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ANOREXIA NERVOSA
Thoughts about the disease and it`s treatment

The aim of this study was to investigate how four professionals and one patient
who had previously suffered from anorexia, understand and think about
anorexia and it`s treatment. Indepth interviews were conducted with these
informants. The analysis of the interviews was influenced by the Grounded
Theory method. The interviews with care professionals and with the former
patient were analysed separately. In the first case eight categories, which were
further divided into a number of subcategories, appeared and in the second
case five categories, together with subcategories, emerged. The result showed
that the respondents who worked with people suffering from anorexia used both
medical care and cognitive treatment approaches. All respondents were of the
opinion that anorexia is a lifestyle disease.
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Ätstörningar är ett fenomen som väcker många och starka känslor och
reaktioner vilka genererar en mängd idéer om orsaker, samband och
behandlingsvägar. Namnet ”anorexia nervosa” betyder aptitlöshet, sjukdomen
fick sitt namn av William Gull 1874. Sedan dess har anorexi funnits med i
fallbeskrivningar och psykiatrisk litteratur hos till exempel Freud 1905. För
Freud var självsvält ett av många beteenden som var bundet till hysteri, till
vilken han också räknade ett antal andra ätrubbningar av olika grader. År 1905
skrev en amerikansk läkare vid namn Clifford Abutt; ”När formerna utvecklas
hamnar många unga kvinnor i en panisk rädsla för att bli feta”. Han skrev också
att det fanns en fixering för smalhet. Fetma associerades med vulgaritet och låg
social klass (Johannisson, 1995).
     Man vet inte om sjukdomen anorexi är vanligare nu än för trettio år sedan.
Ett mörkertal kan ha varit större förr än vad det är idag. Det är fortfarande
vanligt att personer med anorexi vägrar att ta kontakt med sjukvården. De har
ett enda mål och det är att gå ner i vikt. Personen har ett starkt motstånd mot
eller rädsla för fetma. Svälten är systematisk och tvångsmässig, till en början
helt självvald. Det centrala problemet är att personen är oerhört rädd för att gå
upp i vikt. Vederbörande har en störd kroppsuppfattning och förnekar allvaret i
den extremt låga kroppsvikten. Sjukdomen anorexi är vanligast bland
tonårsflickor. De flesta är besatta av tankar på kalorier och hur man kan undvika
eller göra sig av med dem. Ofta inleds sjukdomen med en kraftigt ökad fysisk
aktivitet. Personen har ett beteende där behovet att kontrollera någonting är
överväldigande. Anorexi kan jämföras med andra beroendetillstånd till exempel
alkoholism och narkomani. Vid anorexi rör det sig om tvångsmässigt beroende
av svält. Personen använder sig av alla möjliga knep för att få vara kvar i
sjukdomen; kräkningar, lögner och löften. Man kan aldrig veta om en person
med anorexi talar sanning om sitt matintag, eftersom all information som har att
göra med mat är förvrängd eller rent felaktig. Personlighetsdrag såsom
perfektionism, extremt hög ambition och social tillbakadragenhet förekommer
ofta. Depressionssymtom är också vanliga hos många av de personer som
drabbats av anorexi (Råstam Bergström, Gillberg & Gillberg, 1995).
       Ett annat personlighetsdrag hos personer med anorexi är att de är mycket
känsliga, menar Claude-Pierre (1997). De har också en stor ansvarskänsla och
detta är ofta tydligt redan i barndomen. Claude-Pierre har myntat begreppet
LNS, som står för långvarigt negativitetssyndrom. Personer med detta syndrom
har alltsedan barndomen haft negativa tankar om sig själva och fastnat i detta
tankesätt. Detta anser hon är den bakomliggande orsaken till anorexi, som är
ett symtom på ett bakomliggande problem. Hon menar att en bärare av LNS
inte nödvändigtvis behöver utveckla anorexi, men att en person som drabbats
av anorexi har LNS. Claude-Pierre menar att ätstörningen är symtomet - LNS är
det tillstånd som vi måste komma tillrätta med.
    De negativa tankarna kan märkas hos kvinnor med anorexi. De är väldigt
självkritiska och tror inte att de är attraktiva. I en undersökning har det påvisats
ett samband mellan ätstörningar och förmågan att ha sexuella relationer.
Personer med anorexi har ett lägre intresse av att ha en sexuell relation än en
person som inte har anorexi. Sjukdomen har hämmat personens emotionella
utveckling (Wiederman, 1996).
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      Den emotionella utvecklingen handlar om hur människans känslor och
behov formas och får betydelse för beteenden och handlingar. Biologisk,
kognitiv och emotionell utveckling är delar av utvecklingen som hänger ihop.
Personens intellektuella och känslomässiga utveckling är beroende av den
biologiska mognaden. Det personen tänker är beroende av det den känner och
har behov av. Detta gäller även om man vänder på det; personens känslor och
behov påverkas av dennes förnuft och tankar. Dessa tre delar av personens
utveckling bildar tillsammans människans personlighetsutveckling (Schultz &
Larsen, 1994).
       I linje med Schultz & Larsen menar Bowlby (1994) att rätt föräldrabeteende
är avgörande för nästa generations psykiska hälsa. Föräldrabeteendet har
starka biologiska rötter, vilket förklarar de mycket starka känslor som knyts till
det. Föräldrarna skall ge sitt barn en trygg bas, till vilken de kan återvända och
få fysisk och emotionell näring. Spädbarnet visar en kort tid efter födseln ett
anknytningsbeteende. Barnet föds med en förmåga att söka efter personer som
kan tillfredställa dess behov. Bowlby betonar spädbarnets speciella behov av att
knyta an i form av kroppskontakt. Det kan skapa problem när ett barn inte får
tillräckligt med kroppskontakt. Det behovet är lika viktigt för barnet att få
tillfredställt som de fysiska behoven. Barnet söker efter kroppskontakt och
skapar en stark bindning till föräldrarna. Den bindningen är av avgörande
betydelse för barnets emotionella utveckling.
     Vikten av barnets första känslomässiga kontakter betonas också av
Winnicott (1983). Under barndomen grundläggs en inre psykologisk struktur
som blir avgörande för hur personens relationer i framtiden kommer att se ut,
även hur personen till exempel kommer att kunna ta hand om sig själv och att
klara påfrestningar i framtiden. Ett barn som på den emotionella sidan berövas
något betydelsefullt kommer att få en störning i känslolivets utveckling som ger
personliga problem under personens uppväxt. Varje barn är från första början
en person och behöver bli bekräftad av någon. Den person som har störst
möjlighet att göra detta är mamman. Winnicott menar att barnet inte själv kan
bestämma sin egen utveckling på grund av att det inte upplever någon gräns
mellan sig och mamman. Han menar också att barnet upplever sin mamma
som en projektion mer än en person med egna känslor och behov. Något som
är nödvändigt för barnet är den engagerade mammans omvårdnad. Mamman
håller tillbaka sina egna behov till förmån för barnet. Om mamman ständigt är
