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ABSTRACT 
 
Eating disorders are far more common than people in general think. Indications of anorexia 
are substantial thinning and exaggerated physical training. In the case of bulimia, compulsive 
eating and vomiting are common symptoms. Both diseases require treatment and in some 
cases hospitalization. Many patients don’t understand that they are sick, in most cases they 
don’t even see themselves as thin. People around them are worried about their health.  
 
The aim of this study is to explore various forms of treatment and illustrate the nurse’s roll of 
caring during the treatment of a patient suffering from eating disorders. 
 
The method used for this study was examination of literature. Collection of information has 
been done through searching data bases. Articles and literature have been retrieved at the 
Vänersborg University library and Norra Älvsborgs Länssjukhus library.  
 
The results are reported in three subtitles: why eating disorders appear and causing factors, 
different methods of treatment as well as the nurse’s supportive and educational function. 
 
This study enlightens the importance of preventive measures. Early treatment results in 
quicker recovery. The importance of a nurse establishing good contact with the patient and 
its’ relatives has also been stated. Finally the patient must be able to conclude the need for a 
change of its’ own life style. 
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INLEDNING 
 

Ätstörningar är ett av de vanligaste psykiatriska tillstånden hos unga kvinnor i världen (Stein 

et al., 2003). Antalet registrerade fall av anorexia- och bulimia nervosa har ökat de senaste 

åren och mörkertalet är stort i och med att många av de som insjuknar aldrig kommer i 

kontakt med sjukvården. Allt fler fall upptäcks och detta beror på den ökade kunskapen om 

ätstörningar. Detta medför i sin tur en ökad förmåga att diagnostisera problemen (Cullberg, 

1999, Fairburn et al., 2003). Aktuella siffror talar för att ungefär 90 till 95 procent av de som 

har ätstörningar är kvinnor och mellan fem till tio procent är män. Vanligt förekommande är 

att de som tidigare haft anorexia nervosa senare utvecklar bulimia nervosa 

(Folkhälsoinstitutet, 1999, Robin et al., 1998). 

 

Anorexia nervosa är också det tredje vanligaste tillståndet i åldrarna fem till nitton år (Breiner, 

2003). Det är flickor i åldern 15 till 24 år, som är den mest utsatta gruppen (Cullberg, 1999). I 

vuxen ålder är det enbart en mindre grupp som insjuknar. Sjukdomen förekommer i lika hög 

utsträckning inom alla socialgrupper. De flesta länder och kulturer har rapporterat om 

anorexia nervosa, även om sjukdomen har definierats som specifik för den industrialiserade 

världen (Rådstam-Bergström et al., 1995).  

 

Tillståndet bulimia nervosa finns beskrivet som medicinsk företeelse sedan medeltiden 

(Clinton & Norring, 2002). Som diagnos har bulimia nervosa existerat betydligt kortare 

jämfört med anorexia nervosa och antalet studier inom ämnet är därför färre. 

Uppskattningsvis upptäcks varje år mellan 5 till 65 nya fall på kvinnor och mellan ett till fem 

nya fall på män per 100 000 invånare (Folkhälsoinstitutet, 1999).  

 

Anledningen till val av ämne är grundat på den kontakt författarna haft med personer som har 

ätstörningar. Denna problematik har väckt frågor och ett ökat intresse också med tanke på den 

kontakt vi kan få i vår blivande yrkesfunktion som sjuksköterskor. I detta arbete kommer 

författarna att rikta in sig på ätstörningarna bulimia- och anorexia nervosa. Författarna vill 

med studien beskriva vilka behandlingar som finns att tillgå idag samt diskutera 

sjuksköterskans omvårdnadsfunktion i förhållande till patienter med anorexia- eller bulimia 

nervosa. I texten som följer kommer benämningarna ”anorexi” och ”bulimi” att användas.  
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BAKGRUND 
 

Definition av anorexi 
»Anorexia nervosa« betyder ordagrant »nervös aptitlöshet«. »Orexis« är grekiska för »aptit«. 

Med det negerande prefixet »an-« betyder uttrycket således »utan aptit«. Beteckningen 

anorexia nervosa är egentligen inadekvat, då den stora majoriteten av patienter är långt ifrån 

aptitlösa. Istället bekämpar de, mer eller mindre framgångsrikt, sin hunger och sina impulser 

att äta. (Clinton & Norring, 2002, p. 19). 
 

Historik 

Historien vittnar om att självsvält förekom redan under Faraos tid i Egypten (Birkehorn, 

1999). Vidare finns det beskrivet om religiösa asketer, som under medeltiden frivilligt under 

en längre tid helt eller delvis vägrat äta (Rådstam-Bergström et al., 1995). 

Den medicinska beskrivningen av anorexi uppkom år 1694 av en engelsk hovläkare vid namn 

Richard Morton (Clinton & Norring, 2002). Även Birkehorn (1999) skriver om en engelsk 

läkare, som på 1600- talet publicerade en detaljerad beskrivning av sjukdomen, som 

sammanfattade patientens tillstånd ”ett skelett klätt med skinn”. Själva namnet, anorexia 

nervosa, fastställdes i slutet på 1800- talet (a.a.). 

 

Kännetecken vid anorexi 

En insikt om att kunna bli frisk kan finnas hos patienten med anorexi men denna känsla 

besegrar inte uppfattningen om att vara tjock.  

Vid anorexi befinner sig kroppen i ett svälttillstånd. Detta medför att patienten får en sänkt 

kroppstemperatur, lågt blodtryck och låg puls som i sin tur leder till ökad kroppsbehåring 

samt perifer kyla, det vill säga kalla händer och fötter (Rådstam-Bergström et al., 1995). På 

grund av den svält personen utsätter sin kropp för, tas alla kalorier upp optimalt (Rydberg, 

1993). Tecken på sjukdomen kan också visa sig i hormonförändringar vilket kan yttra sig med 

minskad sexlust och hos män även nedsatt potens (Rådstam-Bergström et al., 1995). 

Håravfall, torr hud och förstoppning kan även tillhöra sjukdomsbilden (Rydberg, 1993). 

 

Cullberg (1999) påpekar att annan sjukdom med samma symtombild skall uteslutas innan 

diagnos ställs, detta gäller både vid anorexi och bulimi.  
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För att konstatera sjukdomen används idag inom psykiatrin ett så kallat Diagnostic and 

Statistical of Mental Disorders-system (DSM-system) världen över (Rådstam-Bergström et 

al., 1995). Detta innehåller vissa kriterier som en patient skall uppnå för att få diagnosen 

anorexi. Kriterier enligt den senaste upplagan av DSM-systemet, DSM-IV, innebär att 

patienten vägrar hålla den kroppsvikt som anses vara normal för hennes ålder och längd, det 

vill säga en viktnedgång som leder till att kroppsvikten är mindre än 85 procent av den 

förväntade Trots sin undervikt har patienten en intensiv rädsla att gå upp i vikt eller bli tjock 

och en störd kroppsupplevelse samt självkänsla avseende form eller vikt. Ett annat ingående 

kriterium är amenorré det vill säga, minst tre på varandra följande menstruationer ska ha 

uteblivit (Clinton & Norring, 2002). Under den akuta sjukdomstiden har en patient med 

anorexi totalt tjugo procent mindre energiintag i jämförelse med vad de tidigare haft. Vidare 

undviker de all mat med hög fetthalt och äter istället kolhydratrik mat (Affentio et al., 2002). 

