
  

 

  

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

 

 

 

 

Hellre sjuk och mager än frisk och fet 
– En litteraturbaserad studie av kvinnors upplevelser under 
behandlingen för anorexia nervosa 

 
Malin Cardesjö Caroline Karlsson 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Examensarbete i omvårdnad på grundnivå 
Sjuksköterskeprogrammet 
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur/Högskolan Väst 
Höstterminen 2014



 

Titel Hellre sjuk och mager än frisk och fet – En litteraturbaserad studie av kvinnors 
upplevelser under behandlingen för anorexia nervosa 

 Rather sick and skinny than healthy and fat - A literature-based study of 
women’s experiences during treatment for anorexia nervosa 

Författare Malin Cardesjö 

Caroline Karlsson 

Handledare Lena Håkansson 

Examinator Annika Janson Fagring 

Institution Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

Arbetets art Examensarbete i omvårdnad, 15 hp 

Program/kurs Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Termin/år HT 2014 

Antal sidor 19 

 

Abstract 

 
Background Anorexia nervosa is a growing problem in society and it is most common among 

women. It is a complex disease that affects both the mental and the physical 
health. The disease expresses itself differently from person to person, therefore, 
treatment should be individualized. Nurses need to gain insight into how 
patients feel about the treatment in order to understand their experience. 
Previous studies use statistical research to evaluate treatment. This study focuses 
on describing patients' concrete experiences during care and treatment for 
anorexia nervosa. 

Aim The aim is to highlight women’s experiences of care and treatment for anorexia 
nervosa at hospital wards. 

Method The study was based on qualitative articles containing interviews. Nine articles 
were analysed according to Friberg’s (2012) qualitative content analyse for 
literature-based studies.  

Results  Four themes and twelve subthemes emerged from the analyse. The findings of 
the results are characterized by feeling isolated, not being seen, feeling trust and 
taking one step at the time. The quality of care affects the outcome of the 
treatment. 

Conclusion Nursing patients with anorexia nervosa is a complex task and skilled staff is 
required. The whole patient should be treated, both physically and mentally. 
When treating only the physical the underlying problem still exist and relapse is 
inevitable. Every individual is different and everyone has different problems. 
Individualized care is therefore required for the best treatment results.  
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Inledning 
Jag är hellre sjuk, olycklig och mager, eftersom frisk är detsamma som fet, ful 
och olycklig. Bara jag får vara mager, spelar lycka och utseende ingen som 
helst roll (”Åsa” i Glant, 2011). 

Att äta är, för de allra flesta, en källa till njutning och glädje. Men för vissa har ätandet fått en 
helt annan betydelse. Det är istället för njutning en källa till ångest. Det kan till och med gå så 
långt att människor, till stor del kvinnor, börjar svälta sig själva (Ghaderi & Parling, 2007). 
Det är dessa kvinnor denna studie handlar om. 

Patienter med sjukdomen anorexia nervosa blir allt vanligare inom sjukvården och större 
resurser krävs då antalet vårdsökande ökar (Clinton & Norring, 2002). Patienter med anorexia 
nervosa kan allmänsjuksköterskan träffa såväl i vården som ute i samhället. Det är viktigt att 
fånga upp dessa patienter innan sjukdomen går för långt för att kunna förhindra de allvarliga 
konsekvenser den kan medföra.  

Bakgrund 
I vården finns det vissa riktlinjer som är extra viktiga att följa vid vård av patienter med 
anorexia nervosa.  
Sjuksköterskan bär enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) ett ansvar, att arbeta 
utifrån en professionell värdegrund som innefattar ett respektfullt bemötande, medkänsla och 
lyhördhet. Detta styrker även Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 2a §) som menar att 
vården bör vara av god kvalité och tillgodose patientens behov av trygghet i behandlingen. 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 6 kap. 1§) menar att en patient ska ges sakkunnig och 
omsorgsfull hälso- och sjukvård och att vården, så långt som möjligt, ska utformas och 
genomföras i samråd med patienten. Hälso- och sjukvårdspersonalen är även skyldig att visa 
patienten omtanke och respekt.  
För att uppnå en behandling av god kvalité är det viktigt att ta reda på vad god kvalité och god 
omvårdnad innebär för patienten. Med hopp om att ge sjuksköterskor en inblick i hur kvinnor 
anser att omvårdnaden vid anorexia nervosa bör utföras fokuserar denna studie därför på att 
undersöka kvinnors upplevelser av omvårdnaden under behandlingen för anorexia nervosa på 
vårdavdelning. 

 

Ätstörningar och anorexia nervosa 
Ätstörningar är vanligt förekommande och kan ge allvarliga hälsoproblem (Socialstyrelsen, 
2013). I gruppen ätstörningar ingår anorexia nervosa, bulimi, ätstörningar UNS (utan närmare 
specifikation), hetsätning och ortorexi (missbruk av fysisk aktivitet). Trots att ätstörningarna 
skiljer sig från varandra, grundar de sig i liknande problematik (Ghaderi och Parling, 2007). 
De senaste åren har problemet ökat bland tonåringar och unga vuxna. Cirka 75 000-100 000 
flickor i tonåren och unga kvinnor, i Sverige, har någon typ av ätstörning. Ätstörningar 
innebär en stor kostnad för samhället och resulterar även i ett stort lidande för individen. I 
förhållande till andra psykiatriska tillstånd är dödligheten inom ätstörningar relativt hög enligt 
Socialstyrelsen (2013). 

Anorexia nervosa är en av de vanligaste ätstörningarna. Omkring en halv procent av alla unga 
kvinnor mellan 16-24 år uppfyller de diagnostiska kriterierna (se under Diagnoskriterier). 
Vanligast är att sjukdomsdebuten sker i ung ålder och att endast en liten andel utvecklar 
anorexia nervosa som vuxna. Könsfördelningen är mycket ojämn då ca 90 % av individerna 
med anorexia nervosa är kvinnor (Ghaderi & Parling, 2007).  
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Ordet anorexi är grekiska och betyder enligt Clinton och Norring (2002) ”utan aptit”. Denna 
betydelse är egentligen inte adekvat för sjukdomen då en individ med anorexia inte saknar 
aptit utan kämpar emot sin hunger och sina impulser att äta. Enligt den definitionen är anorexi 
ett tillstånd som även kan förekomma inom somatisk vård då en patient lider av nedsatt aptit. 

Tillägget av ordet nervosa efter anorexia syftar på ”nervös aptitlöshet” och är den medicinska 
termen för den psykiska sjukdomen (Clinton & Norring, 2002). Ordets definition bottnar i att 
aptitlöshet orsakad av ”nerverna” var vad läkarna först trodde låg bakom sjukdomen. Idag vet 
vi att det är mer komplext än så, att sjukdomen har fler bakomliggande psykologiska och 
fysiologiska faktorer (Ghaderi & Parling, 2007). I dagligt tal används ordet anorexi när 
sjukdomen benämns, men i detta arbete har anorexia nervosa valts att användas då det är mer 
korrekt utifrån det valda syftet.  

Clinton och Norring (2002) förklarar att den äldsta medicinska definitionen av anorexia 
nervosa gjordes 1694 och tillståndet definierades som en psykisk störning med 
psykopatologisk grund. På 1960-talet bröts det klassiska psykoanalytiska synsättet på 
sjukdomen och bilden av anorexia nervosa förändrades. En patients självsvält ansågs 
återspegla en kamp för självrespekt, kompetens, kontroll och autonomi. Under 1970 till 1980-
talet myntades begreppet viktfobi för att beskriva patientens rädsla för att uppnå normalvikt. 
Viktfobin förklarades som det centrala i psykopatologin.  

Idag ses anorexia nervosa som ett komplext tillstånd där många faktorer interagerar och leder 
till en varierad klinisk bild hos patienterna. Det finns inte en ensam behandlingsteknik som 
kan förväntas vara effektiv för alla patienter med anorexia nervosa. Individanpassad 
behandling är mer framträdande och vårdpersonal har en större förståelse för dess betydelse 
(Clinton & Norring, 2002).        

Bakomliggande orsaker till sjukdomen 
Utvecklingen av ätstörningar är ofta komplex och innefattar en samverkan mellan flera olika 
faktorer. Viktigt att belysa är att varje individ är unik och har en egen historia (Svenska 
Psykiatriska Föreningen, 2005). Det enda sättet att ta reda på vad som orsakat sjukdomen hos 
individen är att samla information om debuten samt kartlägga sjukdomsförloppet för att få 
fram individens unika kombination av bakomliggande faktorer. Detta ger en förståelse för de 
faktorer som vidmakthåller anorexia nervosa, vilket är minst lika viktigt som att veta 
ursprungsorsaken till insjuknandet (Ghaderi & Parling, 2007). Tidigare forskning visar att 
försöka förstå bakgrunden till sjukdomen är något patienten även själv reflekterar kring. 
Genom att finna den ursprungliga orsaken till insjuknandet ger patienten omgivningen en 
inblick i varför anorexin tagit över livet. Istället för att döma ges omgivningen då möjligheten 
att förstå (Higbed & Fox, 2010). 

Enligt Svenska Psykiatriska Föreningen (2005) finns det många olika faktorer som kan leda 
till utveckling av anorexia nervosa: Sociokulturella faktorer innebär de värderingar och ideal 
som ligger till grund för hur en kvinna ska se ut. Media visar ofta upp bilden av att en vacker 
kvinna ska vara smal, och ha kontroll över sin kropp. Gruppfaktorer innebär att tillhöra en 
grupp i samhället som har extra stor risk för att utveckla kroppsfixering och ätstörning. Till 
exempel inom idrotter som löpning, där det är en fördel att ha en lätt kropp för att uppnå 
bättre resultat. Då ökar risken för att tappa kontrollen över sin vikt och istället bli underviktig. 
Familjefaktorer innebär att i familjer med psykiska problem, som till exempel missbruk eller 
depression, ses en högre förekomst av ätstörningar. I dag är ätandet mer individualiserat och 
snabbmaten blir allt vanligare medan familjemiddagarna blir allt färre. Biologiska faktorer 
innebär att en ung kvinna under puberteten genomgår stora förändringar. Dessa innefattar 
bland annat ökad fettproduktion som i sin tur kan leda till en önskan att bli smal. Vid 
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förekomst av övervikt som liten finns det även en större riska att utveckla en ätstörning. 
Individuella faktorer innebär att enskilda personlighetsdrag kan öka risken för utvecklandet 
av ätstörning. Till exempel en negativ självbild, höga ambitioner, perfektionism och 
tvångsmässighet. Stress och trauma innebär att traumatiska händelser i livet så som 
separationer eller någon form av övergrepp kan öka risken för ätstörningar (Svenska 
Psykiatriska Föreningen, 2005). 
 

Diagnoskriterier 
Vid diagnostisering av anorexia nervosa följs enligt World Health Organization (u.å.) 
specifika kriterier. Kroppsvikten skall vara 15 % under den, enligt BMI mätt, förväntade 
vikten. Viktnedgången skall vara självförvållad genom att kaloririk mat medvetet undviks, 
kräkningar framkallas eller laxerande medel används. Självbilden skall vara kraftigt 
förvrängd, en sjuklig rädsla för att bli fet finns och gränsen för vad de anser vara normalvikt 
är låg. Endokrina problem ska ha uppstått. Detta visar sig genom amenorré, utebliven 
menstruation, hos kvinnor. Sker insjuknandet prepubertalt förskjuts puberteten och hos 
kvinnor utvecklas till exempel inte brösten och menstruationen startar senare än normalt. 

Enligt American Psychiatric Association (2013) finns det två typer av anorexia nervosa. Den 
”strikta” typen som innebär att individen under de tre senaste månaderna endast använt sig av 
strikt diet och fasta. Den andra typen innebär att individen under de tre senaste månaderna, 
vid flertalet tillfällen, använt sig av hetsätning, självförvållade kräkningar eller laxerande 
medel. 

De som inte uppnår diagnoskriterierna från början får diagnosen ”Ätstörning UNS” men löper 
stor risk att senare utveckla en fullskalig anorexia nervosa (Ghaderi & Parling, 2007).  