närvarande och engagerar sig i sitt barn fysiskt och emotionellt förhindras att
barnet drabbas av splitting. Begreppet splitting betyder ”klyvning” och med detta
menas att positiva och negativa upplevelser inte kan förenas och leder till
ångest (Winnicot, 1983).
     En alltför tät bindning till modern under uppväxten kan å andra sidan vålla
problem i flickans utveckling. Om mamman är alltför omhändertagande eller
dominerande kan det få till följd att flickan kan få svårt att frigöra sig från henne.
Flickans utveckling till att bli en självständig människa försämras. Är mamman
svag och osäker kan det göra att flickan får svårt att identifiera sig positivt med
henne och följden kan bli ett dåligt självförtroende (Schultz & Larsen, 1994).
     När det gäller personer som drabbats av anorexi har det också visats att det
dåliga självförtroendet är en del av sjukdomsbilden. Det är viktigt att som
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behandlare ha kunskap om detta och använda sig av att stärka patientens
självförtroende i behandlingen (Baird & Sights, 1986).
     Tillfrisknandet från sjukdomen anorexi är en utdragen process och inkluderar
att komma över såväl psykologiska som sociala problem. Långsiktiga
konsekvenser av anorexi visar på att det behövs en långsiktig individuell
behandlingsplanering. Sedan 1990 har det gjorts ett flertal uppföljningsstudier
som lett till värdefulla insikter om tillfrisknandet av anorexi. Resultaten visar att
problem som är relaterade till anorexi kräver en lång behandlingsperiod för att
lösas och i vissa fall blir problemen aldrig lösta. Det kan behövas
återkommande hjälp med den mentala hälsan för att klara av psykologiska och
sociala problem. Under tiden för tillfrisknandet behöver familjemedlemmar och
andra sociala stödpersoner stötta och uppmuntra personen som drabbats av
anorexi (Finfgeld, 2002).
     I en undersökning har det forskats kring personer med ätstörningar och vilka
tankar de har om framtiden. Man har då kommit fram till att personer med
anorexi ser positivt på sin framtid. De kan till exempel inte inse att det är
omöjligt att bilda familj i sitt nuvarande tillstånd. Forskarna vill ifrågasätta
gällande behandlingsformer, som endast behandlar de negativa yttringarna av
sjukdomen. De vill få fram att de positiva tankarna om framtiden hos de sjuka
hjälper till att bibehålla sjukdomstillståndet. Endast genom att som behandlare
erkänna detta kan man få fram en effektiv behandlingsmetod. Forskarna menar
att rollen av positiva upplevelser i psykisk hälsa har blivit förbisedda, speciellt
när de jämförs med den utförliga litteraturen om negativa upplevelser. Det finns
flera skäl till att det inte finns någon forskning på positiva upplevelser. För det
första är det en starkt utbredd uppfattning att endast positiva upplevelser och
lärdomar kan vara viktiga för att bli lycklig. För det andra ses positiva och
negativa upplevelser som motsatser till varandra. Detta trots att det finns
undersökningsbevis som antyder att positiva och negativa aspekter av
upplevelser och lärdomar skall ses som två separata saker som inte behöver
vara motsatta till varandra. Positiva upplevelser och lärdomar kan hjälpa till att
förlänga sjukdomsbilden, detta har man inte forskat på tidigare. Individer med
allvarliga psykiska sjukdomar riskerar att tappa tron på sin framtid då de är
tvungna att omvärdera sina mål och planer. Personer med anorexi däremot
visar en tendens att se positivt på framtiden, trots att de har en sjukdom som är
livshotande. De lever sina liv genom att ignorera och förneka risken med sitt
tillstånd. En person med anorexi gömmer sig för sin sjukdom och går efter sina
drömmar och framtidsplaner (Godley, Tchanturia, Mac Leod & Schmidt, 2001).
     Det finns mycket utrymme för förbättringar när det gäller behandling av
ätstörningar, speciellt anorexi. För att få en mer effektiv behandling behövs det
en radikal förändring i tanke och handling hos behandlarna. Den bästa
behandling som finns tillgänglig idag är kognitiv terapi. Man vet fortfarande inte
tillräckligt mycket om de mekanismer som håller en ätstörning vid liv vilket gör
att behandlingen inte är så effektiv som den bör vara (Jansen, 2001).
      Kognitiv terapi har visat goda resultat vid ätstörningar, alkohol- och
narkotikamissbruk, samt vid en rad olika psykosomatiska sjukdomar. I kognitiv
terapi läggs stor vikt vid att terapeuten skall vara empatisk; visa värme, tålamod
och närhet. Ärlighet är också viktigt för att skapa ett förtroendefullt förhållande
till patienten. Terapeuten skall vara öppen och personlig. Det som först och
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främst kännetecknar terapeuten är den sokratiska frågetekniken. Man ställer
relevanta och konkreta frågor som hela tiden får patienten att reflektera över
sina egna upplevelser. Terapeuten gör ofta anteckningar under behandlingen.
Då och då kan han därför på ett pedagogiskt sätt förklara hur tankar, känslor,
handlingar och samverkan hör ihop. En viktig del av den kognitiva terapin är att
få patienten att identifiera negativa tankar. Terapeuten försöker visa patienten
hur tankarna påverkar känslor och beteende (Nielsen & Von der Lippe, 1995).
     Som en motsats till kognitiv behandling har man i en undersökning funnit att
personer som drabbats av anorexi har svarat positivt på behandling med
hydrocortison. Ett kännetecken i diagnosen hos patienter med anorexi är att de
har väsentligt högre halter av kortisol i blodet än friska personer. Det visar sig
att detta beror på de typiska yttringarna av sjukdomen; svälten, laxeringen och
den överdrivna fysiska träningen. Dessa beteenden kan vara ett försök att
kompensera en underliggande avvikelse som visar en brist på kortisol i det
endokrina systemet. Det endokrina systemet består av de inre körtlarna som
producerar hormoner vilka avges till blodet och transporteras till olika organ.
Om personerna i stället tillförs kortisol behöver de inte längre fortsätta sitt
beteende med svält, träning och så vidare för att lindra symtomen. Behandling
med ersättning för kortisol, i form av hydrocortison, har funnits vara effektiv och
minskat anorexipatientens problem med ätbeteende samt psykologiska och
fysiska problem inom en kortare tidsrymd (Wheatland, 2002).
     Under de sista 25 åren har det funnits en mätbar utveckling i förståelsen och
behandlingen av anorexi. Denna utveckling har visats inom fyra områden;
diagnos, mätningar, orsaker och behandling. Inom området mätningar har man
exempelvis fått förbättrade metoder som fått stor betydelse för utveckling av
diagnos, orsaker och behandling. Olika typer av mätningar är dagboksförande,
standardskalor, strukturerade intervjuer och laboratorietest. Grundarbetet har
gjorts till studier som skulle kunna förbättra förståelsen för orsaker och mer
orsaksbaserad behandling (Stunkard, 1997).
     Syftet med studien är att undersöka hur fyra behandlare och en person, som
tidigare drabbats av anorexi, uppfattar och tänker kring sjukdomen anorexi och
dess behandling.