 

DSM-systemet delar upp sjukdomen anorexi i två olika typer av ätstörningar. Den ena 

innefattar enbart självsvält och den andra innefattar hetsätning och/eller självrensning. Ordet 

självrensning innebär att individen missbrukar laxermedel, diuretika, lavemang eller 

framkallar kräkningar (Clinton & Norring, 2002).  

 

Eva, 17 år, beskriver sin anorektiska värld:  

»Ensamheten – glasväggar omkring mig – isolerad i ett vakuum. Tomrummet uppfyllt av 

ständigt malande, molande tankar på mat, skrämmande – lustfyllda. Inre röster som ekar mot 

de kala väggarna: Du är värdelös! Du ska straffas om du äter! Tiden står stilla i mitt 

självuppbyggda fängelse… Hungrar efter kärlek. Men jag är livrädd. Rädd för livet. Min 

anorektiska värld är ett helvete, men välkänd och välordnad. Hjälp mig ut! Men jag kan inte 

be om hjälp.« (Clinton & Norring, 2002, p. 179). 

 

Definition av bulimi  
»Bulimia nervosa« betyder ordagrant »nervös omättlighet«. Bulimia kommer av det grekiska 

ordet »limos«, som betyder hunger. I kombination med endera av prefixen »bou-« (mycket) 

eller »boul-« (oxe) blir innebörden »mycket stor hunger/omättlighet«. (Clinton & Norring, 

2002, p. 21). 
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Historik 

Tillståndet bulimi finns beskrivet som medicinsk företeelse sedan medeltiden, i slutet av 

1700- talet finner man dock den systematiska medicinska klassifikationen av bulimi. Det 

dröjde dock innan bulimi blev en vedertagen diagnos. På 1960- och 70-talet noterades det att 

hetsätning och kräkning förekom hos patienter med anorexi. Något tidigare upptäcktes att 

fenomenet även förekom hos normalviktiga kvinnor. Detta låg till grund för Gerald Russell 

som 1979 beskrev och namngav diagnosen bulimia nervosa, det dröjde dock ytterligare åtta år 

innan namnet tillslut blev etablerat (Clinton & Norring, 2002). 

 

Kännetecken vid bulimi 

Det finns flera bakomliggande orsaker till bulimi. Fairburn (2003) beskriver att det kan 

föreligga ett samband mellan bantning → anorexi → hetsätning → bulimi. Faktorer som kan 

verka utlösande för utvecklingen av bulimi kan vara av social, psykologisk eller fysisk art, 

antingen var och en för sig eller som oftast i kombination med bantning. Vanligt 

förekommande är att en patient med bulimi tidigare haft anorexi men inte klarat av att hålla 

den stränga diet som anorexi innefattar (a.a.).  

 

Enligt DSM-ΙV är definitionen av bulimi återkommande episoder av hetsätande. Dessa 

episoder kännetecknas av att personen under en avgränsad tid äter en större mängd mat, alltså 

mer än vad en person utan ätstörningar, skulle äta. Personen upplever ätandet som 

okontrollerbart. För att fastställa diagnosen bulimi skall både hetsätning och 

kompensationsbeteende, det vill säga framkallade av kräkningar, överdriven motion, missbruk 

av laxermedel och fasta förekomma, två gånger per vecka i en period av minst tre månader. 

Vidare skall personens självkänsla vara påverkad av kroppsform och vikt. Det finns även två 

undergrupper av ätstörningen bulimi. För diagnostisering skall därför undergrupperna 

specificeras, antingen bulimi med självrensning eller utan självrensning (Clinton & Norring, 

2002). Fairburn et al. (2003) beskriver att patienter med bulimi upplever sig som misslyckade 

anorektiker i och med de okontrollerbara ätsituationer som uppkommer.  

 

Patientens egna upplevelser, en kvinna berättar: 

Varje hetsätning fick mig att må ännu sämre, fick mig att hata mig själv. Jag bestraffade mig 

själv med mer och mer mat. Inom loppet av några månader var hetsätning något självklart för 

mig och jag gick snabbt upp i vikt. Jag avskydde mig själv och var tvungen att låtsas vara 

”normal” för att kunna fortsätta med mitt vanliga liv. (Fairburn et al., 2003, p. 105). 
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Emma, 18, år beskriver sin bulimiska värld: 

Jag minns en dag när jag besvärades av fruktansvärd hunger och lust att tugga på något… 

Genom dimman hörde jag mig själv berätta för försäljaren om en hund som jag inte hade och 

som jag ville köpa något till att tugga på. Något som inte innehöll så mycket energi, min hund 

var nämligen alldeles för tjock. Utan att se på priset köpte jag vitt, torkat och framför allt 

fettfritt nötskinn… Ensam i mitt rum, tuggade jag på skinnbiten och tänkte på allt jag kunde 

tugga på utan att bryta mot mina heliga regler… Ibland kunde det hända att jag tuggade 

stora mängder av olika läckerheter, men istället för att svälja, spottade jag ut allt ihop… Att 

läsa om min sjukdom blev en fullkomlig passion för mig. Till stor del fungerade böckerna som 

ett slags ”gör det själv” –manualer. (Hakala, 2002, p. 145).  

 

Familjens betydelse 
Matkonflikter, manipulationer och maktstrider är ofta förekommande i de familjer där en 

familjemedlem har anorexi, även släkt och vänner kan bli involverade. Individen kan i vissa 

fall uppfattas som sjuk och konstig av sin omgivning. Så är däremot inte alltid fallet vid 

bulimi. Individen döljer sin sjukdom i större utsträckning för familj och vänner, på grund av 

skamkänslor som sjukdomen för med sig (Eriksson & Carlsson, 2001).  
 

I de flesta fall skuldbelägger föräldrarna sig själva som orsak till uppkomsten av 

barnets/ungdomens sjukdom. När en individ inte äter utsätts familjen för stor påfrestning 

vilket lätt leder till att konflikter uppstår. I och med detta stressmoment förändras familjens 

vanliga sätt att fungera och individen känner själv hur sjukdomen påverkar familjen. Tankar 

kring mat och ätande skapar stora svårigheter eftersom det utgör en central roll i familjen. 

Individen överbeskyddas ofta av övriga familjemedlemmar. Personens förmåga till att ta eget 

ansvar minskar och denne blir i och med detta oförmögen att ta hand om sig själv. Vidare 

präglas familjen av insnärjdhet, dålig konfliktlösningsförmåga och brist på öppen 

kommunikation (Clinton & Norring, 2002). 

 

Allt fler behandlare anser att familjen utgör ett stort stöd för den i många fall unga patienten 

och utan uppbackning från familjen är det mycket svårare att bli frisk (Clinton & Norring, 

2002).  
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Bedömning av ätstörningar 
En person som har benägenhet att få en ätstörning stannar inte på den vikt som en ”normal” 

person uppfattar som tillfredsställande, utan fortsätter den pågående viktnedgången. Dessa 

personer har även en mer negativ kroppsuppfattning i jämförelse med en ”normal” person 

(Robin et al., 1998). Patienten med en ätstörning har ofta lågt självförtroende och förmåga att 

utrycka negativa känslor. Perfektionism, impulsivitet och risktagande är andra vanliga 

faktorer som förekommer hos patienter med ätstörningar (Breiner, 2003, Fairburn et al., 1999, 

Ross et al., 2003). Ofta uppfattas personen som tyst, foglig, snäll och omtyckt. Hon kan ha 

svårt för att sätta gränser och strävar ofta efter perfektionism vilket innebär orimligt höga krav 

på sig själv (Folkhälsoinstitutet, 1999). En person med ätstörning riskerar även att hamna i en 

försenad pubertet detta i och med att kroppens naturliga utveckling bromsas eller avstannar. 