Sjukdomens uttryck 
Att beskriva hur anorexia nervosa yttrar sig kan vara svårt då alla upplevelser av sjukdomen 
är unika och speciella. Ghaderi och Parling (2007) beskriver att det finns tre faser i anorexia 
nervosa. Första fasen innebär att individen känner sig stark och fri och inte upplever några 
problem i livet. Första fasen kan även kallas ”anorexins smekmånad” eftersom att individen 
känner sig stark på grund av en stor stressrespons som beror på att kroppen svälter.  
Omgivningen börjar oroa sig kring individens viktnedgång men individen själv känner inte av 
några problem och förstår inte sitt tillstånd (Ghaderi & Parling, 2007). Tidigare forskning 
visar att oron från omgivningen kan upplevas som positiv av individen då de känner att någon 
bryr sig. Sjukdomen hjälper kvinnorna att känna sig mer älskade. Att människor runt om bryr 
sig mer än vanligt kan trigga viktnedgången ytterligare, i jakt på mer uppmärksamhet 
(Nordbø, Espeset, Gulliksen, Skårderud & Holte, 2006). Först i andra fasen börjar individen 
känna av problemen. Psykiska och fysiska problem uppkommer vilket gör tillvaron till en 
kamp. I tredje och därmed den sista fasen mår individen så dåligt att hon inser att något måste 
göras. Situationen känns inte längre hållbar samtidigt som det finns en rädsla kring vem som 
finns kvar om sjukdomen skulle försvinna (Ghaderi & Parling, 2007). 
Tidigare forskning visar att samtidigt som individen ser sig själv som normal och hälsosam 
kan denne till slut komma till insikt att ätstörningen är ett problem och en önskan att bli frisk 
kan växa fram (Malson et al., 2011). 

Viktfobi är ett begrepp som genomsyrar anorexia nervosa och är ett av huvudsymtomen. 
Många individer känner sig äcklade av sin kropp eftersom de redan upplever sig som 
överviktiga. Det ger en känsla av misslyckande vilket leder till en dålig självkänsla. Att vara 
smal är, för en individ med anorexia nervosa, synonymt med att duga och vara perfekt 
(Ghaderi & Paling, 2007). 
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Enligt Ghaderi och Parling (2007) handlar anorexia nervosa för de allra flesta om att försöka 
ta kontroll över sin vikt, figur och sitt ätande. I början fungerar strävan efter kontroll som 
något positivt och belönande. Det gör att belöningen eftersträvas ännu mer och en ond cirkel 
skapas. Total fokusering på vikt, utseende, mat och ätande ses som en livsnödvändighet. En 
bit in i sjukdomen mår individen sämre utan att riktigt förstå varför. Denna onda cirkel 
fortsätter och individen känner att ingenting fungerar längre trots att beteendet inte förändrats. 
”Allt eller inget”-principen råder, full kontroll eller ingen kontroll alls.  

Ökad aktivitet till följd av rastlöshet är vanligt förekommande. Aktiviteten hjälper individen 
att känna sig engagerad men även att gå ner i vikt. För att aktivera sig kan en individ med 
anorexia nervosa till exempel gå fram och tillbaka inomhus eller sitta på ett sätt som 
anstränger musklerna. Andra sätt att gå ner i vikt kan även vara självrensande beteenden som 
att framkalla kräkningar eller använda laxerande preparat (Ghaderi & Parling, 2007). 

Sjukdomen kan sträcka sig från ett till flera år och det är möjligt att bli återställd. Problem 
med matvanor är något som kan sitta i en längre tid efter tillfrisknandet. Dödsfall vid anorexia 
nervosa är relativt vanligt och många kan få bestående problem även efter tiden som sjuk 
(Socialstyrelsen, 2013). Cirka fem procent av alla patienter med anorexia nervosa dör under 
en tioårsperiod, antingen i sviterna av sjukdomen eller av självmord (American Psychiatric 
Association, 2013). Tidigare forskning visar att självmordstankar dels kan vara en 
bakomliggande faktor eller något som uppkommer under sjukdomsförloppet. Flertalet 
individer begår självmordsförsök men många ser sjukdomen i sig som ett sätt att dö, att svälta 
ihjäl. De känner att de inte har någon rätt att leva, att livet är outhärdligt (Nordbø et al., 2006; 
Skårderud, 2007). 

Behandling på vårdavdelning 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 5§) menar att det ska finnas vårdplatser 
tillgängliga när hälso- och sjukvård kräver intagning på vårdinrättning. Den vård som ges 
under intagning benämns slutenvård. Slutenvård kan vara nödvändigt för dessa kvinnor för att 
uppnå normalvikt och för att behandla medicinska komplikationer. Ghaderi och Parling 
(2007) menar att anorexia nervosa är en komplex diagnos med många inverkande faktorer. 
Det är därför viktigt att behandlingen angriper sjukdomen från olika håll och berör de olika 
faktorerna.  

En patient med anorexia nervosa lägger störst fokus på vikt och ätvanor och detta bör därför 
vara en stor del av behandlingen. Normalisering av vikt och ätvanor är därför en grundpelare i 
behandlingen för anorexia nervosa. Det kan göras genom att skapa en struktur kring 
måltiderna och se till att de sker vid regelbundna tidpunkter samt göra måltiden till en del av 
tillvaron. Det är viktigt att ha klara regler kring måltiderna (Ghaderi & Parling, 2007). I 
behandlingens början bör fokus ligga på måltidernas regelbundenhet innan det snart övergår 
till vad och hur mycket patienten äter. För att komplettera ett otillräckligt näringsintag kan 
energi- och näringsdrycker användas. Behandlingsriktlinjerna förespråkar att patienten bör gå 
upp mellan ett halvt till ett kilo i veckan (Ghaderi & Parling, 2007).  

Tvångsvård med sondmatning bör undvikas även om det ibland är nödvändigt. Enligt Lag om 
psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128, 3§) får tvångsvård endast utföras då patienten lider 
av en allvarlig psykiatrisk störning och är i behov av vård som inte kan tillgodoses på annat 
sätt. Då en individ med anorexia nervosa inte får i sig mat kan tvångsvård i form av 
sondmatning därför vara nödvändigt. 

Psykoterapi är en annan stor del av behandlingen för anorexia nervosa men anses inte 
lämpligt förrän den akuta svältsituationen är under kontroll, eftersom svälten påverkar många 
fysiologiska och mentala mekanismer. De mentala funktioner som påverkas är bland annat 
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minne, uthållighet, koncentration, uppmärksamhet och tänkande. Det finns en stor individuell 
variation, därför bör vårdpersonalen utvärdera när varje individ är mottaglig för terapeutiska 
samtal (Ghaderi & Parling, 2007).  

Utav patienter med anorexia nervosa som genomgår psykoterapi är det 38 % av ungdomarna 
men endast 14 % av de vuxna som visar på mycket bra resultat vilket visar hur viktigt det är 
att fånga upp patienten i ett tidigt stadie (Ghaderi & Parling, 2007). Med tid och behandling 
tillfrisknar somliga medan andra blir kroniskt sjuka eller går över till en lättare form av 
ätstörning (Ghaderi & Parling, 2007). För flertalet patienter sker ett återfall inom fem år efter 
tillfrisknandet. Bland individer som blivit behandlade på sjukhus för sin anorexia nervosa är 
återfallsrisken generellt lägre (American Psychiatric Association, 2013). 

Trots att bra behandlingsprogram finns är det inte självklart för en patient att till en början 
bryta sitt beteende menar Ghaderi och Parling (2007). Identiteten är starkt kopplad till 
sjukdomen och behandling kan därför försätta patienten i en identitetskris, där de ifrågasätter 
vem de skulle vara utan sjukdomen. En framtid utan sjukdomen kan vara skrämmande för 
individen samtidigt som behandlingen ses som enda utvägen. Eftersom att fokus länge varit 
vikt och ätande har andra delar så som vänner och intressen fallit bort. Att plötsligt ta tag i 
livet utanför sjukdomen kan kännas jobbigt och ovant. Rädslan att inte veta hur livet ska bli 
utan sjukdomen är en stark faktor till att patienten håller fast vid sin sjukdom (Ghaderi & 
Parling, 2007).  

Higbed och Fox (2010) menar, i tidigare forskning, att patienter som varit sjuka en längre tid 
ser sjukdomen som en del av personligheten. Vid insjuknandet tar anorexin över helt och 
hållet. När sjukdomen tar över tappar patienten förmågan att skilja på sin personlighet och 
sjukdomen. Patienterna är ofta mycket ambivalenta gällande sjukdomen. Trots att sjukdomen 
är en betydande del av identiteten känns det samtidigt som den är mycket dominant och har 
alldeles för stor makt över livet (Higbed & Fox, 2010).  

Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter 
Hälsa 
Hälsa definieras av Eriksson (1989) som ett individuellt fenomen där varje individ har sin 
egen tolkning. Hälsa handlar om att individen ser sig själv som frisk, trots att samhället kan ha 
en annan uppfattning. Människan känner hälsa när hon själv kan forma sitt liv, hon känner sig 
integrerad. Det behöver inte innebära att uppleva hälsa fullt ut, individen kan fortfarande 
känna besvär och bekymmer, utan att det påverkar närvaron av hälsa. Frånvaro av 
sjukdomsdiagnos är alltså inte nödvändigt för att känna god hälsa enligt Eriksson (1989). 
Patienter med anorexia nervosa lever ofta i förnekelse och tror att de har en god hälsa trots sin 
sjukdom. Då individens fokus är riktat på fördelar och positiva konsekvenser av 
viktnedgången kan det upplevas som att individen blundar för sin sjukdom (Ghaderi & 
Parling, 2007). Patientens definition av hälsa skiljer sig därför mycket från omgivningens. 
Detta beskriver även Eriksson (1989), hälsa är individuellt. 

Bemötande  
Halldórsdóttir (1996) beskriver hur vårdrelationen kan yttra sig ur två perspektiv. Hon liknar 
den icke-professionella vårdrelationen med en mur. Genom brister i kommunikationen och 
omvårdnaden samt dålig kontakt mellan patient och vårdpersonal skapas muren. Den 
professionella vårdrelationen liknas vid en bro. Där finns god kontakt mellan patient och 
vårdpersonal som bygger på en öppen kommunikation.  

För att skapa en bro är det viktigt att vårdpersonalen är lyhörd, visar respekt och är 
närvarande. Förtroende är en av grundpelarna i en bra relation, utan förtroende finns det risk 
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att en mur skapas istället. En god vårdrelation skapar öppenhet och patienten kan tala fritt om 
tankar och känslor. Genom att båda parter förstår varandra och arbetar mot samma mål 
effektiviseras behandlingen och endast då kan äkta vård och omsorg ges (Halldórsdóttir, 
1996). 

Delaktighet 
Eriksson (1995) beskriver att vårdande innebär delande, det innebär att vara delaktig. 
Vårdaren och patienten delar på något sätt samma helhet. Den aktuella situationen avgör vad 
som delas och hur det delas. Delandet kan innebära att parterna har något gemensamt där de 
möts, till exempel sjukdomen. Den gemensamma faktorn mellan parterna utgör 
utgångspunkten för handlingarna vilket gör att samma mål eftersträvas. Förmågan till 
reflektion, graden av sjukdomsinsikt och förståelse för situationen avgör delandets djup menar 
Eriksson (1995).  

Problemformulering 
 

Anorexia nervosa är en sjukdom som både orsakar lidande för individen och närstående och 
kostar pengar för samhället. Av de som insjuknar är majoriteten kvinnor och sjukdomen blir 
allt vanligare. Även antalet dödsfall ökar, vilket gör sjukdomen till ett samhällsproblem. Att 
få patienter att medverka i behandlingen är svårt, då de ofta är svårmotiverade. För att ha 
möjlighet att ge den bästa omvårdanden och få patienterna motiverade till behandling är det 
viktigt att förstå hur de känner. Då blir det lättare att begripa deras upplevelse av 
behandlingen och kunna ge en individanpassad omvårdnad. Forskning har framförallt haft 
fokus på statistik för att utvärdera behandlingen för anorexia nervosa, färre studier visar hur 
patienter upplever behandlingen. Patienter med anorexia nervosa stöter sjuksköterskan på, 
inte bara inom psykiatrin. Även allmänsjuksköterskan kommer i kontakt med patienter med 
anorexia nervosa. En effektiv behandling kan ges om sjuksköterskan har en inblick i 
patienternas åsikter, samt hur de önskar bli bemötta.  