Metod

Deltagare

Deltagarna var samtliga kvinnor, en person som tidigare haft anorexi och fyra
personer som arbetade med personer som drabbats av ätstörningar. Kontakt
togs ursprungligen med sex professionella, men två avböjde på grund av
tidsbrist. Av intervju- personerna var en sjuksköterska och arbetade på en
avdelning för vuxna med ätstörningar, två var sjuksköterskor som arbetade på
BUP, Barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning, och den fjärde var dietist som
arbetade med både barn och vuxna. De intervjuade arbetade alla vid samma
sjukhus och hade arbetat med patienter med ätstörningar under 10-15 år.
Samtliga var i medelåldern. Intervjupersonen som tidigare drabbats av anorexi
var i trettiofemårsåldern.
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     Intervjupersonerna valdes ut enligt ”snöbollsmetoden”, vilken innebär att
man tar hjälp av studiens deltagare för att finna nya intervjupersoner (Merriam,
1994). Kontakt togs personligen med sjuksköterskan, som arbetar på
avdelningen för vuxna med ätstörningar. Genom hennes kännedom och
rekommendation fick jag kontakt med de övriga deltagarna. Deltagaren som
tidigare haft anorexi kontaktades via en vän.

Mätinstrument

I studien användes kvalitativa djupintervjuer som instrument. Det huvudsakliga
syftet med kvalitativa studier är att få information med hjälp av intervjuer. Under
intervjuerna användes sex teman med följdfrågor. Dessa teman var: 1)
behandlarens roll, 2) teoretiskt synsätt, 3) uppkomst, 4) friskhetstecken, 5)
kultursjukdom och 6) familjen.

Tillvägagångssätt

Studien inleddes med att deltagarna kontaktades, personligen eller via telefon,
för bokning av tider. Då gavs information om deras roll, syftet i studien och hur
lång tid intervjun förväntades att ta. Intervjuerna med informanterna utfördes
under deras arbetstid i sjukhusets lokaler, i ett avskilt rum. Intervjun med
personen som tidigare haft anorexi utfördes i mitt hem. Deltagarna
garanterades anonymitet och de godkände att intervjun bandades. Längden på
intervjuerna varierade mellan 45-60 minuter.
     Etiska frågor i början av en intervjuundersökning är viktiga. Då bör man
erhålla samtycke från intervjupersonerna och informera dem om konfidentialitet
och eventuella konsekvenser av studien.

Analys

Analysen i studien är influerad av Grounded Theory. Den inleddes med att
skriva ut intervjuerna i sin helhet. Detta resulterade i 44 skrivna sidor.
Intervjuerna med de professionella och intervjun med personen som tidigare
haft anorexi analyserades var för sig. Det första som gjordes var att strukturera
materialet, vilket gjordes genom att betydelsen i varje mening namngavs och
kodades. Ur dessa bildades sedan substantiva koder. Utifrån dessa koder
kunde därefter ett antal kategorier utläsas. Det resulterade vid analysen av
intervjun med de professionella i åtta kategorier, varav en hade två
underkategorier. Vid analysen av intervjun med personen som haft anorexi
framkom tre kategorier, varav en hade två underkategorier.
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Resultat

Under bearbetningen av intervjumaterialet med de professionella kunde åtta
kategorier urskiljas: 1) beteendeorienterad medicinsk vård med dess två
underkategorier a) ett kognitivt synsätt och b) behandlingsmodell. Därefter; 2)
framträdande personlighetsdrag, 3) missbruk och förnekande, 4) den ”slutna”
familjen, 5) känslornas kroppsliga uttryck, 6) kultursjukdom 7) ätbeteende och
kognitiv kontroll och 8) år av engagemang.
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     Figur 1.  Åtta kategorier med två underkategorier.

Beteendeorienterad medicinsk vård

Ur kategorin ”beteendeorienterad medicinsk vård” har två underkategorier
framkommit; ”ett kognitivt synsätt” och ”behandlingsmodell”.

Ett kognitivt synsätt

”- Det är ju alltid maten man får börja med. Sedan kommer, så fort de liksom
kan börja tänka, att de börjar reflektera. Vi jobbar ju utifrån det här kognitiva
synsättet. Man jobbar mycket med tankarna; tanke, känsla och handling. Man
tittar på det sambandet.”

Informanterna poängterar att det första steget när patienten kommer under vård
är att häva svälten, det vill säga tillföra patienten näring. Detta för att de skall
kunna tänka klart innan behandlingen kan fortsätta.
     Grundtanken är att de professionella skall vara föräldrarnas stöd. Det kan
upplevas som påfrestande av föräldrarna men det är viktigt att föräldrarna deltar
i behandlingen. En del av sjuksköterskornas arbete är att bekräfta det
föräldrarna gör för barnen, att ge dem stöd och råd.

”- På första besöket gör vi alltid så att vi lämnar ut vårt telefonnummer hit. För
att föräldrarna skall känna att de alltid har någon att ringa till.”