En försenad pubertet kan i sin tur leda till sterilitet, hjärnskador samt benskörhet i vuxen 

ålder. Något annat som är vanligt vid en ätstörning är att patienten isolerar sig från omvärlden 

och träning upptar en mycket stor del av vardagen (Robin et al., 1998).  

 

Vid amenorré och utrensning (användning av laxermedel och/eller av självframkallade 

kräkningar), vilket kan vara tecken på att en ätstörning föreligger, bör läkarkontakt tas (Robin 

et al., 1998). I vissa fall går det så långt att patienten blir inskriven på sjukhus, detta gäller 

främst patienter med anorexi. Hon kan då komma in i ett sent skede med intensiva hjärt-, 

vätske- och elektrolytstörningar. Hjärt-kärlsystemet är väldigt sårbart, och livshotande 

bradykardi (långsam hjärtverksamhet) och andra arytmier (oregelbunden hjärtfrekvens) som 

hjärtklappning är vanligt. Hjärtproblem är den näst vanligaste dödsorsaken, efter självmord 

hos personer med ätstörningar (Breiner, 2003). Tre och ett halvt år är den genomsnittliga tid 

en patient med anorexi är sjuk och ett tidigt ingripande talar för ett kortare sjukdomsförlopp 

(Rådstam-Bergström et al., 1995). 

 

Förebyggande omvårdnadsarbete 
Insatser som kan verka förebyggande inbegriper en ökad kunskap och medvetenhet om 

ätstörningar, detta för att möjliggöra en tidig upptäckt av sjukdomen. Allmän-, primär- och 

sekundär prevention är också viktiga delar i det förebyggande arbetet. Det allmän preventiva 

arbetet innefattar samhällets insatser att förhindra uppkomsten av ätstörningar genom att 

medvetandegöra exempelvis riskerna med bantning. Både barn och vuxna behöver ökad 

kunskap om ätstörningars bakomliggande orsaker (Folkhälsoinstitutet, 1999). 
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Primärprevention riktar sig till större grupper utan direkt kända problem, exempel på denna 

sorts arbete är skolsjuksköterskan som ger information till elever på en skola. Detta i syfte att 

förhindra ätstörningarnas uppkomst. Sekundär prevention används där det finns en förhöjd 

risk för uppkomst, alternativt att problemen redan uppstått. Således hör detta till det centrala 

att stärka människors psykiska och sociala välbefinnande i det främjande arbetet hos personer 

med ätstörningar. Här inriktas arbetet bland annat på att stärka personens självförtroende, 

identiteten samt förebygga psykisk stress. Målet här är att situationen inte skall förvärras 

(Folkhälsoinstitutet, 1999).   

 

Omvårdnad 

Omvårdnad är ett av sjuksköterskans ansvars- och kompetensområden och syftet med den är 

att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa samt att bevara individens behov 

och möjligheter. Omvårdnad avses till personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv 

klarar att planera och/eller genomföra handlingar, som hör till deras dagliga liv och behöver 

hjälp inom hälso- och sjukvården för en kortare eller längre tid (SOSFS, 1993:17). 

 

Allmän och specifik omvårdnad 

Omvårdnad delas in i två kategorier, den allmänna och den specifika omvårdnaden. Den 

allmänna omvårdnaden är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling, medan den 

specifika omvårdnaden är relaterad till och kräver kunskap om människans normala 

funktioner och aktuell sjukdom och dess behandling. Allmän omvårdnad utförs av all hälso- 

och sjukvårdspersonal medan det krävs speciell kompetens för att utföra specifik omvårdnad 

(SOSFS, 1993:17).  

 

Sjuksköterskan bär det slutgiltiga ansvaret för den specifika omvårdnaden vilket i 

omvårdnadsprocessen innebär att han/hon måste samla in data, ställa omvårdnadsdiagnos, 

fastställa mål, planera och genomföra behandling samt göra utvärdering inom detta område 

(Carnevali, 1999). 

 

Det är viktigt att all personal ser människan ur ett helhetsperspektiv och inte enbart ser det 

”sjuka” hos patienten. Samarbete mellan patient, i vissa fall också närstående och personal är 

viktigt för att patientens resurser skall tillvaratas. Omvårdnaden bör planeras på ett sådant sätt 

att patientens självständighet respekteras och behovet av säkerhet och integritet tillgodoses 

(SOSFS, 1993:17).  
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Information/Undervisning/Handledning 

Ett viktigt ansvarsområde som ingår i sjuksköterskans yrkesroll är information, undervisning 

och handledning till såväl patienter, anhöriga, personal som studerande. Målet med 

undervisningen till patienten är att denne skall få en upplevelse av att ha lärt sig något. 

Patienten och sjuksköterskan bör få en nära kontakt och arbeta mot ett gemensamt mål. Den 

naturliga undervisningsformen är därför samtalsundervisning (Glinsvad, 1996).  

 

Omvårdnadsprocessen lär oss finna hälsoproblem och pedagogiska problem hos patienten. 

Som sjuksköterska gäller det att kartlägga patientens erfarenheter och förutsättningar för att 

kunna planera omvårdnaden. (Glinsvad, 1996).  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med studien var att genomföra en systematisk litteraturgranskning för att beskriva 

behandlingsalternativ för patienter med diagnosen/erna anorexi och/eller bulimi samt 

diskutera sjuksköterskans stödjande funktion i omvårdnadsarbetet med dessa patienter.  

 

Studien har utgått från följande frågeställningar: 

 

• Vilka faktorer kan vara utlösande för sjukdomarna anorexia- respektive bulimia 

nervosa? 

 

• Vilka behandlingsmetoder finns för patienter med anorexia- respektive bulimia 

nervosa?  

 

• Vilket stöd bör sjuksköterskan kunna ge till patienter med diagnosen anorexia- 

respektive bulimia nervosa?  
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METOD 
 

Litteratursökning 
Metoden som använts i denna uppsats är litteraturgranskning. Denna metod består till största 

delen av en omfattande teoridel, vilket skett genom insamling av data. Insamlingen har skett 

via ordnad data, omstrukturerad data, egna analyser och synteser som är gjorda av andra 

författare (Nyberg, 2000). Den kunskap som inhämtats från litteraturen är modeller, kunskap 

från teorier samt kunskap från tidigare studier inom det aktuella problemområdet (Patel & 

Davidson, 1994). Enligt Backman (1998) kan insamling av data ske via manuell och 

datorbaserad sökning, vilket detta arbete grundar sig på.  

 

Vid den systematiska sökningen av artiklar samt relevant litteratur, såväl svensk som engelsk, 

har högskolebiblioteket i Vänersborg använts. Artiklar och litteratur har också sökts på Norra 

Älvsborgs Länssjukhus bibliotek. För att få fram vetenskapliga artiklar valde författarna att 

lägga till ”peer-reviewed”, det vill säga att de är förhandsgranskade, i sökning av samtliga 

artiklar. För att få fram aktuell data samt minska antalet träffar, söktes artiklar från år 1990 

och framåt. Främst användes databasen Science Direct men sökningar gjordes även via 

Psycline och Pubmed. Sökord som använts var: eating disorders, anorexia nervosa, bulimia 

nervosa, cognitive theory, nursing, caring samt education.  

 

Inledningsvis delades artiklar upp mellan de tre författarna och efter läsning byttes artiklarna. 