Syfte 
 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av omvårdnaden och behandlingen för anorexia 
nervosa på vårdavdelning. 

Metod  
 

En litteraturbaserad studie med utgångspunkt i analys av kvalitativa data valdes (Friberg, 
2012). Kvalitativ metod används då syftet är att fördjupa förståelsen av patientens upplevelse, 
erfarenheter, förväntningar eller behov av något menar Dahlborg Lyckhage (2012). Studien är 
utförd ur ett patientperspektiv.  

Litteratursökning 
Studien baserades på kvalitativa vetenskapliga studier som söktes i flera databaser. Både 
systematiska och osystematiska sökningar gjordes. En databas som användes till de 
systematiska sökningarna var Cinahl som innehåller tidskriftsartiklar inriktade på omvårdnad. 
Där användes sökorden ”MH anorexia nervosa”, ”treatment”, ”patient* experience*”, 
”anorexia nursing”, ”eating disorders” och ”qualitative study”. PubMed/Medline är en 
databas som fokuserar på omvårdnads- och medicinområdet. Sökorden ”anorexia nervosa”, 
”reflections”, ”treatment” och ”therapeutic alliance” användes i den här sökmotorn. Även 
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ProQuest användes, det är en sökmotor som innehåller flera databaser. ERIC, 
PsycARTICLES, PsycINFO, Social Services Abstract och Sociological Abstracts var de 
databaser som ansågs relevanta till det valda syftet då anorexia nervosa är en psykiatrisk 
diagnos. Sökorden som användes var ”SU.EXACT("Anorexia Nervosa")”, ”patient* 
experience* och ”wom*n”. Denna sökning resulterade inte i någon träff. Sökningarna finns 
redovisade under Bilaga I, tabell ett och två. 

I samtliga sökningar användes först sökorden var för sig för att sedan kombineras på olika sätt 
enligt boolesk sökteknik. Sökorden kombinerades med operatorn AND.  Trunkering användes 
för att få träffar på ordens alla böjningsformer. Genom att använda sig av en asterisk, *, i 
slutet av sökordet framkommer alla ord som börjar med den valda ordstammen (Östlundh, 
2012). Genom att begränsa sökningen sållas dokument bort som inte tillhör det aktuella 
området. Exempel på relevanta begränsningar är tid, språk, dokumenttyp samt peer-reviewed. 
Begränsningarna som använts i den här studien var peer-reviewed, english language och 
tidsbegränsningen 2004-2014. Peer-reviewed innebär att artikeln är granskad och bedömd av 
en forskare som är kunnig inom ämnet vilket gör att den får högre tillförlitlighet. Denna 
begräsning användes för att få ett vetenskapligt resultat (Östlundh, 2012).  
English language valdes för att få ett resultat som var förståeligt för författarna. 
Tidsbegränsningen 2004-2014 gjordes för att få aktuell forskning. 

Begränsningarna gjordes i Cinahl samt ProQuest. Begränsningen scholarly journals användes 
i ProQuest, vilket innebär att artikeln ska vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift 
(Östlundh, 2012). I PubMed/Medline användes inga begränsningar då resultatet redan, till en 
början, var smalt. Primärpublicering har eftersträvats genom hela studien. Det innebär att när 
det gäller artiklar har forskningsarbetets första publicering i en vetenskaplig tidskrift används. 
När det gäller litteratur används primärkällor, det vill säga författarnas direkta ord (Forsberg 
& Wengström, 2013).  

 
Urval 
Totalt lästes 253 titlar varpå irrelevanta titlar sållades bort, kvar att läsa blev 23 abstrakt. 
Därefter sållades tolv bort och elva artiklar lästes igenom. Artiklarnas syften jämfördes med 
studiens, vilket resulterade i att två artiklar exkluderades. Kvar blev nio artiklar, sju funna 
genom systematiska sökningar och två funna genom osystematiska sökningar. Dessa nio 
artiklar innehöll både patienter under pågående behandling men också patienter som blickade 
tillbaka på sin genomgångna behandling. För att säkerhetsställa artiklarnas kvalitet 
analyserades de med hjälp av en mall för kvalitetsbedömning av Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011). Mallen redovisas under bilaga II. Samtliga nio artiklar var granskade och 
godkända av etikprövningsnämnder. Resultatet av kvalitetsbedömningen redovisas under 
Bilaga III tabell tre. 

De artiklar som inkluderades i studien uppfyllde sökningens begränsningar – tid, språk samt 
att de var peer-reviewed. De skulle alla ha en kvalitativ ansats, vara skrivna utifrån ett 
patientperspektiv och syftet skulle stämma överens med studiens syfte. Artiklarnas resultat 
skulle visa kvinnors upplevelse av omvårdnaden på vårdavdelning vid anorexia nervosa, 
oavsett ålder. Informanternas åldrar sträckte sig mellan 12-41 år. En av artiklarna (Reid, Burr, 
Williams och Hammersley, 2008) innehöll en manlig patients upplevelser. Då det tydligt 
redovisas i studiens resultat vad den manliga patienten sagt kunde det enkelt exkluderas. Det 
sågs därför inte som ett hinder för att artikeln inkluderades i studien.  
Samma artikel innehöll ordet ”öppenvård” i titeln vilket egentligen inte passade in på studiens 
syfte. Efter att ha läst artikeln upptäcktes det att artikelns resultat även speglade slutenvård, 
vilket gjorde att den inkluderades. 
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Artiklar som inte var skrivna på engelska exkluderades ur studien. Sammanställningar av 
studier samt kvantitativa artiklar exkluderades. Då syftet med studien var att beskriva 
kvinnors upplevelser av omvårdnaden exkluderades studier med familje- och 
sjuksköterskeperspektiv. Av de elva artiklar som valdes ut exkluderades två då deltagarna inte 
reflekterade kring omvårdnaden eller behandlingen till skillnad från de övriga nio artiklarna 
som valdes att ingå i studien.  

 
Analys 
När datamaterialet analyserades användes Fribergs kvalitativa innehållsanalys för 
litteraturbaserade studier (Friberg, 2012). Nio artiklar relevanta för syftet valdes ut och lästes 
igenom, var och en för sig, av båda författarna. Därefter inleddes dataanalysen enligt Fribergs 
(2012) fem steg. I första steget lästes artiklarna flera gånger med fokus på resultatet. Andra 
steget var att hitta nyckelfynd i varje studies resultat. Därefter, i tredje steget, gjordes en 
sammanställning av varje enskild studies resultat på post-it lappar. Dessa översattes sedan till 
svenska för att ge en överblick. Artiklarnas resultat relaterades till varandra i det fjärde steget 
och nya teman skapades. De första fyra stegen utfördes av författarna, var för sig. Sedan 
träffades författarna för att sammanställa de nya teman som framkommit under analysen. 
Detta resulterade i fyra teman med tolv subteman, se figur 1. Det femte steget genomfördes av 
de båda författarna tillsammans då de sammanförde delar av artiklarnas resultat för att 
beskriva nya framkomna teman (Friberg, 2012). 

Resultat 
 

Studien syftar till att belysa kvinnors upplevelser av omvårdnaden och behandlingen för 
anorexia nervosa på vårdavdelning. Analysens resultat redovisas under fyra teman med tolv 
subteman (se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av teman och subteman 

En isolerad värld 
 Att uppleva isolering 
 Gemenskap med medpatienter 
 Negativ påverkan av andra 

Att inte bli väl bemött eller sedd 
 Att vara en i mängden 
 Att inte vara delaktig i behandlingen 
 Att gödas 

Tillit till vårdpersonalen 

Att ta ett steg i taget  Viljan att tillfriskna 
 Att närma sig utskrivning 

 

 Goda möten 
 Behovet av information 
 Någon som hör ropet på hjälp 
 Att vara en del av behandlingen och få 

terapeutisk hjälp 

Teman 
Subteman 
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En isolerad värld 
Att uppleva isolering 
Vid inskrivning på vårdavdelning upplevde patienterna i några av studierna att de blev 
isolerade från omvärlden och sitt normala liv, att allting stannade (Federici & Kaplan, 2008; 
Offord, Turner & Cooper, 2006; Tierney, 2008). Detta kom att påverka hela patienternas 
livsvärld och det skapade ofta svårigheter när de skulle återanpassas till vardagen utanför 
sjukhuset. Relationen med vänner upphörde och de sociala aktiviteterna avstannade. 
Patienterna upplevde att personalen avrådde dem ifrån att engagera sig i aktiviteter som 
tillhörde världen utanför sjukhuset så som olika hobbys och skolarbete. Att livet flöt på som 
vanligt för vännerna utanför sjukhuset gjorde att patienterna kände sig rädda för att de aldrig 
skulle komma ikapp dem. En känsla av isolering kunde även infinna sig när relationerna med 
omvärlden inte fungerade. Behandlingsprogram som innefattade oflexibel besökstid, brist på 
besöksrum eller indragen kontakt med omvärlden förstärkte känslan av isolering ytterligare. 
Detta gjorde också att patienterna upplevde sig sakna tillhörighet. Isoleringen bidrog till att 
patienterna stannade upp i sin utveckling vilket gjorde det svårt för dem att vara självständiga 
efter utskrivning. De klarade inte av enkla vardagssysslor utan kände sig beroende av andra 
(Federici & Kaplan, 2008; Offord et al., 2006; Tierney, 2008). 

Gemenskap med medpatienter 
Det speciella med att vårdas på vårdavdelning var att leva med andra patienter med liknande 
problematik, på gott och ont. Detta tas upp i flera studier (Colton & Pistrang, 2004; Federici 
& Kaplan, 2008; Offord et al., 2006; Ross & Green, 2011; Tierney, 2008; van Ommen, 
Meerwijk, Kars, van Elburg, & van Meijel, 2009). Patienterna kände att de fick förståelse och 
stöd ifrån de andra patienterna på ett sätt de inte kunde få av personalen. Stödet yttrade sig 
såväl verbalt som icke-verbalt, känslomässigt och praktiskt. De kände sig inte längre 
ensamma och konstiga och hade lättare att öppna sig och prata om anorexia nervosa. En 
gemenskap bildades på avdelningarna och patienterna kände en acceptans de inte känt 
tidigare.  

Nyinkomna patienter kunde motiveras av att se patienter som var längre gångna i 
behandlingsprocessen. De blev förebilder för de nya patienterna och genom att ta hjälp av och 
få råd från mer erfarna patienter hade det enklare att ta sig igenom svårigheter. Detta var 
särskilt tydligt under måltiderna när de nya patienterna såg andra äta mat utan att känna ångest 
på samma sätt som de själva gjorde. De nya patienterna såg också att de andra patienterna fått 
privilegier när de uppnått framgång i behandlingen. Exempel kunde vara att få komma 
tillbaka till skolan eller ta upp sitt idrottande igen (Colton & Pistrang, 2004; Federici & 
Kaplan, 2008; Offord et al., 2006; Ross & Green, 2011; Tierney, 2008; van Ommen et al., 
2009).  

Negativ påverkan av andra 
Att vårdas med andra i samma situation kunde även påverka patienterna negativt (Colton & 
Pistrang, 2004; Offord et al., 2006; Tierney, 2008; van Ommen et al., 2009). En känsla av att 
vilja passa in ledde till att några av patienterna blev mer sjuka eftersom de lärde sig ytterligare 
tekniker för att gå ner i vikt av varandra. De kunde även ta efter olika självskadebeteenden av 
varandra. Närvaron av andra patienter med anorexia nervosa ledde till att patienterna jämförde 
sig med varandra och en tävling om vem som var den bästa anorektikern uppkom. Det som 
spelade roll var vem som åt minst och vem som vägde minst. Patienterna uttryckte även att 
när de såg och hörde andra under svåra perioder av behandlingen kände de sig rädda och 
stressande. Det kunde till och med uppleva medpatienters sjukdomstillstånd som ett hinder i 
deras eget tillfrisknande. När en ny patient anlände till avdelningen kunde det kännas 
traumatiskt för de patienter som redan var inskrivna. Det väckte svåra minnen och en önskan 
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om att få tillbaka sin låga vikt. När de satt och åt upp sina normalstora portioner framför den 
nya patienten kunde de känna sig giriga (Colton & Pistrang, 2004; Offord et al., 2006; 
Tierney, 2008; van Ommen et al., 2009).  