Behandlings-
modell

Ett kognitivt
synsätt
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Sjuksköterskorna på vuxenavdelningen arbetar med att bygga upp patientens
självförtroende. De har ett kognitivt synsätt och arbetar med motivationen för att
få patienten att vilja bli frisk. Patienten skall förändra och ifrågasätta de sjuka
tankarna, och kunna skilja på sjuka och friska tankar.
     Patienterna som går hos BUP får hos psykologen bland annat lära sig att
hantera kriser annorlunda. Detta för att de i fortsättningen inte skall återuppta
svälten som en lösning på kriser.
     Ett förtroende är viktigt att bygga upp mellan de professionella och patienten.
Intervjupersonernas gyllene regel är att de alltid talar sanning inför patienten.
Patienten är själv otroligt duktig på att ljuga när det gäller sitt matintag.

Behandlingsmodell

Intervjuerna har gjorts på två avdelningar; BUP och en avdelning för vuxna med
ätstörningar. Informanterna arbetar i team på båda avdelningarna. Teamet på
BUP består av läkare, sjuksköterska, dietist och psykolog. På
vuxenavdelningen har man ingen psykolog, men man har däremot en
sjukgymnast. Teamet på vuxenavdelningen har regelbundna möten en gång i
veckan. Då diskuteras patientens tillstånd och hur man skall fortsätta. Vid
mötena tas även eventuellt nya patienter upp till diskussion. På BUP har teamet
möten ett par gånger per termin, men har fortlöpande kontakt med varandra
angående patienten.

”- Vi kör den här modellen, för det är väl egentligen en modell, vi har
barnmedicin, dietist och psykologer. De får inte lov att välja. De får inte utesluta
någon, utan i modellen ingår de här tre.”

På vuxenavdelningen vill de professionella gärna att patienten själv tar den
första kontakten om det är möjligt. Annars är det vanligt att föräldrar eller vänner
ringer och är oroliga. När det kommer in samtal från eventuellt nya patienter,
skrivs en remiss, och dessa tas upp på teammötena. Vid första besöket träffar
patienten en sjuksköterska som sedan kommer att bli kontaktperson. Vid detta
tillfälle har de ett fördjupat samtal med patienten och då är det viktigt att en
diagnos skall ställas. Informanterna har kriterier för bedömning för att patienten
skall få rätt diagnos.

”- Det här kanske tar en eller två samtal. Det är ju lite fördjupade samtal om
uppväxt, familj och matsituationen och så. Sedan kommer mycket tankar från
dem själva, så man får fram det diagnosen står för.”

Intervjupersonerna på såväl vuxenavdelningen som BUP prioriterar öppenvård.
Första gången en patient kommer på besök till BUP är läkaren, en
sjuksköterska och patientens föräldrar med. De har ett långt samtal för att
kunna ställa rätt diagnos. Vid första besöket tas flera prover på patienten för att
utesluta andra sjukdomar. Informanterna har till exempel upptäckt
glutenintolerans på någon patient. I fortsättningen tar sjuksköterskan emot
patienten på de regelbundna besöken, som kan variera från flera gånger i
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veckan till en gång i månaden beroende på hur sjuk patienten är. Vid dessa
besök vägs patienten och puls och blodtryck kontrolleras.
     Måltidsstöd kan även vara nödvändigt för patienten. Då äter denne
tillsammans med sjuksköterskan. Man har som regel att en måltid inte får ta
mer än 30 minuter.
     Om patienten är riktigt dålig kan det bli aktuellt med inläggning och
sondmatning. Patienten blir sängliggande och körs i rullstol för att inte
anstränga sig fysiskt. Man har även sträng övervakning för att patienten
verkligen skall få i sig näring och behålla den.
     Vid besök hos dietisten blir patienten informerad om vad som händer i
kroppen vid svält. Dietisten gör upp ett schema med måltider som patienten bör
följa, med en viss gradvis ökning på maten. Sjuksköterskorna har också kontakt
med skolsköterskan och skolkuratorn. Patienten går till skolsköterskan för
regelbundna viktkontroller.
     Behandlingens innehåll på vuxenavdelningen skiljer sig inte så mycket från
den behandling man ger vid BUP. En sjuksköterska har huvudansvaret för
patienten. De träffas en gång i veckan för samtal. Man har också måltidsstöd,
där patienten har någon att tala med efter måltiden när ångesten kan bli
övermäktig. Här får patienten även, för att komma tillrätta med sin skeva
kroppsuppfattning, träffa sjukgymnasten som lär patienten att få en rätt
uppfattning av sin kropp. Läkaren är bland annat inblandad när en patient
behöver bli sjukskriven från sitt arbete eller behöver någon medicin, till exempel
antidepressiva tabletter.

Framträdande personlighetsdrag

Det mest framträdande draget i personligheten är den emotionella känsligheten.
En person med anorexi har negativa tankar om sig själv. Den som lider av
anorexi är känslig för kritik och självförtroendet är lågt. Många gånger kan en
kommentar om deras utseende eller kropp bli den utlösande faktorn till
sjukdomens början. En diskussion mellan till exempel föräldrarna kan en person
med anorexi tolka som ett bråk som de själva är orsak till. De flesta har höga
krav på sig själva och höga ambitioner, de tillhör ofta de duktigaste i klassen.

”- Man brukar säga att de personer som får anorexi är känsliga individer, som
känner vibrationerna i luften, brukar vi säga lite grann. Man tar åt sig allting och
tar åt sig mer än man borde ta åt sig.”

De har varit lätthanterliga barn, fogliga och medgörliga. Det som kan ha varit
besvärligt är att de ofta vägrat äta ända sedan de varit små. Omtänksamhet mot
sina närmaste och perfektionism är gemensamma drag. Det verkar som om
personer med anorexi vill ha ordning och reda och är noga med sitt utseende.

”- Det är ju det här med den här personligheten att de har stora krav på sig
själva. Att de ska göra allting perfekt, det är också något. Också för att visa att
man är någon. Att de är de här perfektionisterna men ändå väldigt måna om
andra. Glömmer gärna sig själv och tänker på andra. När man gör det måste
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man ändå visa att man finns och är duktig och ja, kanske visa med kroppen
också.”