Samtliga artiklar har således lästs av alla medverkande. Artiklarna delades upp i en relevant 

och en icke relevant hög. De artiklar som inte ansågs relevanta tog upp andra ätstörningar än 

de författarna valt att begränsa sig till. Den relevanta högen lästes sedan ytterligare en gång 

och understrykningar gjordes. Även översättningar gjordes, detta i och med att alla artiklar 

var på engelska. Det som bedömdes relevant i artiklarna refererades slutligen i arbetets 

resultatdel.  

 

I efterföljande tabell redovisas sökord och kombinationer av dessa samt urval och antal träffar 

i de olika databaserna, som användes vid sökningen. 
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Tabell 1. Översikt över databaser, sökord, antal träffar samt urval. 

 
Databas Sökord  Antal Träffar/Urval 

 

Psycline   Anorexia Nervosa   11/2 

 

Pubmed   Anorexia and caring    28/2 

 

Science Direct  Anorexia nervosa and cognitive  55/3 

   

Anorexia nervosa and bulimia nervosa 

and cognitive    20/2 

 

Bulimia nervosa  248/1 

   

Bulimia nervosa and anorexia nervosa 117/1 

 

Cognitive theory and anorexia nervosa   6/2 

 

Eating disorder and nursing and caring   3/1 
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Urval 
Urvalet av artiklar gjordes efter att ha läst igenom abstractet samt bedömt om relevans fanns i 

förhållande till syftet med studien.  

 

De studier som använts har varit kvalitativa, empiriska samt deskriptiva. Enligt Backman 

(1998) innefattar kvalitativa studier enbart verbala formuleringar, det som skrivs eller sägs. 

Studier där siffror och tal tas upp anses därmed inte som kvalitativa. Med empiriska studier 

vill forskaren beskriva objekt som utgörs av verkligheten och utsagorna är i princip testbara 

(a.a.). Även med deskriptiva studier vill forskaren beskriva hur verkligheten ter sig. En 

deskriptiv undersökning belyser de problemområden där det redan finns en viss mängd av 

kunskap, som kanske till och med har börjat att systematiserats i form av modeller. Den 

deskriptiva undersökningen är alltså av beskrivande karaktär (Patel & Davidson, 1994).  

 

Författarna ansåg att det fanns mycket skrivet om bulimi och särskilt anorexi men långt ifrån 

alla var relevanta med tanke på studiens syfte. Vid alltför många träffar ansågs det som 

orealistiskt att läsa alla abstract därför lades fler sökord till för att minska antalet träffar. 

Samtliga använda artiklar fanns i fulltext och erhölls via internet. Författarna valde att 

exkludera tre artiklar på grund av att de inte ansågs relevanta till ämnet. Fjorton artiklar ligger 

till grund för resultat samt diskussion, även en avhandling har använts. De artiklar samt 

avhandlingen som användes i studien visas i tabell 2, där författare/år, studie, urval samt 

syfte/innehåll redovisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 12 -

Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i studien  

Författare/  Studie Urval  Syfte/Innehåll 

År   

Affenito et al. Empirisk 154 kvinnor  Att jämföra födointaget   

(2002)     hos kvinnor med eller 

     utan tidigare ätstörning. 

Studien har följts upp tre 

gånger med ett års 

mellanrum. 

 

Breiner  Empirisk   Att beskriva hur ett 

(2003)     specifikt  

ätstörningsprogram  

tas fram med hjälp av  

bevisbaserat material. 

 

Fairburn et al. Deskriptiv   Att beskriva kognitiv 

(2002)    beteendeterapi 

     för patienter med  

     ätstörningar. 

 

Fairburn et al. Deskriptiv   Att beskriva 

(2003)     bakomliggande orsaker 

och aktuell behandling av 

en ätstörning. 

  

Fairburn et al. Deskriptiv   Att beskriva den  

(1999)     kognitiva 

    behandlingen hos  

patienter med anorexi. 
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Författare/  Studie Urval  Syfte/Innehåll 

År   

Gedda  Kvalitativ 16 sjuksköterskor En avhandling om 

(2001) sjuksköterskans 

pedagogiska funktion och 

kompetens i 

folkhälsoarbete.

  

Gowers et al. Kvalitativ 42 patienter  Att beskriva hur  

(2004)    motiverad intervju  

     fungerar vid behandling  

    av vuxna med anorexi. 

 

Jansen  Deskriptiv   Att få fram en effektiv  

(2001)     behandling för patienter  

     med ätstörningar. 

 

Levine et al.  Deskriptiv   Att belysa hur man  

(2003)     förebygger en negativ 

kroppsbild och  

    ätstörningar. 

 

Nederkoorn et al. Kvalitativ 51 kvinnor  Att se hur kroppen  

(2003)     reagerar när en patient 

med en ätstörning utsätts 

 för sin favoritmat.  

 

Robin et al.  Deskriptiv   Att beskriva skillnader i  

(1998)     behandling av barn och  

vuxna med någon form  

av ätstörning samt ge  

specifika 

rekommendationer 

      till de som utövar vården. 



 

 - 14 -

Författare/  Studie Urval  Syfte/Innehåll 

År   

 

Ross et al.  Kvalitativ 111 kvinnor   Att belysa de vikt- och  

(2003)     formproblem samt det  

låga självförtroende som 

patienter med ätstörningar 

har. 

 

Stein et al.  Deskriptiv   Att belysa den kognitiva  

(2003)     sårbarheten hos patienter  

     med anorexi och bulimi. 

 

Vitousek et al. Deskriptiv   Att beskriva hur man 

(1998)                                    stärker motivationen hos  

 en patient med en 

ätstörning samt belysa 

vilka olika behandlings-

alternativ som finns och 

vilka som är de mest 

effektiva. 

 

Whisenant et al. Kvalitativ 117 personer  Att skapa en aktuell 

(1995)     nutritionsteori för  

personer med anorexi  

och bulimi som kan  

användas ute i praktiken  

samt att identifiera 

födoutbildningar och  

undersökningar angående  

ätstörningar. 
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Analys 
Artiklarna analyserades i olika steg. Materialet delades ut och alla artiklar granskades av 

samtliga författare upprepade gånger. Detta för att få olika perspektiv och olika synvinklar på 

innehållet i artiklarna. Likheter och skillnader uppdagades och författarna försökte finna 

gemensamma nyckelord i artiklarna för att få struktur i arbetet. Nyckelord vi använde oss av 

var följande: ätstörningarnas uppkomst och utlösande faktorer, bedömning av ätstörningar, 

förebyggande omvårdnadsarbete, olika behandlingsformer samt sjuksköterskans stödjande 

och undervisande funktion. Dessa har präglat resultatets upplägg.  

 

Patel & Davidson (1994) anser att det krävs att ett arbete både har god validitet och hög 

reliabilitet. Med detta menas att undersökningen skall vara trovärdig och överensstämma med 

det som den har för avsikt att undersöka. Man bör också vara medveten om att de data som 

framkommer är framtagna på ett tillförlitligt sätt (a.a.). 

 

RESULTAT 
 

Ätstörningar - uppkomst och utlösande faktorer 
Bakgrunden till varför ätstörningar uppkommer kan vara komplicerade. Det biologiska arvet 

är av stor betydelse för utveckling av en ätstörning, i många fall har patienterna ”ärvt” 

sjukdomen från en förälder (Fairburn et al., 2003). Även miljön och det kulturella har 

betydelse. Vuxna fungerar som förebilder för barn och ungdomar och i en studie av flickor i 

tioårsåldern upptäcktes att det förelåg ett starkt samband mellan flickor och deras mammors 

matvanor. I de fall där mammorna höll tillbaka på maten gjorde även deras döttrar det 

(Breiner, 2003). Många kvinnor är upptagna av sin vikt med många bantningsförsök som 

följd. I regel uppkommer sjukdomen i och med att patienten bantar och det hela urartar och 

leder till en ätstörning (Fairburn et al., 2003).  