Att inte bli väl bemött eller sedd 
Att vara en i mängden 
Patienterna upplevde att det fanns flera aspekter i vårdandet som påverkade sättet de blev 
bemötta. Vid bra möten blev de bemötta som individer med unika behov och vid dåliga möten 
kände de sig bara som en anorektiker i mängden (Colton & Pistrang, 2004; Offord et al., 
2006; Tierney, 2008). Många patienter upplevde att personalen hade förutfattade meningar 
om hur en typisk anorektiker skulle vara. De upplevde därför att personalen såg alla patienter 
med anorexia som en och samma person och behandlade alla likadant. När personalen gav 
dem information om sjukdomen och vad de förväntade sig av patienterna upplevdes det som 
att de sagt det så många gånger att det som sas saknade mening. Patienterna upplevde det som 
ett kassettband som spelades gång på gång. Behandlingsprogrammen upplevdes ofta inte som 
flexibla utan bestraffande, vilket gjorde att patienterna kände sig upprörda, förvirrade och 
frustrerade. Behandlingen upplevdes som mest effektiv då patienten blev sedd som en individ 
med unika behov. Det största missnöjet kring behandlingen var just den bristande 
individualiseringen av vården, det fanns inget utrymme för patienternas olikheter (Colton & 
Pistrang, 2004; Offord et al., 2006; Tierney, 2008).  

Att inte vara delaktig i behandlingen 
Att inte vara delaktig i behandlingen kunde göra att regler och struktur uppfattades som 
bestraffning (Colton & Pistrang, 2004; Offord et al., 2006; Reid et al., 2008; Ross & Green, 
2011; Sly et al., 2014; van Ommen et al., 2009; Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013). 
Samtidigt kunde det upplevas som positivt. Reglerna och restriktionerna gav en struktur och 
stabilitet och gjorde patienterna ständigt påminda om sitt mål. Flera patienter upplevde det 
positivt att personalen tog över ansvaret för behandlingen. Det gynnade behandlingen att 
personalen tog över och patienten själv inte behövde tänka lika mycket. Patienterna ansåg då 
att det bästa av allt var att inte ha någon kontroll.  

Skuldkänslorna vid måltider minskade eftersom de bara gjorde vad personalen sa åt dem att 
göra, det var inget eget beslut att äta. När motivationen tröt och patienterna inte kände någon 
anledning att äta behövdes personalens struktur och regler att luta sig emot. 
Strukturen och reglerna kunde, av andra patienter, lätt kännas bestraffande och anses 
irrelevanta då de inte längre syftade till att behandla anorexian. Regler som att inte få använda 
sin mobil eller få träffa sin familj upplevde patienterna som onödiga och att de inskränkte på 
privatlivet. Bristande tillit till personalen utvecklades ur detta eftersom det tog kontrollen över 
aspekter i livet som inte var relaterade till sjukdomen (Colton & Pistrang, 2004; Offord et al., 
2006; Reid et al., 2008; Ross & Green, 2011; Sly et al., 2014; van Ommen et al., 2009; Zugai, 
Stein-Parbury & Roche, 2013). 

Att gödas 
Patienterna upplevde i flertalet studier att behandlingen fokuserade för mycket på de fysiska 
aspekterna av sjukdomen (Colton & Pistrang, 2004; Federici & Kaplan, 2008; Offord et al., 
2006; Reid et al., 2008; Tierney, 2008). Primärt fokus var viktuppgång och att förhindra de 
viktminskande beteendena, så som framkallning av kräkningar och diarréer. Psykiskt stöd 
erbjöds inte förrän mål-vikten var uppnådd. Detta sågs av patienterna som att de var på 
sjukhuset för att gödas och att deras känslor och psykiska problem inte ansågs viktiga. Att inte 
få prata om sina bakomliggande problem ansågs som ologiskt och straffande. I de fall de 
psykiska problemen bortsågs ansåg patienterna att sjukhusvistelsen var onödig, det riktiga 
problemet hade ännu inte berörts. De flesta patienter hävdade att ätstörningen endast var ett 
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symtom på mer djupgående problematik. Berördes inte de psykiska problemen förändrades 
aldrig patientens tankesätt och återfall var nästintill oundvikligt (Colton & Pistrang, 2004; 
Federici & Kaplan, 2008; Offord et al., 2006; Reid et al., 2008; Tierney, 2008).  

Tillit till vårdpersonalen 
Goda möten 
En god vårdrelation med personalen sågs i många studier som en central aspekt av 
behandlingen (Federici & Kaplan, 2008; Sly et al., 2014; van Ommen et al., 2009; Zugai et 
al., 2013). Vilken typ av relation patienten hade med personalen påverkade behandlingen i sin 
helhet. Patienterna upplevde att en god vårdrelation var viktig då motivationen sviktade och 
de behövde stöd. Annars kunde utmaningar i behandlingen kännas oöverstigliga. En god 
vårdrelation präglades av uppmuntran, respekt och tillit. Viktigt var också att den var jämlik, 
att ingen part dominerade den andra. Bra personal kännetecknades av att vara omsorgsfulla 
och omtänksamma. De skapade en bra vårdmiljö då de, ibland, gick ur sin roll som vårdare 
och umgicks med patienterna på en mer avslappnad nivå. Det gjorde att patienterna kunde 
tänka på annat och inte bara fokusera på sin ätstörning.  

Första mötet med personalen var för många patienter viktigt och präglade hur vårdrelationen 
utvecklades (Ross & Green, 2011; Sly et al., 2014; van Ommen et al., 2009; Zugai et al., 
2013). Ett bra möte byggde på att personalen tog sig tid att lyssna och förstå när patienten 
berättade sin historia, på så sätt skapades tillit. En vårdrelation som byggde på tillit gjorde det 
möjligt för patienten att öppna sig och prata om ämnen som kändes tabubelagda, så som en 
förvrängd kroppsbild. Genom att prata om tabubelagda ämnen formades en stark och effektiv 
terapeutisk allians. Patienterna uppskattade att de kunde ha en ärlig och rak dialog med 
personalen där de inte kunde komma undan med något (Ross & Green, 2011; Sly et al., 2014; 
van Ommen et al., 2009; Zugai et al., 2013).  

Personalen sågs, av vissa, som förebilder som fick tillfrisknandet att verka relevant. Tack vare 
det starka bandet mellan personal och patient, vid en god vårdrelation, drevs patienterna till 
att göra personalen stolt och var rädda att göra dem besvikna. När personalen upplevdes som 
uppmuntrande och stödjande gjorde det att patienterna ville kämpa mer, till skillnad från när 
de satte krav och försökte tvinga fram positiva resultat (Sly et al., 2014; van Ommen et al., 
2009; Zugai et al., 2013). 

Behovet av information 
En känsla av förvirring kring sin sjukdom var vanligt (Colton & Pistrang, 2004; Ross & 
Green, 2011; van Ommen et al., 2009). Patienterna kände ett behov av att få information 
kring sin sjukdom och dess konsekvenser. De ville bli införstådda i sitt tillstånd och vilka 
följder det kunde få om de inte förändrade sitt beteende. Att personalen tydligt la fram de 
fysiska konsekvenserna av undervikt sågs som positivt av patienterna och skapade tillit till 
personalen, patienterna förstod att personalen var där för att hjälpa. Det gjorde dem medvetna 
om hur sjukdomen kunde utvecklas och påverka hela deras hälsa och framtid (Ross & Green, 
2011; van Ommen et al., 2009). Med upplevelsen av att sjukdomen tagit kontroll över livet 
kämpade de för att försöka förstå den. Sjukdomen upplevdes både som en vän att gömma sig 
bakom, finna trygghet i och som något som avtrubbade alla känslor. På samma gång kunde 
sjukdomen upplevas som en skrämmande fiende, ett monster. Detta blev en konstant kamp 
mellan gott och ont, hjälp och skada. Att göra något bra för sig själv skapade snabbt 
skuldkänslor samtidigt som negativa handlingar väckte ilska. Att äta och gå upp i vikt var 
ångestladdat vilket gjorde att information kring ätstörningen var viktig. Patienterna skulle inse 
att maten var nödvändig för att få tillbaka ett normalt liv (Colton & Pistrang, 2004; Ross & 
Green, 2011; van Ommen et al., 2009).     
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Någon som hör ropet på hjälp 
Flera av studierna visade hur viktigt patienterna ansåg att det var med kvalificerad personal 
(Offord et al., 2006; Reid et al., 2008; Tierney, 2008). Det tog lång tid för patienterna, från 
insjuknandet till att de fick specialistvård, något som upplevdes som tungt. De fick möta 
många som inte var kunniga inom området och därför hann de ofta bli allvarligt sjuka innan 
de fick rätt hjälp. Det var viktigt för patienterna att personalen hade kunskap och erfarenhet 
kring att arbeta med ätstörningar. De krävde inga experter, bara personal som var införstådda i 
hur patienter med anorexia nervosa borde bemötas. Personal på specialistavdelningar var ofta 
beredda på knep som patienterna använde sig av för att manipulera dem. Det kunde bland 
annat handla om att patienter ljög om sin vikt eller gömde mat för att slippa äta den. Detta 
uppskattade patienterna retrospektivt då knepen egentligen var ett rop på hjälp. Personal som 
var lätta att manipulera gjorde att patienterna kände sig osäkra. 
Patienterna upplevde att oerfaren personal hade svårigheter att bemöta någon som vägrade att 
äta. Reaktionen blev ofta frustration och ilska från personalens håll eller så gav de bara upp i 
tron om att patienten bara gjorde sig löjlig och ville ha uppmärksamhet (Offord et al., 2006; 
Reid et al., 2008; Tierney, 2008). 

Att vara en del av behandlingen och få terapeutisk hjälp 
Hur delaktiga patienterna ville vara i behandlingen skiljde sig från individ till individ enligt 
flertalet studier (Colton & Pistrang, 2004; Offord et al., 2006; Reid et al., 2008; Sly et al., 
2014; van Ommen et al., 2009; Zugai et al., 2013). Att vara delaktig var en fördel då 
patienterna kände att de hade möjlighet att påverka sin behandling. Tillsammans med 
personalen skapades en behandlingsplan och patientens önskemål togs tillvara. Genom att få 
vara delaktig i att utforma sin behandlingsplan skapades en jämlik relation och patienten var 
villig att arbeta hårdare för att nå målen. Sammanfattningsvis var det balansen mellan 
autonomi och direktiv som resulterade i en positiv behandlingsupplevelse.  

Flera patienter talade även positivt om att vårdas på en vårdavdelning som inte fokuserade 
enbart på vikten utan även bemötte djupare problematik så som dålig självkänsla och 
depressivt tänkande (Colton & Pistrang, 2004; Offord et al., 2006; Reid et al., 2008; Tierney, 
2008). Behandling som berörde det psykiska parallellt med det fysiska upplevdes som det 
mest hjälpande. Det var viktigt att ha terapeutiska samtal för att förstå sin sjukdom och dess 
bakomliggande orsaker, annars blev den svår att behandla. Dessa samtal borde, enligt 
patienterna, ha kontinuitet men alla behövde inte vara djupa och långa. Att ha kontakt med 
samma personal under vårdtiden var av stor vikt för patienterna som önskade kontinuitet i 
behandlingen för att utveckla tillit i vårdrelationen. 

Att ta ett steg i taget 
Viljan att tillfriskna 
Att vilja bli frisk var nyckeln till återhämtning enligt patienterna (Colton & Pistrang, 2004; 
Federici & Kaplan, 2008; Tierney, 2008). Viljan att tillfriskna var tvungen att komma inifrån 
patienten och kunde inte påtvingas av någon utomstående. Behandlingen var endast möjlig 
när patienten genomgick den för sin egen skull. Vissa patienter kände sig redo att tillfriskna, 
andra hade svårt att släppa taget om sjukdomen. Detta bottnade ofta i en inre konflikt och 
förvirring. De ville inte vara sjuka men var samtidigt rädda att gå upp i vikt. Om patienten 
saknade viljan att tillfriskna var slutenvårdsvistelsen förgäves. Patienten gick upp i vikt men 
efter utskrivning kvarstod fortfarande problemet och ett återfall var oundvikligt.    