Missbruk och förnekande

”- Och jag kan se att det är väldigt mycket likheter mellan alkoholism och
anorexi, fast du missbrukar olika saker. Men jag tror att det är någonting i
hjärnan som är annorlunda och därför blir det just så här för dem.”

Intervjupersonerna jämför personer med anorexi med alkoholister. Deras
beteende med förnekande; alkoholister dricker inte sprit och personer med
anorexi svälter sig inte. Ofta finner man alkoholister i högre åldersgrupper,
personer med anorexi är yngre. Det är inte vanligt att en person får anorexi efter
25 års ålder. Informanterna är överens om att prognosen ser bättre ut för de
yngre patienterna. Hos de äldre patienterna är beteendet mer inrotat och därför
är de svårare att behandla. När det gäller de kroniska personerna med anorexi
menar de intervjuade att de är friska i perioder, men kan få återfall om de
utsätts för någon kris eller påfrestning. Då blir maten lösningen på problemet.
De intervjuade känner stor sympati för föräldrarna och säger att anorexi är en
sjukdom man inte önskar sin värsta fiende. När patienten tillfrisknat är det
vanligt att de byter utbildning eller arbete. Informanterna tror att personen som
drabbats av anorexi varit på fel väg i livet.
     När det gäller sambandet mellan depression och ätstörning frågar sig de
professionella vilket som kommer först, är det depressionen eller ätstörningen?
Detta är en fråga de inte kan svara på.

Den ”slutna” familjen

Intervjupersonerna menar att det ofta blir konflikter i en familj som har ett barn
med anorexi. Föräldrarna blir oroliga när deras barn inte äter. Dessa barn har
stor makt i familjen. Föräldrarna är rädda för konflikter, har svårt för att säga
ifrån och sätta gränser. Informanterna menar att sjukdomen ofta vänder när
föräldrarna blir bestämda och börjar sätta gränser.

”- Men inte att man skall skylla på föräldrarna, inte så, utan det kanske är att
man har ett sätt att vara i familjen, lite konflikträdda eller ja, försöker sopa
undan det som är jobbigt, så.”

De intervjuades uppfattning är att man kan se vissa gemensamma drag hos en
del av familjerna med barn som lider av anorexi. De har svårt att uttrycka
känslor och är ofta en sluten familj med få sociala kontakter. Intervjupersonerna
anser dock att barn som växer upp i sådana familjer inte alls behöver drabbas
av anorexi. Förr lade man skulden på föräldrarna och sade ofta att det var
företrädesvis mammans fel när barnet insjuknade i anorexi. Dessa åsikter har
man inte i dag.
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Känslornas kroppsliga uttryck

Personer med anorexi har ingen sjukdomsinsikt. Inledningsvis är de oftast
omotiverade till att gå i behandling. De har en förvrängd kroppsuppfattning och
uppfattar sin kropp som mycket tjockare än den är. I början av sjukdomstiden
får de en kick av svälten och trivs med sin tillvaro. Längre fram blir de
avtrubbade och likgiltiga.

”- De har en så otroligt förvrängd kroppsuppfattning och det är klart att tycker
jag att jag är jättetjock, så vill jag naturligtvis gå ner i vikt.”

Patienterna är ofta duktiga i näringslära och de tillbringar en stor del av sin tid
med kaloriräkning. De anser sig inte behöva något fett.

”- De är fantastiska på att undvika fett. De kan ha en sida fullskriven med mat
som de har ätit på en dag, och så kan man sätta sig och räkna på fettet, så är
det 10 gram fett. De lyckas helt och hållet att undvika och plocka bort fett. De är
makalösa på det här, helt otroliga.”

Personer med anorexi lider av kroppsfixering och tvångsmässighet. De
tillbringar mycket tid med fysisk träning. Alla upptänkliga sätt att förbränna
kalorier används. Personer som lider av anorexi lagar gärna mat till andra, dock
inte till sig själva. Måltiderna övervakar de sedan noga för att se till att alla äter
tillräckligt. De intervjuade anser att personer med anorexi blir specialister på att
klara sig ifrån att äta. De som drabbas av anorexi tänker som två olika
personer, de skiljer på sjuka och friska tankar. Ibland kan de även kalla de sjuka
tankarna för något, till exempel ”Monstret”. Depression och ångest är vanligt
hos personer med anorexi. En del av dem har också självmordstankar.

Kultursjukdom

”- Anorexi är ju mest förekommande i västvärlden. Det kanske har att göra med
att här har vi mat, i U-länder svälter de till döds i alla fall. De säger att det
förekommer där också men jag vet inte. Men jag menar, har man ont om mat
blir det ju inte på samma vis, tror jag. Vi har ett överflöd här som gör att kanske
maten är ett sätt att reagera på, att man har lite mer makt.”

Det finns inte bara en orsak till att en person insjuknar i anorexi, anser de
intervjuade. Vanligtvis är det en orsakskedja med flera bidragande orsaker.
Idealet idag är att vara smal och ofta inleds anorexi med en bantning som till
slut inte går att kontrollera. Många gånger kan en kommentar om deras
kroppsliga utseende vara den utlösande faktorn och inte så sällan kan den
komma från en idrottstränare. Massmedia kan även ha inflytande på den
processen. De intervjuade anser dock att det inte är enda orsaken, och att
problemet måste sökas djupare.

 ”- Att idealet är att man ska vara smal, men egentligen är det ju inte så. Om
man går ut och tittar är det ju inte många som är så smala som de är i
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tidningarna. Det är ju väldigt ovanligt egentligen. Så jag vet inte om det har
någon inverkan. Jag tror att det sitter djupare än så.”

Att bli vegetarian är även vanligt som första steget mot sjukdomen anorexi. På
skolorna, och då mest i högstadiet, är det av och till i perioder populärt att bli
vegetarian. Ytterligare företeelser som kan utlösa anorexi är mobbning, problem
i familjen eller att familjen flyttar. Skilsmässa mellan föräldrarna kan göra att
barnet skuldbelägger sig och slutar att äta.
     En informant har en teori om att nunnor förr i tiden är dagens personer med
anorexi. Nunnorna unnade sig inte något och var smala. De gick undan från
allmänheten som personer med anorexi gör. Hon menar att även förr i tiden var
det en del förmögna damer som svälte sig till döds. Självsvält har förekommit
sedan långt tillbaka i tiden.