 

Utlösande faktorer kan också bero på en tidig psykologisk mognadsfas eller förlust av en nära 

anhörig (Breiner, 2003). Just depression är den vanligaste bakomliggande orsaken till varför 

en ätstörning uppstår (Fairburn et al., 2003, Nederkoorn et al., 2003).  

 

Studier visar att ett stort antal flickor, såväl som pojkar oroar sig för sin vikt, storlek och 

kroppsform, detta kan i ett senare skede leda till utveckling av en ätstörning (Robin et al., 

1998).  
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Nitton procent av de som får anorexi är pojkar i de yngre åldrarna, vidare sjunker denna siffra 

till endast fem till tio procent hos pojkar i äldre ålder. Pojkar finner andra vägar för sina 

problem än att det yttrar sig genom en ätstörning. Flickor i tonåren som mår psykiskt dåligt 

utvecklar lättare en ätstörning jämfört med pojkar i samma ålder. Ett problem under 

puberteten tros vara att flickors fettlager ökar till nästan det dubbla. Många gånger kan detta 

vara svårt att acceptera och detta resulterar ibland i bantning som i sin tur kan leda till en 

ätstörning (Robin et al., 1998).  

 

Olika behandlingsformer 
Vid tidig behandling av ätstörningar är prognosen för tillfrisknande god (Robin et al., 1998, 

Fairburn et al., 2003, Gowers et al., 2004). Patienten bör helst påbörja sin behandling redan 

innan DSM-kriterierna är uppfyllda. Behandlas däremot inte ätstörningen i ett tidigt stadium 

kan ett kroniskt tillstånd utvecklas med följd av emotionella-, medicinska- och 

beteendeförändringar som konsekvenser. Det har upptäckts att barn/ungdomar och vuxna med 

ätstörningar behöver få hjälp av ett tvärvetenskapligt team för tillfrisknande (Robin et al., 

1998).  

Detta team bör bestå av sjuksköterskor, psykologer, dietister med flera för att uppnå ett gott 

resultat. Behandlingen ligger såväl på ett medicinskt som på ett omvårdnadsmässigt plan där 

viktuppgång och att återfinna patientens psykiska hälsa tillhör det centrala. Vidare är det 

viktigt att lära patienten hur ett ”normalt” ätbeteende ser ut och vad som räknas som 

”normalt” för just denne med tanke på ålder och utveckling (Robin et al., 1998). Det är också 

viktigt att försöka ändra patientens tankemönster till det positiva i och med dennes förvrängda 

kroppsideal och dåliga självförtroende (Robin et al., 1998, Fairburn et al., 1999).  

 

De vanligaste behandlingsformerna är familjeterapi, kognitiv beteendeterapi och 

individualterapi. Behandlingen ser olika ut för anorexi och bulimi (Robin et al., 1998, 

Fairburn et al., 1999). 

 

BEHANDLING AV ANOREXI 

Det är sällan som patienten själv söker behandling för sin sjukdom, ofta är det någon 

närstående som mer eller mindre tvingat patienten att söka hjälp (Vitousek et al., 1998). Detta 

har att göra med den begränsade motivation till förändring som förekommer hos patienter 

med anorexi, många ser sin låga vikt som en bra prestation istället för att se det som den 

sjukdom det faktiskt är (Fairburn et al., 2003).  
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De få som faktiskt söker behandling självmant söker i första hand för de psykiska besvär som 

uppstår i och med sjukdomen, så som oro och depression, alltså inte för sin låga vikt 

(Vitousek et al., 1998). Sjukhusvård är aktuellt i de fall då patienten har en allvarlig 

undernäring (Robin et al., 1998).  

 

När diagnos ställts behöver patient och närstående få information och kunskap om 

sjukdomen. En individuell behandlingsplan upprättas där målvikt bestäms och beslut tas ifall 

patienten är i behov av sjukhusvård eller inte. När patienten påbörjar behandling görs det en 

successiv stegring av det dagliga kaloriintaget tills patienten sakta men säkert börjat öka i 

vikt. Det finns vissa riktlinjer som patienten skall följa vid sjukhusvistelse. Dessa innebär i 

stora drag att tre mål serveras varje dag samt ytterligare mellanmål och all mat skall ätas upp 

inom 30 minuter. En form av belöningssystem används, där telefonsamtal och besökstid ges i 

belöning för att patienten ätit de mål som serverats (Robin et al., 1998).  

 

I de fall då patienten inte går med på behandling och utgör fara för sitt eget liv kan lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT) bli aktuell. Enligt Socialstyrelsen (1993) krävs det att vissa 

kriterier är uppfyllda för att tvångsvård skall bli aktuellt. Dessa kriterier innebär att patienten 

skall lida av en allvarlig psykisk störning och att hon på grund av denna störning har ett stort 

behov av psykiatrisk vård, som endast kan bli tillgodosett genom intagning på en 

sjukvårdsinrättning för heldygnsvård. Patienten skall också motsätta sig sjukvård eller vara 

obenägen att inse sitt behov av vård. Två av varandra helt oberoende läkare undersöker 

patienten och denna läkarundersökning får endast göras ifall det finns skälig anledning. Så 

snart en patient omhändertagits enligt LPT skall en behandlingsplan upprättas. Vidare skall 

patienten, om det är möjligt, delta vid upprättandet av planen (a.a.). 

 

Familjeterapi  

Familjens roll och delaktighet i sjukdomen är en viktig del i behandlingen där fokusering 

ligger på familjerelationen och de konflikter som kan uppstå mellan barn och föräldrar. 

Familjeterapi har länge spelat en viktig roll i behandlingen av anorexi hos barn, ungdomar 

och vuxna. Terapin fokuserar på att synliggöra de problem och konflikter som kan finnas i en 

del familjer. Exempel på detta är att föräldrarna ofta skuldbelägger sig själva för sjukdomens 

uppkomst och att patienten med anorexi känner sig missförstådd av övriga familjemedlemmar 

(Robin et al., 1998).    
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Terapeuten möter föräldrar och barn var för sig men också gemensam terapi äger rum. 

Resultat visar att familjeterapi fungerar lika bra där föräldrar och barn går på terapi var för sig 

som vid gemensam terapi (Robin et al., 1998). 

 

Behandlingen grundar sig på att föräldrarna verkar i ett team och skall till en början ta 

kontrollen över sitt barns ätande. Terapeuten hjälper föräldrarna att utforma ett 

viktökningsprogram för barnet. Detta skall användas i hemmet och består av vissa punkter, ett 

exempel är att barnet skall äta upp all mat på tallriken och att måltiden inte får ta längre än 30 

minuter. Vidare är syftet med terapin att ändra patientens felaktiga tankemönster rörande 

kroppsform, mat och familjeliv. Efter en tids familjeterapi ligger fokus på att låta patienten 

själv ta kontroll över sitt ätande, denna kontroll som föräldrarna tidigare haft. Enligt studier är 

tio till sexton månaders familjeterapi att föredra som efterföljs av regelbundna uppföljningar 

(Robin et al., 1998). 

 

Individualterapi 
Att stärka individens självkänsla och ändra attityder tillhör det centrala i denna terapiform. 

