlingen men också främjar utvecklingen av en relation.

Alla patienter har enligt Fagerström, Eriksson och Engberg (1999) såväl praktiska som 

emotionella behov. Behov av mänsklig kontakt, närhet och hopp. Dessa är inte specifika för 

någon sjukdomsgrupp och omfattar därmed även anorektiker (Fosbinder, 1994). Något också 

denna studie tidigare slagit fast. Genom uppmuntran samt praktisk och emotionell assistans 

kan sjuksköterskan erbjuda den känslomässiga trygget nödvändig för patienten att lämna 

anorexins falska trygghet. Behovet av stöd är dock individuellt och beror enligt Fagerström et 
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al. (1999) på hur länge patienten varit sjuk. Fosbinder (1994) antyder i sin studie att de bästa 

relationer är de i vilka sjuksköterskans ansträngningar sträcker sig bortom arbetskraven.

Något som emellertid inte sträcker sig bortom arbetskraven är sjuksköterskans skyldighet att, 

bortsett vissa undantag, hålla patientrelaterad information hemlig (ICN, 2006). Förtroende 

hänger enligt Sellman (2007) nära samman med sårbarhet och menar vidare att patienten i 

förhållande till sjuksköterskan befinner sig i en särskilt utsatt position. Därmed konstaterar 

han något, som senare även författaren till denna studie gör, att förtroende är något väsentligt 

för utvecklingen av en relation. Ömsesidigt förtroende förenar sjuksköterskan och patienten 

men förutsätter lyhördhet, ärlighet samt förtrolighet från sjuksköterskans sida.

Författaren vill till sist lyfta fram vikten av kontinuerlig reflektion kring relationer med 

anorektiska patienter. Bégat et al. (2005) gör gällande att sjuksköterskor ofta vänder sig till 

kollegor för hjälp att avgöra vad som är rätt och fel. Vanligast berörande etiskt svåra 

situationer. Situationer frekvent förekommande inom anorexivård. Det går dock att spekulera 

i om dessa situationer blir mer hanterbara genom reflektion samt de nyvunna perspektiv som 

följer.

Konklusion

Många människor har på senare år, främst genom media, uppmärksammat anorexia som en 

allvarlig form av ätstörning med uttalade fysiska och psykiska symtom. Dock har inte lika 

många blivit bekanta med att ätstörningen tenderar orsaka relationsrelaterade konflikter 

rörande makt och autonomi. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar av patient med anorexia 

fordrar såväl kompetens som personlig lämplighet. För att utveckla en relation med dessa 

patienter bör sjuksköterskan därför vara förtrogen med ett flertal relationsfrämjande strategier.

Under studiens gång konstaterades att det för närvarande råder brist på relevant litteratur om 

valt problemområde. Författaren efterlyser av den anledningen mer forskning kring 

relationsfrämjande strategier samt hur sjuksköterskans personliga lämplighet inverkar på 

fenomenet. För att göra det mer intressant bör forskningen bedrivas ur ett genusperspektiv 

eftersom tecken på sådan inte märktes av under studiens gång. Anorexi bör slutligen inte ses 

som något självförvållat utan något som kan drabba oss alla, oavsett kulturell och social 

tillhörighet.
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