Ätbeteende och kognitiv kontroll

För att en person som haft anorexi skall anses vara frisk måste personens BMI
ligga på 19 eller över och vikten hållas uppe. BMI (Body Mass Index) är ett
redskap som används inom behandling av personer med anorexi. Man
använder en formel för att räkna ut en persons BMI: vikt i kilo / (längd i meter)2.
Har man ett värde under 19 är man underviktig, mellan 19 och 25 är man
normalviktig, 26 och uppåt överviktig. Enligt de professionella är det även viktigt
att menstruationen kommit tillbaka och att personen har en normal
kroppsuppfattning.
     När det gäller förhållandet till mat menar informanterna att samma beteende
som före insjuknandet skall ha återfåtts. Personen skall kunna äta en normal
kost regelbundet utan att det skapar ångest. Det är inte säkert att deras
anorektiska tankar försvinner helt, men de skall kunna handskas med dem.

”- När de kan äta regelbundet och kan säga att de kan äta utan att ha ångest
efter maten. Och prata med sig själv när tankarna kommer, ha kontroll över
dem. Man kan lägga dem åt sidan och behöver inte följa dem. Då kan man äta
fast tanken säger att du inte får äta.”

En person som haft anorexi får inte lika mycket underhudsfett som andra har,
menar informanterna, och har därför svårare för att gå upp i vikt. Det är inte
ovanligt att en tillfrisknande person, som haft anorexi, får starka hungerkänslor
och utvecklar bulimi.
     När det gäller prognosen för att bli frisk är den sämre ju äldre man är när
sjukdomen börjar. BUP anser att 90 % blir friska och avdelningen för vuxna, 18
år och uppåt, anser att 75-80 % blir friska. De säger att en person som haft
anorexi inte får lov att banta och jämför åter igen med alkoholister. Är man en
nykter alkoholist får man bli en ätande anorektiker.

År av engagemang

De intervjuade arbetar i team och har därigenom stöd av varandra och om
arbetet känns för krävande kan någon annan lösa av.
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”- Man tjatar och tjatar och man äter med dem och vad man än gör så blir det
inte bättre. Då kan det kännas som man bara står och pratar med en vägg.”

Intervjupersonerna har lång livserfarenhet och känner sig trygga i sin roll.
Arbetet kräver tålamod, då en behandling kan ta flera år. Det är även vanligt
med bakslag i behandlingen. Informanterna anser att deras arbete är intressant,
spännande och stimulerande, samtidigt som det ibland kan kännas påfrestande.
Vid sådana tillfällen försöker de tänka på de personer som blivit friska.

”- Då måste man tänka att hon var ju så sjuk och hon är ju så bra nu. Då får
man plocka fram det i tankarna för att orka gå vidare. Jag kan berätta för dig att
härom dan sa jag adjö till en patient som jag har känt i tretton år och nu är hon
bra.”

Person som tidigare haft anorexi

För att kunna beskriva intervjupersonen har denna fått benämningen X.
Ur analysen av intervjun med personen framkom tre kategorier med två
underkategorier; 1) sårbar personlighet med dess två underkategorier;
a) känslor i det fördolda, b) inre kaos - yttre kontroll, 2) det kravfyllda samhället
och 3) finna sitt värde.

Sårbar
personlighet

Det kravfyllda
samhället

Finna sitt värde

Känslor i det
fördolda

Figur 2. Tre kategorier med två underkategorier.

Sårbar personlighet

Intervjupersonens personlighet kännetecknas av sårbarhet och känslighet men
samtidigt styrka och livsglädje. Tydliga drag är även höga krav på sig själv och
ett dåligt självförtroende. X anser att det är personer med ”viss” personlighet
som utvecklar anorexi och hon påtalar den oerhörda känsligheten som
utmärkande för denna personlighet.

”- Samtidigt som man har en styrka så är man väldigt sårbar. Jag är en mycket
känslig människa.”

Inre kaos –
yttre kontroll
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Ur kategorin ”sårbar personlighet” har två underkategorier framkommit;
”känslor i det fördolda” och ”inre kaos – yttre kontroll”.

Känslor i det fördolda

Intervjupersonens uppväxttid visar på föräldrar med svårigheter att uttrycka
egna känslor och behov. X känner att hon haft en brist i relationen till
föräldrarna. Detta gäller företrädesvis kontakten med fadern. X hade en brist på
kroppskontakt med sina föräldrar och hon har saknat fysisk beröring.

”- Jag tror att relationen mellan mor och barn och pappa kanske har haft en
brist. Man kan se på mina föräldrar, när de växte upp pratade man inte mycket
om känslor och de kanske hade det svårt att verbalt uttrycka just det här med
kroppskontakt. Det känns som man har fått någon brist där med den här
beröringen. Föräldrarna själva har haft svårt att uttrycka sig. Det har varit
mycket konflikter, om man säger de har haft svårt att vara tydliga och sätta
gränser.”

X anser att föräldrarna haft svårigheter med gränssättning, hon hade föredragit
tydligare gränser. Konflikträdsla var även en del i familjebilden. X tänker på sin
familj som en känslig familj. Som äldsta barn ställdes höga krav och
förväntningar på henne. Samtidigt anser X sig ha varit överbeskyddad.
Inre kaos - yttre kontroll

Intervjupersonens sjukdomsperioder har uppträtt vid två tillfällen. Första
sjukdomstiden började när hon som 18-åring arbetade i Tyskland. X gick ner i
vikt och var smal och utmärglad. Detta anser hon berodde på separationen från
modern, tryggheten från hemmet saknades. X åt nyttigt men sparsamt och var
tvångsmässig. Hon ägnade mycket tid till fysiska aktiviteter. Känslomässigt
kände sig X som ett litet barn och hade ingen sjukdomsinsikt. Genom kontroll
av kroppen löste X sitt invärtes kaos.

”- Jag hade ingen sjukdomsinsikt helt enkelt. Jag var tvångsmässig och sprang
och åt mycket nyttigt. Jag ser att jag är smal men fattar ändå inte att jag är
sjuk.”