Genom samtal får patienten en chans att reflektera över sitt beteende och sina tankar kring 

sjukdomen. Syftet är att patienten skall få en insikt om sin sjukdom och välja att acceptera sig 

själv som den hon är. En kombination av familje- och individualtarapi har visat på goda 

resultat i behandlingen av anorexi. Individualterapi är den mest använda behandlingsformen 

för anorexi i USA (Robin et al., 1998). 

 

Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi användes till en början inom psykiatrin för behandling vid depressiva 

tillstånd och har under senare år utvecklas till att även användas vid ångestsyndrom, så som 

personlighetsstörningar och ätstörningar. Behandlingen är individanpassad (Robin et al., 

1998). 

 

Basen i den kognitiva teorin är människans tankar, de styr känslor och beteende. Enligt den 

kognitiva teorin är det inte händelsen i sig som skapar problem utan sättet vi tolkar och tänker 

om det som händer i våra liv (Levine et al., 2004). I den kognitiva beteendeterapin anses 

följande vara av grundläggande betydelse: att påverka patientens felaktiga tankesätt, att stärka 

patientens självkänsla samt att ge patienten kunskap om sin situation och få denne att 

åstadkomma förändring (Robin et al., 1998, Levine et al., 2004). 
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Robin et al. (1998) anser att kognitiv beteendeterapi inte har någon särskild effekt i 

behandlingen av anorexi under den tidiga och akuta fasen av sjukdomen. Få studier har gjorts 

för att kartlägga hur effekten av kognitiv beteendeterapin ser ut hos patienter med anorexi. 

Även denna terapi är ämnad för att bygga upp patientens självkänsla. Fokusering ligger på att 

ändra patientens attityder som tros vara underliggande faktorer till ett felaktigt tänkande 

angående patientens kroppsuppfattning och kroppsform. Terapin är dock inte så effektiv på 

patienter med anorexi i och med det att de i regel har svårt att ta till sig information. Kognitiv 

beteendeterapi kan eventuellt användas i ett senare skede i behandlingen (a.a.). 

 

BEHANDLING AV BULIMI 

Studier visar att ungefär en fjärdedel av patienterna med bulimi tidigare haft anorexi. Många 

patienter söker inte hjälp för sin sjukdom och erhåller därmed ingen behandling, de som 

faktiskt söker hjälp har däremot oftast haft hetsätningsproblem under en längre tid (Fairnburn 

et al., 2002). De flesta patienter med bulimi är dock inte i behov av sjukhusvård dygnet runt 

(Robin et al., 1998). Det finns däremot dagsjukvård för behandling av patienter med bulimi, 

som innebär att patienterna vistas på sjukhuset sju till tio timmar om dagen och vanligen fem 

dagar i veckan. De primära målen för denna behandling är att eliminera hetsätning och 

självrensning samt att patienten skall erhålla kunskap för att komma tillbaka till ett ”normalt” 

ätbeteende och om nödvändigt gå upp i vikt. För att få patienten att ändra sitt felaktiga 

beteende krävs att man fokuserar sig på de underliggande problem som är orsak till 

sjukdomen (Fairburn et al., 2003). Inskrivning på sjukhus bör övervägas när patienten precis 

som vid anorexi får psykiska och fysiska problem som följd av sjukdomen (Robin et al., 

1998). 

 

Familjeterapi 

Få studier har gjorts beträffande familjeterapi i behandlingen av bulimi. Anledningen till detta 

tros vara att bulimi som diagnos endast har funnits sedan slutet av 1970-talet. En annan 

anledning tros vara att patienter med bulimi oftast brukar vara äldre än patienter med anorexi 

när de söker hjälp för första gången. I och med detta har de i regel redan flyttat hemifrån och 

därmed har föräldrarna inte samma delaktighet i patientens liv som tidigare. Familjeterapi kan 

trots detta ändå ibland vara aktuellt, detta i och med att föräldrarna fungerar som ett bra stöd 

för patienten (Robin et al., 1998). 
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I de fall då patienten fortfarande bor hemma är terapiformen ett bra komplement till annan 

behandling. I en studie som gjorts visar det sig dock att många barn med bulimi kommer från 

kaotiska, splittrade familjer där psykiska- och sexuella övergrepp inte är ovanligt. I dessa fall 

fungerar familjeterapi dåligt, föräldrarna kan här inte utgöra den stödjande funktion som 

patienten är i behov av. För övrigt fungerar familjeterapi vid bulimi på samma sätt som vid 

anorexi (Robin et al., 1998). 

 

Kognitiv beteendeterapi 

Den mest utforskade behandlingsformen inom bulimi är kognitiv beteendeterapi, som kan 

användas både i grupp eller individuellt. Till en början utvecklades denna terapi, som tidigare 

omnämnts, för behandling av psykiska sjukdomar som depression, den används nu även på 

patienter med bulimi (Robin et al., 1998).  

 

Fairburn et al. (2003) anser att detta är det självklara valet i behandlingen av bulimi och den 

mest positiva behandlingsmetoden. Målet med behandlingen är att patienten skall känna att 

denne har kontroll över sitt eget liv. Robin et al. (1998) menar att den kognitiva 

beteendeterapin fokuserar på de underliggande problem som ligger till grund för sjukdomen.  

 

Robin et al. (1998) tar upp tre stadier i den kognitiva behandlingen av bulimi. I det första 

stadiet gäller det att bryta det felaktiga ätbeteendet och hjälpa patienten till ett ”normalt” 

ätmönster. För att kunna lyckas med detta skall patienten föra anteckningar över sitt dagliga 

matintag. Efter detta går behandlingen vidare i nästa stadie som innefattar att patienten skall 

identifiera och utmana sina problem. I och med patientens felaktiga tankesätt är syftet med 

denna terapi att bryta ner för att sedan bygga upp och återskapa nya tankemönster. 

Behandlingens sista steg innebär att förebygga återfall och få patienten att fortsätta sin väg 

mot tillfrisknande. Vidare blir en tredjedel av patienter med bulimi fria från symtom efter att 

tagit del av denna behandling. Behandlingens längd varierar från patient till patient (a.a.). 

 

Medicinsk behandling   

Studier har visat att bulimi ofta är förknippat med en depression. I och med detta har 

ytterligare studier gjorts på hur antidepressiva medel påverkar sjukdomsförloppet och 

resultaten har varit goda. I regel sker den medicinska behandlingen i samband med att 

patienten erhåller kognitiv beteendeterapi (Robin et al., 1998, Jansen, 2001).  
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Även Fairburn et al. (2003) menar att en antibulimisk effekt kan uppnås med hjälp av 

antidepressiva medel tillsammans med kognitiv beteendeterapi samt att de har en bättre effekt 

tillsammans än var och en för sig. Antidepressiva mediciner skall inte användas då patienten 

har alkoholproblem eller är så sjuk att det finns risk för att få komplikationer på grund av 

medicineringen (Robin et al., 1998). 

 

Sjuksköterskans stödjande och undervisande funktion 
Sjuksköterskan skall med hjälp av samtal skaffa sig en bild av vem patienten är. I och med att 

en patient med en ätstörning förnekar sin sjukdom gäller det som sjukvårdspersonal att 

försöka bryta patientens förnekande, det är först då som tillfrisknandet börjar (Fairburn et al., 

2003). Det är viktigt att i omvårdnadsarbetet bygga upp en relation som grundar sig på tillit 

samt att ha vissa psykologiska kunskaper (Whisenant et al., 1995). Det är först när patienten 

upplever en känsla av tillit som hon öppnar sig och själv beskriver sin situation (Vitousek et 

al., 1998). 