Att närma sig utskrivning 
En noga planerad utskrivning krävdes för att patienterna inte skulle bli skrämda och känna sig 
utlämnade (Colton & Pistrang, 2004; Offord et al., 2006; van Ommen et al., 2009). Redan i ett 
tidigt skede av behandlingen var det fördelaktigt för personalen att lita på patienten och börja 
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ge dem tillbaka ansvaret. Klarade patienten att hantera det nyvunna ansvaret fick personalen 
mer tillit till patienten, vilket stärkte patientens självkänsla. Patienten fick därmed mer ansvar 
för att få möjlighet att visa att hon klarade av att bli mer självständig. Personalen lät 
patienterna fatta egna beslut när de tvekade vid måltider och gav dem sedan chansen att 
utvärdera besluten. De kunde då själva reflektera över sina val och se vad som var bra 
respektive dåligt och vad de kunde förbättra. Detta gjorde att patienterna växte som 
människor och kunde göra personal och närstående stolta. 

Det var viktigt att patienterna fick mycket stöd och uppföljning även efter utskrivningen för 
att undvika återfall. Att förbereda familjen på hur de skulle hantera sin anhörig om svåra 
situationer uppstod ansåg patienterna var behövligt. Familjen lärde sig till exempel hur de 
kunde vända måltiderna till något positivt. Det var också viktigt att reglerna på avdelningen 
och hemma var samma. Det gav patienten den struktur som var nödvändig för att lättare 
kunna komma tillbaka till vardagslivet. I takt med att patienterna närmade sig utskrivning 
återfick de succesivt frihet och ansvar. Några var oroliga att de skulle missbruka sin nyvunna 
frihet och att den skulle göra mer skada än nytta. När för mycket frihet gavs i ett för tidigt 
skede fanns risk för direkt återfall (Colton & Pistrang, 2004; Offord et al., 2006; van Ommen 
et al., 2009).   

 

Metoddiskussion 
En litteraturbaserad studie baserad på analys av kvalitativ data valdes då syftet var att ta reda 
på patienternas upplevelser (Friberg, 2012). Denna metod ger en målande, beskrivande bild 
av patienternas upplevelser då artiklarnas resultat grundar sig i empiriska studier och 
intervjuer vilka innehåller många citat från patienterna. Kvalitativa artiklar ger dock inte ett 
resultat som är överförbart på alla individer med anorexia nervosa. Resultatet innefattar få 
deltagare, men om studien istället hade grundats på analys av kvantitativa artiklar hade 
resultatet inte speglat patienternas specifika upplevelser på samma sätt (Friberg, 2012). 
Studiens avsikt är att ge en bild av hur patienterna upplever vården och därmed få svar på hur 
vården bäst kan anpassas för att tillgodose patienternas behov, något som är användbart för 
allmänsjuksköterskan.   

Från början var det tänkt att undersöka mäns upplevelser under behandlingen för anorexia 
nervosa. Osystematiska sökningar gjordes för att få ett helikopterperspektiv av 
litteraturutbudet (Friberg, 2012). Sökningarna visade en brist på studier av manliga patienter 
med anorexia nervosa. Syftet ändrades då till att fokusera på enbart kvinnor mellan 12 och 41 
år, då det var vad datainsamlingen gav. 

När artiklar söktes begränsades språket till enbart engelska. Då författarnas förstaspråk är 
svenska finns det risk att något missats eller tolkats fel under analysprocessen. I och med 
språkbegränsningen exkluderades även svenska artiklar för att få ett mer globalt omfång som 
visar på upplevelser utanför författarnas hemland. Artikelsökningen begränsades till 2004 och 
framåt för att få så aktuell forskning som möjligt med i studien. 
Efter begränsningar gjorts och syftet specificerats var utbudet förvånansvärt litet. Funderingar 
kring att ändra syftet uppkom, trots detta behölls det då det ansågs vara ett intressant område 
värt att undersöka. Att ändra syftet på grund av bristande material var därför inte aktuellt. 
Beslutet att behålla syftet trots det magra utbudet kan ses som en nackdel för resultatet 
eftersom studiens trovärdighet kan påverkas av det vetenskapliga underlagets bredd.  
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Att få upplevelser från fler individer kunde gett ett mer nyanserat och överförbart resultat 
(Wallengren & Henricson, 2012).  
Vid en del sökningar användes trunkering enligt Östlundh (2012). I de sökningar trunkering 
inte använts, se Bilaga I tabell två, gav sökord med trunkering färre resultat. Därför plockades 
det bort, för att öka artikelmängden. Artikelsökningen resulterade i nio artiklar som besvarade 
studiens syfte. Även om fler artiklar hade varit önskvärt prioriterades kvalitet framför 
kvantitet. På grund av brist på artiklar inkluderades en artikel (Reid et al., 2008) trots att den 
innefattade en manlig patient.  

De nio utvalda artiklarna härstammar från Storbritannien, Nederländerna, Kanada och 
Australien. Då ett begränsat antal artiklar ingår i resultatet samt endast länder från västvärlden 
är representerade i resultatet kan överförbarheten diskuteras. Ätstörningsproblematik kan 
troligtvis tolkas som ett i-landsproblem vilket förklarar svårigheten att finna forskning från u-
länder. Trots få ursprungsländer känns behandlingsmetoderna likartade i studierna. Detta ger 
en känsla av att resultatet är användbart eftersom patienternas upplevelser var lika.  

Datamaterialet analyserades med hjälp av Fribergs kvalitativa innehållsanalys för 
litteraturbaserade studier baserat på fem steg (Friberg, 2012). Stegen innefattade analysarbete 
enskilt innan resultat sammanställdes. Att analysera materialet enskilt, var för sig, gjorde att 
författarna inte kunde påverka varandra. 
Samarbetet gav ett resultat som båda författarna blev nöjda med och kan stå för. Samtliga 
artiklar kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) granskningsmall. 
Av kvalitetsgranskningen framkom även att alla artiklar blivit godkända av 
etikprövningsnämnder. 

Att skapa rubriker till teman som beskrev upplevelser var svårt. Resultatets teman och 
subteman reviderades flera gånger. Denna process var tidskrävande då det var svårt att bryta 
sig loss, tankemässigt, från de gamla temauppdelningarna.  

Resultatet visar kvinnors upplevelser av omvårdnaden och behandlingen för anorexia nervosa. 
Då ätstörningar ofta har liknande grundläggande problematik anser författarna att studiens 
resultat om omvårdnaden vid anorexia nervosa även skulle kunna vara användbart när det 
gäller behandling av andra ätstörningar. Med tanke på antalet länder, fyra stycken, kan 
överförbarheten globalt diskuteras. Behandlingen för anorexia nervosa kan skilja sig mellan 
västvärlden och u-länder eller mellan olika kontinenter.    

Då förförståelsen kring ämnet var liten anser författarna att den inte borde påverkat resultatet. 
En medvetenhet, om förförståelsen, har ändå följt arbetsprocessen och författarna försökte 
hålla sig sakliga till resultatens innehåll. Ett objektivt synsätt användes under 
analysprocessen. Analysen av artiklarnas resultat gjordes av författarna enskilt för att inte ha 
möjlighet att påverka varandras tankeprocesser och tolkning av artiklarna. Sedan diskuterades 
fynden gemensamt och eventuella oklarheter reddes ut. Artiklarna översattes efter bästa 
förmåga, en risk för misstolkningar finns alltid. Enbart primärkällor har använts för att minska 
risken för sekundärkällors feltolkningar av ursprungskällan.  

Resultatdiskussion 
Studien syftar till att redogöra för kvinnors upplevelser av omvårdnaden och behandlingen för 
anorexia nervosa på vårdavdelning. Syftet valdes med en förförståelse grundad i att vikt-hets 
och skeva kvinnoideal är något de allra flesta kommer i kontakt med dagligen, framförallt via 
media. I övrigt var ämnet främmande för författarna och inga förutfattade meningar tros ha 
påverkat resultatet. Media kan få människor att känna sig tjockare än vad de egentligen är när 
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de visar att idealet är en attraktiv, smal modell (Obadina, 2014). Detta framkallar onödig oro 
hos många, inte minst hos tonåringar som nyss kommit in i puberteten och är rädda för att inte 
duga. Utsatta för medias tolkning av den ideala kvinnan, smal och felfri, i både tv och 
modetidningar är det lätt för tonåringar att se upp till dessa smala och felfria modeller som 
förebilder (Obadina, 2014). Det krävs en stark självkänsla för att inte bli allt för påverkad av 
kvinnoidealet och det kan, särskilt för unga kvinnor, finnas en risk att utveckla ätstörningar av 
olika typer. 

Patienterna i de empiriska studierna är under olika faser av behandlingen då intervjuerna görs 
och artiklarna skrivs. Några är under pågående behandling då intervjuerna görs, andra blickar 
tillbaka retrospektivt på behandlingen. Huruvida patienternas sjukdomstillstånd vid 
intervjuerna påverkar resultatet går att diskutera. De som är mitt i sin behandling kan 
möjligtvis uppleva den mer negativt eftersom de är mitt i sjukdomen och eventuellt saknar 
sjukdomsinsikt. De som blickar tillbaka på behandlingen har ett annat perspektiv och kan se 
situationerna med andra ögon. Vad som ansågs bestraffande under behandlingen kan efter en 
tid verka begripligt. Patienterna förstår att det som gjordes var nödvändigt för att de skulle 
tillfriskna.      

En isolerad värld 
I resultatet beskrivs hur patienterna upplever en känsla av isolering från omvärlden, vid 
inskrivning på vårdavdelning. Det vardagliga livet läggs åt sidan och utvecklingen stannar 
upp. En ökad oro inför utskrivningen skapas och patienterna har svårt att återanpassa sig och 
bli självständiga i vardagen efter utskrivning. Resultatet visar på den psykiska och 
emotionella påfrestning inskrivning på vårdavdelning medför. Det blir frustrerande för 
patienter att se hur andra, utanför sjukhuset, uppnår sina mål i livet så som att börja 
universitetet, gifta sig eller skaffa barn. Även andra studier (Jenkins & Ogden, 2012) visar att 
inskrivning på vårdavdelning ger patienter en känsla av isolering och att livet stannar upp, 
medvetna om vad de går miste om tröttnar de ofta på sin sjukdom och blir motiverade att 
kämpa under behandlingen. 

Patienterna beskriver upplevelsen av att vårdas på avdelning tillsammans med andra patienter 
med anorexia nervosa. En del patienter upplever det positivt, en del patienter upplever det 
negativt. Att vara bland sina lika skapar en förståelse för varandra som ingen utomstående kan 
ha styrker även tidigare studier (de la Rie, Noordenbos, Donker och van Furth, 2006; Higbed 
och Fox, 2010; Skårderud, 2007). Patienterna i studien menar även att i världen utanför 
vårdavdelningen är det svårt som individ med anorexia nervosa att inte nedvärdera sig 
ytterligare genom att jämföra sig med friska människor. Omgivningens förståelse för 
tillståndet saknas och individen värdesätter sig själv extremt lågt som ett rop på hjälp, de vill 
att omgivningen ska förstå hur dåligt individen mår (de la Rie et al., 2006; Higbed och Fox, 
2010; Skårderud, 2007). En god kontakt med någon som förstår gör det då enklare för 
patienten att öppna sig om sina känslor och upplevelser av sjukdomen. Gemenskap bildas på 
avdelningen och patienterna finner stöd hos varandra. Som nyinskriven patient på 
vårdavdelning är det motiverande att se patienter som kommit längre i sin behandling. 
Patienterna kan även påverka varandra negativt då de ser andra i sämre tillstånd än sig själva. 
De kan falla tillbaka i gamla mönster och jämföra sig med andra om vem som är den bästa 
anorektikern. Patienterna tar efter olika självskadebeteenden och tips för att gå ner i vikt av 
varandra. Att hela tiden ha andra patienter omkring att jämföra sig med upplevdes påfrestande 
enligt Higbed och Fox (2010). Det konstanta jämförandet skapar en konkurrerande miljö som 
inte är sund för en individ med anorexia nervosa att vistas i.  