Vid X första sjukdomsperiod behandlades enbart de fysiska symtomen. Andra
perioden fick X även känslomässig behandling. X sjukdomsperioder
kännetecknades av social isolering. Hon upplevde stark ångest, vilken
utagerades genom aggressivitet gentemot modern. Med i bilden har även
destruktivitet funnits, vilken X senare lyckats vända till styrka, där hon kan tycka
om sig själv. X hade inga självmordstankar utan en stark livsglädje.
     X upplevde sig under sjukdomstiden som uppdelad på två personligheter, ett
falskt och ett äkta jag. Den falska med anorexitankar och den äkta vilken stod
för de sunda tankarna.
”- Jag kan se att jag har haft mycket inre stress under hela mitt liv. Ibland
kändes det som jag var ett löv, om någon rörde vid mig skulle jag blåsa iväg.”
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X beskriver sig själv som en pedantisk människa med behov av att ha ordning
och kontroll på allting. Samtidigt finns omtänksamhet och hjälpsamhet gentemot
familj och vänner som under sjukdomstiden resulterade i att X bar allas börda
på sina axlar.

Det kravfyllda samhället

Intervjupersonens inledande fas till anorexi började efter en kommentar från
fadern.

”- Du kanske ska tänka på att inte äta så mycket smörgås. Han menade detta i
all välmening, men det var liksom, det satte sig här uppe.”

X talar om kulturens inverkan på sjukdomens uppträdande, till exempel
tidningar med smala fotomodeller och bantningstips. Den kristna uppfostran har
påverkat X att känna skam inför kropp och sexualitet.

”- Jag tror att det här samhället som vi lever i, det västerländska samhället,
stressar oerhört. Man kan se i andra kulturer, där man lever i familjer med nära
kontakt med den äldre generationen. Det finns många nackdelar med det
också, men där bryr man sig mer om varandra. Där är det ekonomiska inte så
viktigt. Man umgås på ett annat sätt än vad vi gör här.”

X menar att vårt samhälle är ett stressamhälle och att anorexi är en
livsstilssjukdom. Samhället ställer höga krav på självständighet och
prestationer. X dröm är att få möjlighet  att ta avstånd från karusellen i
samhället genom att bosätta sig på landet.

Finna sitt värde

Intervjupersonen menar att det är avgörande att genomgå fysisk behandling
först och därefter emotionell behandling. Under andra sjukdomsperioden blev X
sjukskriven och menar att det var då en läkning började. X läste böcker bland
annat om personlig utveckling, sociologi och filosofi.

”- Jag började med att läsa lite sociologi för att förstå samhället. Det är som
man kommer ut genom ett skal, man har varit väldigt liten. Man har levt i ett
glas eller i en liten puppa.”

X fick hjälp genom sjukgymnastik och lärde sig andas rätt, avslappning,
massage och beröring. Hon betonar vikten av att lyssna på sina känslor och
hitta sitt eget värde som individ.