 

Sjuksköterskan skall fråga inte berätta för patienten hur denne upplever sin sjukdom. 

Sjuksköterskan skall ha en stödjande funktion där målet är att en förändring i patientens 

beteende uppnås. För att få en bra relation med patienten krävs det att som sjuksköterska ha 

ett stort tålamod. I många fall händer det också att patienten återfaller i sjukdom, som ofta 

leder till en tillbakagång i behandlingsarbetet (Vitousek et al., 1998). 

 

Sjuksköterskan skall genom sin kompetens kunna hantera komplicerade vårdsituationer likväl 

stödja, undervisa och informera patienter och anhöriga liksom medarbetare. Egenskaper som 

krävs som sjuksköterska är att vara jordnära, detta för att komma nära in på patienten. I och 

med denna relation kan sjuksköterskan medverka till ett förändrat beteende hos patienten, 

som senare kan ligga till grund för uppföljning och kontroll (Gedda, 2001). De två viktigaste 

sakerna att ta tag i och förändra hos patienten är viktuppgång samt att menstruationen 

kommer igång (Fairburn et al., 2003).  

 

Undervisningen till patienten skall verka för att ge kunskap om vilka följder sjukdomen har 

och hur detta sedan påverkar kroppen. Sjuksköterskan skall även verka för att ge information 

om hur patienten själv kan förebygga, lindra och bota sin sjukdom. Det huvudsakliga syftet i 

denna kunskapsförmedling är att hjälpa patienten att själv kunna hantera sin livssituation på 

ett ändamålsenligt sätt (Gedda, 2001).  
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Det är som sjuksköterska viktigt att stötta patienten till att upprätthålla motivationen och få 

henne att inse att hon är i behov av hjälp utifrån. Det viktigaste är att det sker en förändring i 

tankemönstret vad det gäller hennes kroppsuppfattning, vikt och kroppsform (Fairburn et al., 

2003). 

 

Följdsjukdomar är vanligt förekommande, vanliga följdsjukdomar är osteoporos (benskörhet) 

samt hypothyreos (låg ämnesomsättning). Dessa sjukdomar bör i detta fall inte behandlas 

medicinskt utan i första hand krävs information till patienten om varför dessa följdsjukdomar 

uppstått. En livsförändring är dessutom nödvändigt hos patienten som i sin tur leder till att 

sjukdomarna förbättras (Fairburn et al., 2003). För att sjuksköterskan skall ha rätt kunskap 

och veta vad hon talar om krävs att hon ständigt uppdaterar sig det vill säga, tar del av nya 

vetenskapliga rön (Gedda, 2001).  

 

DISKUSSION 

 
Metod 
Litteraturgranskning kan med fördel användas för att undersöka det som forskare redan 

kommit fram till (Backman, 1998). Författarna anser att det har varit mycket positivt att ta del 

av de vetenskapliga artiklar som varit relevanta till forskningsområdet. Avhandlingen och 

samtliga fjorton utvalda och använda artiklar var av vetenskaplig karaktär vilket medför en 

hög reliabilitet. Artiklarna granskades även av samtliga författare vilket kan anses ge en hög 

validitet. Enligt Patel & Davidson (1994) avser validitet att mäta det som är relevant i 

sammanhanget medan reliabilitet avser att mäta på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva 

efter hög validitet och reliabilitet (a.a.). Detta har lett till en ökad och fördjupad kunskap inom 

det valda ämnet. Större delen av litteraturen har varit på engelska, vilket har medfört att 

mycket tid ägnats åt att läsa igenom dessa. Artiklar vi funnit har inte belyst sjuksköterskans 

roll vid behandling av ätstörningar i den mån författarna förväntat sig. Det finns dock mycket 

skrivet på svenska om det valda ämnesområdet i form av böcker. Tyvärr har inte dessa kunnat 

användas i resultatet eftersom de ej varit av vetenskaplig karaktär.  Författarna anser att egna 

intervjuer hade varit ett bra komplement för att få svar på de frågor som fanns och som ej 

hittats i litteraturen.  
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Resultat 

Upplevelser av ätstörningar 

Författarna anser att patienten sätter upp en fasad utåt för familj och vänner. Hon vill inte att 

någon ska lägga sig i hennes liv och hennes matvanor. Inte heller förstår hon att hon har ett 

sjukligt beteende. Många gånger har hon även undanflykter för att förklara sitt sätt att vara 

(Vitousek et al., 1998). Patienten kan exempelvis ha som förklaring att hon inte äter kött på 

grund av etiska skäl, inte äter smör för att det inte är bra för hälsan och inte heller äter socker 

på grund av allergi. Träning kanske sker två gånger per dag och hon förstår inte hur hon kan 

ha blivit smal (a.a.). 

 

I och med att träning upptar en så stor del av patientens vardag blir hon mer och mer isolerad 

från sin omgivning. Författarna menar att även om omgivningen förstår att hon är sjuk kan de 

känna att de är maktlösa inför situationen. Många vet inte vad de ska göra, säga eller hur de 

skall gå till väga för att åstadkomma en förändring i patientens beteende. Författarna anser 

också att endel kan känna en viss rädsla för att ta det första steget och prata med den som 

drabbats av en ätstörning. Det är inte heller så lätt att få patienten att ändra sitt beteende. 

Patienten har en begränsad motivation till förändring i och med att hon själv upplever att det 

hon gör är normalt och är ett tillvägagångssätt för att uppnå idealvikt. Föräldrarna anklagar 

ofta sig själv för sitt barns sjukdom. Författarna har dragit slutsatserna att en ätstörnings 

uppkomst kan bero på många olika faktorer, där även arvet har betydelse samt 

uppväxtförhållanden. I familjer där ätstörningar förekommer finns ofta en brist på öppen 

kommunikation och där kan familjeterapi vara en bra behandlingsform. Föräldrarna är även 

de i stort behov av information om sjukdomen samt bakomliggande orsaker.   

 

Tvångsvård 

Av artiklarna framkom att det i stor utsträckning främst är anhöriga som tar en första kontakt 

med sjukvården i syfte att ”hjälpa” patienten till tillfrisknande. I de fall då patienten själv 

uppsöker sjukvården är det främst på grund av psykiska besvär. Författarna anser att det är 

svårt att tvinga en patient med en ätstörning till vård, detta i och med att hon anser sig själv 

och sitt beteende som ”friskt”. Ibland kan det till och med bli aktuellt att omhänderta 

patienten enligt LPT. I de fall då inläggning på grund av LPT blir aktuellt anses patienten 

obenägen att inse sitt vårdbehov och utgör därmed en stor fara för sig själv. Som förälder kan 

det kännas svårt att sätta sig över barnets egen vilja, de ställer sig frågan ifall det är etiskt och 

moraliskt riktigt att tvinga sitt barn till något denne inte vill.  
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I sådana situationer är det mycket viktigt att föräldrarna får diskutera den inremitterade 

läkarens beslut. De bör få förståelse för att han grundar sitt etiska beslut på att i det långa 

loppet endast ”göra gott” för patienten.  

 

Behandling av en ätstörning 

Ett snabbare ingripande talar för ett snabbare tillfrisknande. I artiklarna handlar detta främst 

om ett snabbt ingripande vid anorexi. Författarna anser att det även gäller vid bulimi. Som 

förälder är det viktigt att inte blunda för problemet utan våga diskutera och ta tag i problemet 

redan på ett tidigt stadium.  