Resultatet visar den psykiska belastning inskrivning på vårdavdelning innebär. Patienterna 
behöver extra stöd från personal. Sjuksköterskan bör då finnas där men inte överta allt ansvar 
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då det riskerar att patienten förlorar sin självständighet totalt. Isolering ger ofta en känsla av 
utanförskap och att patienten upplever att hon går miste om mycket i livet. Temat betonar 
begreppet motivation. Det är viktigt som sjuksköterska att motivera patienten och hjälpa 
denna se ljust på framtiden samt sätta upp mål. Genom att sätta perspektiv på situationen och 
förklara att behandlingen är en investering för framtiden kan sjuksköterskan hålla patienten 
fokuserad på målet – att bli frisk. 

Att inte bli bemött eller sedd 
I resultatet beskriver patienterna hur de, vid möten de upplevde otillräckliga, känner sig som 
en anorektiker i mängden. De upplever att personalen har förutfattade meningar och ser alla 
som en och samma person. Här skapas en den mur mellan personal och patient som beskrivs 
av Halldórsdóttir (1996). Relationen saknar respekt och öppenhet mellan parterna vilket är 
centrala faktorer för en god vårdrelation. 
Patienter i Jenkins och Ogdens (2012) studie menar att då de behandlas som en anorektiker i 
mängden finns inte utrymme för personliga angelägenheter.  
Personalens bemötande liknar ett kassettband som upprepas om och om igen. Icke flexibla 
behandlingsprogram upplevs av patienterna som bestraffande och väcker känslor så som 
frustration. Jenkins och Ogden (2012) anser också att patienterna saknar individualiserad vård 
och känner att det inte finns plats för deras olikheter.  

Att inte vara delaktig i sin behandling ses som både positivt och negativt av patienterna. En 
del ser det som positivt att få fråntaget ansvar, det är vad de behöver för att ändra sitt 
beteende. När motivationen sviktar kan patienterna luta sig mot personalens direktiv, det 
känns enklare att äta om det är ett krav från personalen.  
Tidigare studier visar också att det kan kännas tryggt och beskyddande för patienter att bli 
inskrivna på vårdavdelning (Higbed och Fox, 2010). Många fruktar slutenvården till en början 
men upplever snart det som en säkerhet att hela tiden ha någon som vakar och bryr sig.  
Irrelevanta regler, så som mobilförbud, upplevs däremot bestraffande. Tilliten till personalen 
sviktar då patienterna känner sig kränkta, de upplever att de blir utsatta för maktmissbruk. Att 
inte vara delaktig i sin behandling är för patienter i tidigare studier en svår och stressande 
faktor (Higbed och Fox, 2010). De upplever sig utan kontroll eller valmöjligheter i 
behandlingen och viktuppgången känns påtvingad. 

Några behandlingsprogram erbjuder inte psykoterapi förrän målvikten är uppnådd. 
Patienterna ser därför sjukhusvistelsen endast som ett tillfälle att bli gödda och att det 
bakomliggande problemet inte tas itu med. Kvinnor i tidigare studier intygar också att de 
upplever för stort fokus på vikten under behandlingen (Jenkins och Ogden, 2012). De 
upplever att personalen ser viktuppgång som enda kriteriet för tillfrisknad. En del patienter 
prioriterar till och med viktuppgången sist och anser att andra faktorer bör behandlas först. 
När patienterna når mål-vikten får de höra att de ser mycket friskare ut och antas därmed vara 
mycket friskare även mentalt. Då patienterna fortfarande mår mentalt dåligt känner de sig inte 
sedda av personalen. Synsättet att kroppen är sjuk och i sin tur påverkar psyket, att om det 
fysiska problemen botas gör också det psykiska problemen det, hävdar Jenkins och Ogden, 
(2012) är fel. Anorexia nervosa är en psykisk sjukdom som uttrycker sig fysiskt, därför är det 
viktigt att primärt behandla patientens psykiska tillstånd (Jenkins och Ogden, 2012). 

Resultatet visar hur viktigt det är att individanpassa vården kring en patient med anorexia 
nervosa. Viktigt är att bemöta patienten på rätt sätt så att denne får tid att berätta sin 
individuella historia och därmed känner sig sedd. Begreppet delaktighet lyfts fram. Hur 
delaktig patienten vill vara i behandlingen varierar från person till person. Det är därför 
viktigt som sjuksköterska att samtala med patienten om detta och lägga upp en plan. Hur 
viktigt det är att inte glömma sambandet mellan det fysiska och psykiska belyses. 
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Sjuksköterskan bör se hela individen och framförallt finna den bakomliggande faktorn för att 
kunna ge god vård.  

Tillit till vårdpersonalen 
Resultatet visar vikten av det första mötet med personalen. Ett bra första möte lägger grund 
för en bra vårdrelation byggd på tillit. Det är lättare för patienten att öppna sig mer och tala 
om svåra ämnen. En vårdrelation byggd på tillit är en professionell vårdrelation, en bro 
mellan patient och vårdpersonal menar Halldórsdóttir (1996). Den bäddar för öppen 
kommunikation och ett förtroende som gynnar båda parter i behandlingen. Då båda 
kommunicerar öppet och strävar mot samma mål blir behandlingen mer effektiv och äkta.  

En patient med anorexia nervosa lever ofta utan sjukdomsinsikt, därför är det viktigt med 
information. Att leva med en sjukdom utan att förstå den gör att den kan upplevas som en vän 
men även som en fiende. Tidigare studier visar också känslan av en delad personlighet 
(Jenkins och Ogden, 2012). Studien beskriver upplevelsen av två jag; det anorektiska jaget 
som är den sjuka delen av personligheten och det normala jaget som är den ursprungliga 
personligheten, opåverkad av sjukdomen. De båda jagen strider mot varandra, förnuftet finns 
kvar och patienten vet vad den borde göra, men den anorektiska sidan dominerar. Patienterna 
i studien saknar sjukdomsinsikt och lever i förnekelse. Information är därför viktig för 
patienterna så att de förstår den skada ätstörningen orsakar kroppen samt eventuella 
konsekvenser. När patienterna tagit till sig informationen blir de ofta chockade och inser den 
skada sjukdomen gjort på deras kropp. Först då förstår de att det anorektiska jaget är skadligt 
och kampen att motarbeta det startar (Jenkins och Ogden, 2012). 
Bristen på sjukdomsinsikt gör att patienterna upplever hälsa trots sjukdom eftersom de endast 
ser fördelarna med viktnedgången. Detta stämmer överens med Erikssons hälsodefinition 
(1989) som innebär att hälsa är ett individuellt fenomen där varje individ har sin egen 
tolkning. Patienten kan vara blind för sin sjukdom trots att den är uppenbar för omgivningen. 
Eriksson (1989) menar att frånvaro av sjukdomsdiagnos inte är nödvändigt för att känna god 
hälsa, hälsa är individuellt. Eftersom en patients definition av hälsa skiljer sig så mycket från 
omgivningens definition är detta viktigt att ha i åtanke som vårdpersonal vid bemötande av 
patienter med svag sjukdomsinsikt.  

Patienterna påpekar hur viktigt det är med kvalificerad personal, för att skapa en tillitsfull 
vårdrelation. Behandlingen präglas av personalens kompetensnivå och erfarenhet av 
ätstörningar (de la Rie et al., 2006; Jenkins och Ogden, 2012). Brist på kunskap leder till en 
sen diagnostisering och dålig förståelse för patientens tillstånd. Det kan yttra sig i nedlåtande 
kommentarer och ett dåligt bemötande. 

Att vara delaktig i behandlingen är för en del patienter en fördel då de känner att de har 
möjlighet att påverka behandlingen. Deras åsikter tas tillvara och på så sätt jobbar patienten 
hårdare för att nå behandlingsmålen. Det viktigaste är att hitta en balans mellan autonomi och 
direktiv. De la Rie et al. (2006) menar att terapeutiska samtal där patienten kan berätta sin 
individuella historia, känna sig förstådd och få stöd gör att personalen får en inblick i 
patientens unika situation. Detta skapar en god terapeutisk allians. Den terapeutiska alliansen 
speglar den bro Halldórsdóttir (1996) beskriver nödvändig för att uppnå god 
vårdkommunikation.  

Resultatet visar på vikten av en god vårdrelation och lyfter fram begreppet tillit som en av 
grundpelarna. För att skapa en tillitsfull relation bör sjuksköterskan ha kunskap inom 
sjukdomsområdet och ett öppensinnat bemötande. Sjuksköterskan bör informera patienten i 
syfte att denne får sjukdomsinsikt. Detta görs primärt, utan sjukdomsinsikt hos patienten sker 
inga framsteg i behandlingen. Även detta tema visar på hur viktigt begreppet delaktighet är. 
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Att ta ett steg i taget 
I resultatet beskriver patienterna att om inte viljan finns är tillfrisknande inte möjligt. Finns 
inte viljan att tillfriskna är slutenvårdsvistelsen förgäves och ett återfall är inte långt borta. 
När patienterna genomgår behandlingen för att tillfredsställa andra är risken för återfall stor 
visar Jenkins och Ogden (2012). Det är först då patienterna förstår att behandlingen är till för 
att hjälpa dem som den är till nytta. När patienten är som sjukast kan hon ändå uppleva hälsa 
eftersom det är ett individuellt fenomen som skiljer sig från person till person (Eriksson 
1989). Därför är det viktigt att patienten får sjukdomsinsikt innan utskrivning för att förstå att 
hon är sjuk och genom det minska risken för återfall.  

Att planera utskrivningen noggrant och ge tillbaka lite ansvar åt gången är viktigt enligt flera 
patienter. Att patienter upplever att behandlingen går för fort fram är ett problem (Jenkins och 
Ogden, 2012). Ett bra samarbete mellan personal och patient gynnar behandlingens 
effektivitet. Genom att individanpassa behandlingen, så den inte går för fort fram, samt så 
patientens individuella behov bemöts är av stor vikt. 
Resultatet visade även vikten av information till familjen om hur de bäst ska hantera den 
anhöriga i svåra situationer vid utskrivning. Strukturen på avdelningen bör följa med 
patienten hem för att undvika återfall. Tidigare studier visar på behovet av information vid 
utskrivning till patienterna istället för föräldrarna (Turrell, Davis, Graham och Weiss, 2005). 
De önskar information om hur de ska hantera måltider, aktivitetsnivå samt hur 
återhämtningsprocessen ska fortgå på hemmaplan. Patienternas föräldrar upplever däremot 
inget behov av utbildning kring den anhöriges tillstånd och hur den ska hanteras efter 
utskrivning. De önskar snarare att den anhörige själv ska ta ansvaret över informationen om 
hur den ska hantera svårigheter efter utskrivning från vårdavdelningen. Föräldrarna har ofta 
svårt att hitta sin roll i patienternas återhämtning från sjukdomen (Turrell et al., 2005). 

Resultatet lyfter fram hur viktig sjuksköterskans roll är, vid utskrivning men även efter. Att 
tillsammans planera utskrivningen och även beröra vad som händer efter vistelsen på 
vårdavdelningen är av stod betydelse. Succesivt bör sjuksköterskan ge ansvaret och 
självständigheten tillbaka till patienten. Genom att samtala kring tiden efter utskrivning och 
hur patienten skall hantera svårigheter hemma blir situationen inte lika laddad. 