”- Jag är en mycket känslig människa och jag har liksom inga problem med
maten. Det är väldigt mycket känslor och man behöver hitta någon form av
balans. Hitta ett sätt att leva.”
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Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra behandlare och en person,
som tidigare drabbats av anorexi, uppfattar och tänker kring sjukdomen anorexi
och dess behandling. Studien inleddes helt förutsättningslöst och det erhållna
resultatet i den kvalitativa analysen var omfattande med beaktande av att
antalet respondenter endast var fem tilll antalet.
     Resultatet visar att intervjupersonerna har uppfattningen att en person med
anorexi har vissa karaktäristiska personlighetsdrag. Det mest utmärkande är
den emotionella känsligheten; de visar ofta en stor sårbarhet. Ett gemensamt
drag för personerna med anorexi är också att de har ett dåligt självförtroende.
Detta i kombination med att de har höga krav på sig själva och det de presterar
blir motsägelsefullt. De är oftast pedantiska människor med utpräglad
noggrannhet och extrem hög ambition vilket bekräftas av Råstam m fl (1995).
     Sjukdomen anorexi jämförs i resultatet med missbruk av exempelvis alkohol
och droger. Istället för att bli beroende av droger blir personer med anorexi
beroende av tvångsmässig svält. Detta överensstämmer med Råstams m fl
(1995) åsikt att sjukdomen anorexi kan hänföras till missbrukarproblematiken.
     Respondenterna är ense om att personer med anorexi överlag har negativa
tankar om sig själva. De har svårt att tänka på sig själva med positiva tankar,
vilket har påverkat dem sedan barndomen. Detta överensstämmer med Claude-
Pierres (1997) teori om att personer med anorexi har ett negativt tankemönster.
     På senare tid har det forskats kring betydelsen av hur personer med anorexi
tänker på sin framtid. Det har då framkommit att personerna i stor utsträckning
har positiva tankar om sin framtid även om de är svårt sjuka (Godley m fl,
2001).  Man kan finna detta anmärkningsvärt och forskarna var också
överraskade över detta resultat. Min åsikt kring de positiva framtidstankarnas
inverkan på tillfrisknandet är att det i viss mån kan bero på hur svår
sjukdomsbild personen har. För en person som inte har så dålig sjukdomsinsikt
borde det kunna vara en fördel att kunna tänka positivt om sin framtid. Det
skulle kanske kunna vara en ”morot” till att försöka bli frisk.
     En framträdande mening som kan utläsas i resultatet är de gemensamma
dragen i familjerna vars barn blivit drabbade av anorexi. Det poängteras dock
att detta inte är gällande för alla familjer. Man kan också ifrågasätta om
föräldrarna, när de kommer med sitt barn till en behandlare efter en lång tids
kamp mot sjukdomen, är i mental balans. De drag som då kan märkas hos
föräldrarna kanske inte alls kunde ses innan barnet blev sjukt?
De gemensamma drag man till en viss del funnit i resultatet är till exempel att
föräldrarna har svårigheter att uttrycka sina egna känslor och behov. I en stor
del av familjerna har man också funnit en konflikträdsla som en del av
familjebilden. Föräldrarna stänger inne sina känslor i stället för att visa dem i
rädsla för att de skall leda till en konflikt vilket överensstämmer med  Winnicott
(1983).
     I studien nämns det också att familjen är ”sluten” med få sociala kontakter.
Det är troligt att detta har ett samband med konflikträdsla eftersom det alltid i
sociala kontakter kan uppstå konflikter. Man kan också fundera kring om
”slutenheten” i familjen fanns innan sjukdomens uppträdande eller om den
kommit som en följd av sjukdomen. Det kan vara svårt att ha ett fungerande
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socialt umgänge när man har ett barn med anorexi. Ytterligare gemensamma
drag som framkommer i studien är föräldrarnas svårigheter att sätta gränser.
Detta leder också ofta till att det blir konflikter kring måltider. Barnet protesterar
mot maten och för att inte skapa någon konflikt sätts inga gränser. Det kan
också vara så att man i början av sjukdomstiden klarat att sätta gränser, men
att man efter en tid inte orkat längre. Det är vanligt att en patient har varit sjuk
en längre tid, kanske flera år, innan de kommer under behandling.
     Något som också kan utläsas i resultatet är att flertalet av personerna med
anorexi blivit överbeskyddade företrädesvis av mamman under uppväxttiden.
Man kan fundera på om det är detta som gör att personerna som drabbas av
anorexi har dålig självkänsla?  Barnets utveckling till att bli en självständig
individ försämras om mamman är alltför omhändertagande enligt Schultz och
Larsen (1994).
     I studien framkommer att den kulturella påverkan på personer som drabbats
av anorexi är stor. Massmedia har en roll som delvis bidrar till att skapa det
smala idealet. Under tonåren när de flesta drabbas av anorexi är barnen mycket
mottagliga för påverkan utifrån. Intervjupersonerna menar dock att man inte kan
lägga hela skulden på massmedia. En person som är trygg i sig själv och fått
emotionell bekräftelse som barn påverkas inte i så stor omfattning att de
utvecklar anorexi. Kärnan i problemet ligger djupare än så anser
respondenterna.
    I den aktuella studien anser respondenterna också att annan yttre påverkan
kan leda till att en person insjuknar i anorexi. De menar att vårt samhälle
präglas av stress, och kraven från många olika håll på ett barn kan bli
övermäktiga. Barn idag har förutom skola med läxor ofta flera fritidsaktiviteter.
De har ingen tid att egentligen hämta sig från alla intryck från omgivningen.
Personen som tidigare drabbats av anorexi anser att samhället vi lever i ställer
höga krav på människan när det gäller självständighet och prestationer. Hon
funderar kring andra kulturer – blir kraven annorlunda när de ekonomiska
aspekterna inte är så viktiga?
    En av intervjupersonerna tar upp frågan om depression i förhållande till
ätstörning; vilket som inleder och sedan leder till det andra. Tonårstiden är en
revolutionerande tid och man kan fundera kring om uppkomna depressioner
utlöser anorexi. Om en ung person redan är deprimerad kanske det inte behövs
mer än ytterligare någon kris i personens närhet för att sjukdomen anorexi skall
uppträda, till exempel att föräldrarna skiljer sig. Å andra sidan är det inte svårt
att tänka sig att en person som varit sjuk i anorexi en tid och fått näringsbrist
kan utveckla en depression.
     Personen i studien som tidigare varit sjuk i anorexi menar att den kristna
uppfostran hon fått lett till skamkänslor inför sin kropp och sexualitet.
Wiederman (1996) visar också på ett samband mellan ätstörningar och förmåga
att ha sexuella relationer. Man kan ha funderingar kring ungdomars
sexualitetsvanor idag och hur de påverkar det psykiska välbefinnandet. Kan det
vara så att den tidiga sexdebut unga flickor har idag, ofta efter yttre påverkan,
är något som de egentligen inte är mogna för? Är det möjligt att flickor, i sin
rädsla för den begynnande sexuella utvecklingen, börjar svälta sig? Min åsikt i
detta fall är att detta kan vara en bidragande orsak till ätstörningar, då flickors
biologiska mognad idag är tidigare än den emotionella.
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     I resultatet framgår att man på båda avdelningarna lägger tyngdpunkten på
att man i inledningsskedet får en rätt ställd diagnos. Intervjupersonerna säger
vidare att när det gäller behandling av personer med anorexi är det initialt helt
nödvändigt att häva näringsbristen hos patienten. De professionella betonar
vikten av att personen skall kunna vara mottaglig för den emotionella
bearbetningen av problemen. I resultatet framgår också att man såväl inom
vuxenavdelningen som BUP prioriterar öppenvård. Det är viktigt att personer
med anorexi hela tiden har stöd från sin familj. Familjen får i sin tur stöd från de
professionella. Detta menar Finfgeld (2002) är en viktig del i behandlingen.
I studien framkommer att sättet att arbeta på vuxenavdelningen respektive BUP
skiljer sig såtillvida att man på den senare inriktar sig på den medicinska
behandlingen. Där koncentrerar man sig på kontroller såsom vikt, puls och
blodtryck. När det gäller vuxenavdelningen betonar man att de arbetar med
kognitiv terapi, vilken är en effektiv behandling vid ätstörningar enligt Nielsen
och Von der Lippe (1995) och Jansen (2001). I resultatet framkommer att de
professionella lägger stor vikt vid att man arbetar med att stärka självförtroendet
hos personer med anorexi, vilket överensstämmer med Baird och Sights (1986).
     Intervjupersonerna på BUP framhåller upplägget i sin behandlingsmodell
som innebär att patienten måste besöka samtliga professionella i teamet. På
vuxenavdelningen lägger man inte samma vikt på detta utan behandlingen
läggs upp mer specifikt för varje patient. Detta kan bero på att de som drabbats
av anorexi och kommer till vuxenavdelningen kanske inte alltid har föräldrarna
med. Då de även är myndiga personer kan man inte på samma sätt bestämma
över deras behandling. De olika inriktningarna i behandlingen kan vara av olika
stor betydelse för patienterna. Intervjupersonen som tidigare haft anorexi säger
sig exempelvis ha fått bäst hjälp av en sjukgymnast på vägen till tillfrisknande.
     En brist i studien är att möjligheten inte gavs till intervju med ytterligare
professionella. Det hade varit av vikt att få göra en intervju med en psykolog
som arbetar på BUP, vilket skulle kunna ha medfört ytterligare aspekter på
anorexi. Flera av intervjupersonerna hade inte kännedom om behandlingens
teoretiska grund, vilket dock inte uteslöt att de arbetade efter de teoretiska
riktlinjer de anvisats. Personen som tidigare drabbats av anorexi har studerat
och läst mycket litteratur efter tillfrisknandet, vilket kan ha påverkat hennes
attityder till sjukdomen.
     Det som skulle vara intressant i framtida forskning inom detta område är att
genomföra intervjuer med professionella inom olika behandlingsmodeller som
arbetar med personer med ätstörningar. Det vore speciellt intressant att ha
yrkeskategorin psykologer som deltagare i studien.
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