 

Behandlingen av en ätstörning innefattar många olika behandlingsalternativ. Slutsatser 

författarna dragit av artiklarnas innehåll är att kognitiv beteendeterapi är den mest effektiva i 

behandlingen vid bulimi. Behandlingens mål är att reda ut de underliggande problem som 

ligger till grund för sjukdomen samt stärka patientens självkänsla. Det är även viktigt att få 

dessa patienter att tänka i nya banor vad det gäller mat och träning. I regel kan en 

kombination av kognitiv beteendeterapi och medicinsk behandling i form av antidepressiva 

medel vara den bästa behandlingen av bulimi. Författarna anser att detta låter som en bra 

behandlingsform i och med att en depression i vissa fall kan vara den utlösande faktorn till 

bulimi.  

 

De artiklar som belyser individualterapi anser att det är den bästa behandlingsmetoden för 

anorexi, där målet är att ändra attityder. Författarna anser att dessa data inte är helt 

överförbara till Nordiska förhållanden i och med att studierna gjorts i USA. En slutsats vi 

kommit fram till är att kognitiv beteendeterapi är den mest använda behandlingsformen i 

Sverige idag. Detta gäller vid behandling av både anorexi och bulimi.  

 

Vid avslutad behandling av en ätstörning kan patienten känna att hon upplever en förlust till 

det tidigare liv hon levt. Detta trots att hon faktiskt är relativt nöjd med sitt ”nya” liv och sin 

”nya” vikt (Vitousek et al., 1998). Författarna menar att detta är helt naturligt i och med att 

hon varit med om en stor livsförändring. 

 

Sjuksköterskans stödjande och undervisande funktion 

I arbetet med en patient med en ätstörning ligger problemet i att patienten själv inte vill ändra 

sitt beteende, hon är rädd att förlora kontrollen (Vitousek et al., 1998).  
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Författarna anser att det som sjuksköterska är viktigt att tänka på att i första hand upprätta en 

god relation till patienten. Kommunikationen är här ett viktigt redskap. Man bör finna en 

balans i hur mycket som ska sägas, ibland kan det vara väl så viktigt att lyssna som att komma 

med råd. Det är därmed viktigt att vara lyhörd och låta patienten tala. Relationen skall vidare 

bygga på tillit och ömsesidig respekt. Det är först då en förändring i patientens beteende kan 

äga rum.  

 

Sjuksköterskan skall bli skicklig på att beskriva och kunna identifiera patientens problem 

(Whisenant et al., 1995). Slutsatser författarna dragit är även att sjuksköterskans har 

skyldighet att ge information till patienten om vad som händer i kroppen och vilka skador och 

följdsjukdomar som ätstörningen kan medföra. Vidare bör sjuksköterskan ha ett stort tålamod 

i och med att många patienter återfaller i sjukdom (Vitousek et al., 1998). Slutsatser 

författarna kommit fram till är att det är vanligt förekommande att en patient först har anorexi 

som senare utvecklas till bulimi. Detta i och med att patienten inte klarar av att hålla den 

stränga diet som en följs vid anorexi, vilket leder till att många patienter med bulimi känner 

sig som misslyckade anorektiker. Enligt Vitousek et al. (1998) pendlar i många fall patientens 

sjukdom mellan anorexi och bulimi. Detta bör sjuksköterskan vara medveten om samt att 

patienter med bulimi ofta känner en stor skam över sin sjukdom (a.a.). 

 

Som sjuksköterska kan man ofta känna sig otillräcklig och överrumplad i arbetet med 

patienter samt deras familjer, detta i och med de emotionella behov de har.  På sjukhus är det 

ofta därför en extra stor belastning att arbeta med patienter som har ätstörningar, just för 

sjuksköterskor. Patienterna gömmer sin mat, smygtränar och fejkar viktuppgång, dessa 

beteenden beror ofta på patientens behov av kontroll, utmaningar och att testa gränser 

(Breiner, 2003). Författarna anser att det är viktigt som sjuksköterska att ha ett stort tålamod 

och vara medveten om att patienten har stor kunskap om hur hon skall göra för att inte gå upp 

i vikt och att slippa äta.  

 

Vidare forskning och förebyggande åtgärder 

Det borde göras mer undersökning och forskning angående behandling av anorexi och bulimi, 

för få patienter får evidencebaserad behandling, det vill säga behandling som är baserad på 

forskning och beprövad erfarenhet (Fairburn et al., 2003). Författarna anser att för få studier 

angående bulimi gjorts eftersom det föreligger en dold problematik.  
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En patient med bulimi är svårare att upptäcka än en patient med anorexi, detta i och med att 

patienten skäms över sin sjukdom och därför ofta döljer den för anhöriga. Vid bulimi sker 

viktnedgången i regel långsammare och sjukdomen kan vara svårare att upptäcka. 

 

Levine et al. (2003) menar att det behövs fler starka förebyggande program inom vården av 

patienter med anorexi och bulimi. Författarna menar att det även skulle behövas fler 

förebyggande insatser i samhället, exempelvis information och undervisning till barn och 

ungdomar. Detta i syfte att uppmärksamma problemen så att fler fall upptäcks i ett tidigt 

stadium. Informationsinsatser kan ibland framkalla negativa effekter. Med det menas att det 

alltid finns en risk när sjuksköterskan informerar en patient med ätstörning att hon tar till sig 

informationen på fel sätt, det vill säga hon använder informationen som råd för att gå ner i 

vikt istället för att se det sjukliga i beteendet. I de fall där flickor i puberteten får en ätstörning 

anser författarna att många olika faktorer spelar in exempelvis media, mobbning och 

upplevelsen av att inte passa in. Även litteraturen stödjer detta samt att pojkar ofta finner 

andra vägar för sina problem än genom att uttrycka det genom en ätstörning. De har inte 

heller samma förebilder som tjejerna och har inte samma upplevelse av ett behov av att vara 

smala. Författarna anser att pojkar däremot har andra påtryckningar och ideal om hur de skall 

se ut och bete sig. 

 

KONKLUSION 
 

Författarna vill med detta arbete belysa att ätstörningar är mer vanligt förekommande än man 

tror. Författarna menar att de flesta sjuksköterskor förr eller senare kommer att komma i 

kontakt med patienter i sitt arbete, som i mer eller mindre utsträckning har utvecklat en 

ätstörning. Detta gäller särskilt de sjuksköterskor som jobbar inom barn- och 

ungdomspsykiatrin och i öppenvården . 

 

Författarna anser att mer förebyggande insatser vore önskvärt, detta i och med att ett tidigt 

ingripande talar för ett snabbare tillfrisknande. Skolsköterskan har en viktig del i detta 

förebyggande arbete, där hon informerar barn och ungdomar om exempelvis bantning och 

dess eventuella följder.  
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Den mest använda behandlingen i Sverige idag är kognitiv beteendeterapi. Vidare anser 

författarna att för få studier gjorts inom detta ämnesområde och att mer forskning behövs för 

att få fram fler och bättre behandlingsalternativ i Sverige. Mer forskning hade i sin tur 

medfört mer vetenskaplig litteratur, vilket vore önskvärt. Förslag på fortsatt forskning är att 

göra en intervjustudie med patienter som har en ätstörning, för att undersöka hur de upplever 

den behandling som används idag. 

 

En viktig del i omvårdnadsarbetet med patienter som har en ätstörning är att upprätta en god 

kontakt som bygger på tillit och förtroende. Önskvärt vore att ta del av studier som belyser 

sjuksköterskans arbete och vad hon anser kan förbättras vid vård av patienter med 

ätstörningsproblem. Författarna menar att för få studier belyser sjuksköterskans del i 

omvårdnadsarbetet med dessa patienten. 
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