Slutsatser 
 

Behandling av patienter med anorexia nervosa är en komplex process och kompetent personal 
krävs. Hela patienten bör behandlas, både fysiskt och psykiskt. Behandlas bara det fysiska 
finns det bakomliggande problemet fortfarande kvar och återfall är oundvikligt. Ingen individ 
är den andra lik, alla har olika problematik och individanpassad vård krävs för bästa möjliga 
behandlingsresultat. Att anpassa behandlingen efter var patienten är i sin sjukdom samt hur 
delaktig patienten vill vara är av stor vikt för att få en effektiv behandling. Lyhördhet, respekt 
och tillit är nyckelord som leder till en god vårdrelation. Information till patienten om 
sjukdomen krävs för att hon ska få sjukdomsinsikt och förstå vad som måste göras. Förstår 
patienten syftet bakom behandlingsåtgärderna blir inte behandlingen lika påtvingad och 
bestraffande. En noga planerad utskrivning krävs eftersom patienten är långt ifrån frisk när 
hon får komma hem. Arbetet med att hålla struktur kring måltider och träning fortsätter även 
hemma och patienten behöver förberedas på det egna ansvaret.  
En lång väg mot ett friskare liv väntar även om det är ifrågasatt ifall fullständig tillfrisknad 
kan uppnås, den anorektiska rösten finns troligtvis alltid kvar. 
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Praktiska implikationer och förslag till fortsatt 
kunskapsutveckling 
 

Denna studie kommer förhoppningsvis bidra till att allmänsjuksköterskor får en större 
förståelse för hur en patient med anorexia nervosa upplever behandlingen. Författarna hoppas 
att sjuksköterskor kan dra lärdom av studiens resultat och med enkla medel i vården förbättra 
omvårdnaden av patienter med anorexia nervosa. Denna studies resultat visar vad som främjar 
en god vårdrelation och en god omvårdnad samt vilka hinder som finns. Resultatet visar på 
konkreta upplevelser som är lätta att applicera i vårdverksamheter.  

Det finns ett relativt litet antal empiriska studier kring ämnet. Eftersom anorexia nervosa är ett 
stigande samhällsproblem behövs mer forskning, dels för att effektivisera behandlingen men 
också för att motverka uppkomsten av sjukdomen. Sociala medier växer sig allt större och 
utseendefixeringen blir oundviklig. Överallt syns foton och texter som hetsar till ett felfritt 
utseende och det ligger på samhällets och varje individs ansvar att minska vikt-hetsen, till 
exempel genom att tänka efter före något publiceras på internet. Att redovisa sin diet eller sitt 
intensiva träningsprogram kan verka harmlöst i sig, men för någon annan kan det vara en vikt-
hetsande faktor.  

För författarna har denna studie inneburit en ökad förståelse för vikten av en god vårdrelation. 
Studiens resultat visar hur sjuksköterskans sätt att bemöta patienten kan ha stor påverkan på 
hur behandlingen fortgår. En inblick i vad ett gott bemötande är och vikten av det har gett 
författarna förståelse för hur sjuksköterskor bör sträva efter att vara i mötet med patienten.      

  

19 
 



Referenser 
 

(*=artiklar i resultatet) 
 
American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force. (2013). Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders: DSM-5. (5. ed.) Arlington, Va.: American Psychiatric 
Association. 

Clinton, D. & Norring, C. (2002) Historik, klinisk bild, förekomst och uppkomst. I D. Clinton 
& C. Norring (red.) Ätstörningar. (s 19-65) Stockholm: Natur och Kultur. 

*Colton, A., & Pistrang, N. (2004). Adolescents' experiences of inpatient treatment for 
anorexia nervosa. European Eating Disorders Review, 12(5), 307-316. doi:10.1002/erv.587 

Dahlborg Lyckhage, E. (2012) Kunskap, kunskapsanvändning och kunskapsutveckling. I F. 
Friberg (red.) Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s 17-26) 
Lund: Studentlitteratur. 

de la Rie, S., Noordenbos, G., Donker, M., & van Furth, E. (2006). Evaluating the treatment 
of eating disorders from the patient's perspective. International Journal Of Eating Disorders, 
39(8), 667-676 

Eriksson, K. (1989) Hälsans idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Eriksson, K. (1995). Vårdandets idé. Stockholm: Liber.  

*Federici, A., & Kaplan, A. S. (2008). The patient's account of relapse and recovery in 
anorexia nervosa: a qualitative study. European Eating Disorders Review, 16(1), 1-10. 
doi:10.1002/erv.813 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur. 

Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 
forskning. I F. Friberg (red.) Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. (s 105-114) Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (red.) Dags för uppsats: 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s 115-124) Lund: Studentlitteratur. 

Ghaderi, A., & Parling, T. (2007). Från självsvält till ett fullvärdigt liv: en ny KBT-metod i 6 
steg. (1. utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

Glant, H. (2011). Sluta svälta: handbok för dig som kämpar mot anorexi. (2. utg.) Stockholm: 
Natur & Kultur. 

Halldórsdóttir, S. (1996). Caring and Uncaring Encounters in Nursing and Health Care – 
Developing a Theory. Avhandling. Linköping: Linköpings Universitet. 

Higbed, L., & Fox, J. R. (2010). Illness perceptions in anorexia nervosa: A qualitative 
investigation. British Journal of Clinical Psychology, 49(3), 307-325 

Jenkins, J., & Ogden, J. (2012). Becoming ‘whole’again: A qualitative study of women's 
views of recovering from anorexia nervosa. European Eating Disorders Review, 20(1), e23-
e31 

20 
 



Malson, H., Bailey, L., Clarke, S., Treasure, J., Anderson, G., & Kohn, M. (2011). 
Un/imaginable future selves: A discourse analysis of in-patients' talk about recovery from an 
'eating disorder'. European Eating Disorders Review, 19(1), 25-36. doi:10.1002/erv.1011 

Nordbø, R. H., Espeset, E., Gulliksen, K. S., Skårderud, F., & Holte, A. (2006). The meaning 
of self‐starvation: Qualitative study of patients' perception of anorexia nervosa. International 
Journal of Eating Disorders, 39(7), 556-564 

Obadina, S. (2014). An overview of anorexia nervosa, bulimia and binge eating disorder. 
British Journal Of School Nursing, 9(9), 441-446 

* Offord, A., Turner, H., & Cooper, M. (2006). Adolescent inpatient treatment for anorexia 
nervosa: a qualitative study exploring young adults' retrospective views of treatment and 
discharge. European Eating Disorders Review, 14(6), 377-387. doi:10.1002/erv.687  

* Reid, M., Burr, J., Williams, S., & Hammersley, R. (2008). Eating disorders patients' views 
on their disorders and on an outpatient service: a qualitative study. Journal Of Health 
Psychology, 13(7), 956-960 

* Ross, J. A., & Green, C. (2011). Inside the experience of anorexia nervosa: A narrative 
thematic analysis. Counselling & Psychotherapy Research, 11(2), 112-119. 
doi:10.1080/14733145.2010.486864 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 27 
november, 2014, från Riksdagen, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/  

SFS 1991:1128. Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 
2 januari, 2015, från Riksdagen, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19911128-om-psykiatrisk_sfs-1991-1128/ 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 5 december, 
2014, från Riksdagen, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/#K6  

Skårderud, F. (2007). Shame and pride in anorexia nervosa: a qualitative descriptive study. 
European Eating Disorders Review, 15(2), 81-97 

* Sly, R., Morgan, J. F., Mountford, V. A., Sawer, F., Evans, C., & Lacey, J. H. (2014). Rules 
of Engagement: Qualitative Experiences of Therapeutic Alliance When Receiving In-Patient 
Treatment for Anorexia Nervosa. Eating Disorders, 22(3), 233-243. 
doi:10.1080/10640266.2013.867742 

Socialstyrelsen (2013). RIKSÄT (Nationellt kvalitetsregister för ätstörning). Hämtad 26 
november, 2014, från Socialstyrelsen, 
http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister/riksatnationell
tkvalitetsregis 

Svenska psykiatriska föreningen (2005). Ätstörningar: kliniska riktlinjer för utredning och 
behandling. (1. utg.) Stockholm: Gothia. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Rev.utg.). 
Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad från http://www.swenurse.se/Global/ 
Publikationer/Etik-publikationer/Sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

21 
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19911128-om-psykiatrisk_sfs-1991-1128/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19911128-om-psykiatrisk_sfs-1991-1128/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/%23K6
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/%23K6
http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister/riksatnationelltkvalitetsregis
http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister/riksatnationelltkvalitetsregis


* Tierney, S. (2008). The Individual Within a Condition: A Qualitative Study of Young 
People's Reflections on Being Treated for Anorexia Nervosa. Journal of the American 
Psychiatric Nurses Association, 13(6), 368-375. doi:10.1177/1078390307309215 

Turrell, S. L., Davis, R., Graham, H., & Weiss, I. (2005). Adolescents with anorexia nervosa: 
Multiple perspectives of discharge readiness. Journal of Child and Adolescent Psychiatric 
Nursing, 18(3), 116-126 

* van Ommen, J., Meerwijk, E., Kars, M., van Elburg, A., & van Meijel, B. (2009). Effective 
nursing care of adolescents diagnosed with anorexia nervosa: the patients' perspective. 
Journal Of Clinical Nursing, 18(20), 2801-2808. doi:10.1111/j.1365-2702.2009.02821.x 

Wallengren, C. & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 
examensarbete. I M. Henricson (red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination 
inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

World Health Organization (u.å.) ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders. 
Hämtad 2014-11-10, från http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf  

* Zugai, J., Stein-Parbury, J., & Roche, M. (2013). Effective nursing care of adolescents with 
anorexia nervosa: a consumer perspective. Journal Of Clinical Nursing, 22(13/14), 2020-
2029. doi:10.1111/jocn.12182 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (red.) Dags för uppsats: vägledning 
för litteraturbaserade examensarbeten. (s 45-70) Lund: Studentlitteratur.

22 
 

http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf


 

 

 

Tabell 1 Artikelsökning Cinahl 

 

 

Cinahl  
2014-10-29 

Sökord Träffar  Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Utvalda artiklar 

1 MH Anorexia 
Nervosa 

2,262     

2 Patient* Experience* 71,279     
3 S1 AND S2 96     
Begränsning 2004-2014, English 

language,  
Peer Reviewed 

71 71 13 5 3 

Cinahl  
2014-11-10 

Sökord Träffar  Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Utvalda artiklar 

1 Anorexia Nursing 316     
2 Treatment* 369,675     
3 S1 AND S2  86     
Begränsning 2004-2014, English 

language,  
Peer Reviewed 

35 35 1 1 1 

Cinahl  
2014-11-16 

Sökord Träffar  Lästa titlar Lästa 
abstract 

Lästa artiklar Utvalda artiklar 

1 Eating disorder* 7,627     
2 Qualitative stud* 66,015     
3 Patient* 

satisfaction* 
37,252     

4 S1 AND S2 AND 
S3 

16     

Begränsning 2004-2014, 
English language,  
Peer Reviewed 

14 14 1 1 1 

Bilaga I 

 
 



 

 

Tabell 2 Artikelsökning PubMed/Medline 

 

 
  

PubMed/Medline  
2014-11-10 

Sökord Träffar  Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Utvalda artiklar 

1 Anorexia 
Nervosa 

13,084     

2 Treatment 8,406,152     
3 Reflections 57,036     
4 S1 AND S2 

AND S3 
24 24 1 1 1 

PubMed/Medline  
2014-11-10 

Sökord Träffar  Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Utvalda artiklar 

1 Anorexia 
Nervosa 

13,065     

2 Therapeutic 
alliance 

3538     

3 S1 AND S2  45 45 3 1 1 

Bilaga I 

 
 



 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod hämtad 
från Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En 
bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. Smärre förändringar 
har gjorts. 
 
Beskrivning av studien  
Finns det ett tydligt syfte? Ja Nej Vet ej 
Patient- (informant-) karaktäristika  Antal 

………………………………………. 
 Ålder 

………………………………………. 
 Man/kvinna 

………………………………. 
Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 
Finns etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej 
Urval    

- Relevant? Ja Nej Vet ej 
- Strategiskt? Ja Nej Vet ej 

Metod för    
- Är urvalsförfarandet tydligt  
   beskriven? 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej 

- Är datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 
- Är analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

Giltighet Ja Nej Vet ej 
- Är resultatet logiskt och begripligt? Ja Nej Vet ej 
- Råder datamättnad? Ja Nej Vet ej 
- Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet  Ja Nej Vet ej 
- Är resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 
- Redovisas resultatet i förhållande till 
   teoretisk referensram? 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej 

- Genereras teori? Ja Nej Vet ej 
  

Bilaga II 

 
 



 
Huvudfynd  

   

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög Medel Låg 
 
Kommentarer ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………. 
 
Granskare (sign.)……………………………………… 

 

Bilaga II 

 
 



 
 

Tabell 3 Översikt av analyserad litteratur 

 
 

 

  

 Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-bedömning 

Författare: 
Colton och 
Pistrang 
 
Titel: 
Adolescents' 
experiences of 
inpatient 
treatment for 
anorexia 
nervosa 
 
Årtal: 2004 
 
Land: 
Storbritannien 

Tidigare studier har 
visat vikten av att 
lyssna på patientens 
upplevelse av 
sjukdom och 
behandling inom 
många andra kliniska 
områden. 
 
Syftet med studien är 
att beskriva hur 
ungdomar upplever 
behandlingen, inom 
slutenvården, för 
anorexia nervosa 

Kvalitativ ansats. 
Deltagarna 
rekryterades från 
slutenvårds 
avdelningar. De fick 
först fylla i ett 
frågeformulär som 
mätte hur villiga de 
var att förändras. 
Semi-strukturerade 
intervjuer hölls med 
deltagarna och i slutet 
på varje intervju 
följdes frågeformuläret 
upp. 

19 patienter (12-
17 år, alla 
kvinnor) samtliga 
med pågående 
behandling för 
anorexia nervosa 
inom 
slutenvården. 

Resultatet formades 
under fem rubriker: 
− Att vara med 

andra: 
stöd/ångest 

− Att vara en 
individ vs. 
Bara en till 
anorektiker 

− Att samarbeta i 
behandlingen 
vs. Att bli 
behandlad 

− Vilja bli frisk 
− Vad är det för 

sjukdom jag 
har? 

 

Hög 

Författare: 
Offord, Turner 
och Cooper 
 
Titel:  
Adolescent 
inpatient 
treatment for 
anorexia 
nervosa: a 
qualitative study 
exploring young 
adults' 
retrospective 
views of 
treatment and 
discharge 
 
Årtal: 2006 
 
Land: 
Storbritannien 

Tidigare studier har 
varit för 
specialiserade.  
 
Studien syftar till att 
beskriva patienters 
upplevelser av 
slutenvården efter 
utskrivning.  

Kvalitativ ansats. 
Deltagarna 
rekryterades via gamla 
register från 
slutenvårdsavdelningar 
eller via personal i 
öppenvården. Semi-
strukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor hölls med 
deltagarna. 

Sju patienter (16-
26 år, alla 
kvinnor) samtliga 
med avslutad 
behandling, för 
anorexia nervosa 
inom 
slutenvården 
inom 2-5 år före 
studien. 

Resultatet formades 
under fyra rubriker: 
− Isolerad från 

verkligheten 
vs. Kontakt 
med världen 
utanför 

− Vikten av 
relationen med 
vänner 

− Behandlad som 
en anorektiker i 
mängden vs. 
En unik individ 
i nöd 

− Kontroll och 
samarbete 

−  

Hög 

Bilaga III 

 
 



 

 

  

 Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
bedömning 

Författare: 
Federici och 
Allan 
 
Titel: The 
Patient’s Account 
of Relapse 
and Recovery in 
Anorexia 
Nervosa: 
A Qualitative 
Study   
 
Årtal: 2008 
 
Land: Kanada 

Trots ökad 
medvetenhet och 
uppmärksamhet om 
sjukdomens allvar 
saknas det 
fortfarande kunskap 
för att göra 
behandlingen mer 
effektiv. 
 
Syftet med studien 
är att undersöka 
patienternas syn på 
återfall och 
återhämtning efter 
behandling för 
anorexia nervosa. 

Kvalitativ 
ansats. 
31 kvinnor 
kontaktades, ca 
ett år efter 
utskrivning. 15 
kvinnor var 
villiga att delta i 
studien och två 
grupper 
skapades; en där 
deltagarna fått 
återfall och en 
där deltagarna 
hade tillfrisknat. 

15 patienter (18 år 
och uppåt, alla 
kvinnor) samtliga 
med avslutad 
behandling för 
anorexia nervosa 
inom slutenvården 

Resultatet formades 
under sex kategorier: 
− Inre motivation till 

förändring 
− Tillfrisknande som 

en arbetsprocess 
− Upplevda värdet 

av 
behandlingsupplev
elsen 

− Utveckla stödjande 
relationer 

− Medvetenhet och 
tolerans av 
negativa känslor 

− Självacceptans 

Medel 

Författare: 
Tierney 
 
Titel: The 
Individual Within 
a Condition: A 
Qualitative Study 
of Young People's 
Reflections on 
Being Treated for 
Anorexia Nervosa 
 
Årtal: 2008 
 
Land: 
Storbritannien 

Få studier har gjorts 
som beskriver unga 
anorektikers 
upplevelser av 
behandlingen. 
 
Syftet med studien 
är att beskriva 
ungas upplevelser 
av behandlingen för 
anorexia nervosa 
för att kunna 
förbättra 
behandlingen. 
 
 
 
 
 

 

Kvalitativ 
metod. 
Deltagarna 
rekryterades 
från en 
psykiatrisk 
avdelning för 
unga inom 
slutenvården. 
Patienterna fick 
ett brev med 
information om 
studien. De som 
ville delta 
kontaktades av 
forskaren. 
Några deltagare 
rekryterades via 
en hemsida för 
anorektiker där 
information om 
studien lades ut. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor 
hölls med 
deltagarna. 

Tio patienter (11-
18 år, alla 
kvinnor) samtliga 
med pågående 
eller avslutad 
behandling för 
anorexia nervosa 
inom 
slutenvården. 

Resultatet formades 
under fem rubriker: 
− Att få lämplig vård 
− Balansera det 

psykiska och det 
fysiska 

− Upplevda framsteg 
− Nödvändiga 

egenskaper hos 
personalen 

− Hjälp från icke-
professionella 

Hög 

Bilaga III 

 
 



 

  

 Problem och 
syfte 

Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
bedömning 

Författare: 
Reid, Burr, 
Williams och 
Hammersley 
 
Titel: Eating 
disorders patients' 
views on their 
disorders and on an 
outpatient service: a 
qualitative study 
 
Årtal: 2008 
 
Land: 
Storbritannien 

 Tidigare 
forskning har visat 
att patienterna är 
ambivalenta inför 
behandling och 
osäkra på om 
ätstörningen är en 
vän eller fiende. 
Detta vill 
författarna ta reda 
på mer om. 
 
Syftet med denna 
studie är att 
beskriva patienters 
syn på sin 
ätstörning och 
deras erfarenheter 
av öppenvård och 
att bidra med 
praktiska 
rekommendationer 
för behandling. 

Kvalitativ ansats. 
Patienterna fick 
informationsblad om 
studien och var de 
intresserade att delta 
skickades deras 
kontaktuppgifter till 
forskarna. De intervjuades 
därefter på kliniken med 
semi-strukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor.  

20 patienter 
(17-41 år, 19 
kvinnor och en 
man) från 
öppenvården 
diagnostiserade 
med anorexia 
nervosa 
rekryterades 
under 
behandlingen. 

Resultatet 
formades under tre 
rubriker: 
− Ambivalens 

kring kontroll 
och dess roll 
vid sökandet 
av behandling 

− Ett praktiskt 
och vårdande 
bemötande 

− Tillit till 
behandlingen 

 

Hög 

Författare: van 
Ommen, Meerwijk, 
Kars, van Elburg 
och van Meijel 
 
Titel:  Effective 
nursing care of 
adolescents 
diagnosed with 
anorexia nervosa: 
the patients' 
perspective 
 
Årtal: 2009 
 
Land: 
Nederländerna 

Tidigare studier 
har inte fokuserat 
tillräckligt på hur 
den terapeutiska 
relationen skall 
vara för att uppnå 
effektiv 
behandling. 
 
Syftet med studien 
är att beskriva 
vilka faktorer i 
behandlingen som 
bidrar till att 
återuppnå normal 
kroppsvikt. 

Kvalitativ ansats. 
Deltagarna rekryterades på 
en slutenvårdsavdelning 
för ungdomar. Patienter 
som matchade 
inklusionskriterierna fick 
information om studien 
muntligt och via brev. 
Semi-strukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor hölls med 
deltagarna.  

13 patienter 
(13-17 år, alla 
kvinnor) 
samtliga med 
avslutad 
behandling för 
anorexia 
nervosa inom 
slutenvården tre 
månader innan 
studiens början. 

Resultatet 
formades under tre 
faser: 
− Fas 1: Att lära 

sig äta 
− Fas 2: Att få 

tillbaka 
ansvaret för 
mat och 
motion samt 
att normalisera 
vardagen 

Fas 3: Att överta 
det fulla ansvaret 
för kost och 
motion 

Hög 

Bilaga III 

 
 



  

 

 

  

  

 Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
bedömning 

Författare: Ross 
och Green 
 
Titel: Inside the 
experience of 
anorexia nervosa: 
A narrative 
thematic 
analysis 
 
Årtal: 2011 
 
Land: 
Storbritannien 

Tidigare studier är 
ofta kvantitativa. 
Det behövs fler 
kvalitativa studier 
eftersom det visat 
sig att det finns 
mycket att lära av 
dem. 
 
Syftet med studien 
är att ta reda på om 
slutenvårdsvistelsen 
var en terapeutisk 
upplevelse. 

Kvalitativ ansats. 
Deltagarna rekryterades 
genom 
informationsblad som 
skickades ut till 
patienterna.  

Två patienter 
(över 18 år, 
båda kvinnor) 
båda med 
diagnosen i 
minst fem år 
samt avslutad 
behandling för 
anorexia 
nervosa inom 
slutenvården de 
närmsta två 
åren. 

Resultatet 
formades under 
fyra teman: 
− Relationen till 

sjukdomen 
− Relationen till 

avdelningen 
− Relationen till 

sig själva 
− Relationen till 

andra 

Medel 

Författare: Zugai, 
Stein-Parbury och 
Roche 
   
Titel:  Effective 
nursing care of 
adolescents with 
anorexia nervosa: a 
consumer 
perspective 
 
Årtal: 2013 
 
Land: Australien 

Få studier finns 
kring effektiv 
omvårdnadsmetoder 
vid behandling av 
anorexia nervosa 
inom slutenvården. 
 
I syfte att förbättra 
patienters 
upplevelser 
undersöker studien, 
ur ett 
patientperspektiv, 
hur sjuksköterskan 
bäst bemöter och 
vårdar patienten 
under behandlingen 
av anorexia 
nervosa.  

Kvalitativ ansats. 
Patienterna 
rekryterades till studien 
i öppenvården innan 
inskrivning av personal. 
Deltagarna och deras 
föräldrar fick 
information om studien 
och hänvisades till 
forskarna vid intresse 
att delta. Semi-
strukturerade intervjuer 
hölls med patienterna 
och dessa spelades in 
innan de 
transkriberades. 

Åtta patienter 
(12-18 år, alla 
kvinnor) med 
pågående 
behandling för 
anorexia 
nervosa inom 
slutenvården 
rekryterades. 

Resultatet 
formades under tre 
rubriker: 
− Garantera 

viktuppgång 
− Att bibehålla 

en terapeutisk 
miljö 

− Den vårdande 
relationen 

Hög 

Bilaga III 

 
 



 

 

 

 

  

 Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-bedömning 

Författare: Sly, 
Morgan, Mountford, 
Sawer, Evans och 
Lacey 
 
Titel: Rules of 
Engagement: 
Qualitative 
Experiences of 
Therapeutic 
Alliance When 
Receiving In-Patient 
Treatment for 
Anorexia Nervosa. 
Eating Disorders 
 
Årtal: 2014 
 
Land: 
Storbritannien 

Tidigare studier har 
visat på den 
terapeutiska 
alliansens 
betydelse ur en 
sjuksköterskas 
perspektiv. 
 
Syftet med denna 
studie är att 
undersöka 
patienters 
upplevelse av en 
terapeutisk allians 
för att se vilka 
faktorer som 
bidragit till 
uppbyggnaden av 
alliansen med 
sjuksköterskan.   

Kvalitativ 
ansats. Semi-
strukturerade 
intervjuer 
gjordes med 
patienterna. 

Åtta patienter 
(18-34 år, 
alla kvinnor) 
med 
pågående 
behandling 
för anorexia 
nervosa inom 
slutenvården 
rekryterades.  

Resultatet 
formades under 
fyra rubriker: 
− Allians som 

en viktig 
upplevelse 

− Aktiv, inte 
passiv 

− Prata om 
tabubelagda 
ämnen 

Första intrycket 
räknas 

Hög 

Bilaga III 
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