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Abstrakt  

Bakgrund: Anorexia nervosa är en form av ätstörning som oftast debuterar i ungdomsåren 

och drabbar främst unga kvinnor. Karaktäristiskt för anorexia nervosa är att personen har en 

förvrängd kroppsuppfattning och minskar avsiktligt i vikt. Bakomliggande orsaker skiljer sig 

från person till person, vilket försvårar för vårdpersonalen att behandla individer på ett 

optimalt sätt. Syftet: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters erfarenheter 

av omvårdnaden inom slutenvården i samband med behandling av anorexia nervosa. 

Metod: Litteraturöversikten innehåller tio kvalitativa, vetenskapliga artiklar, som granskats 

och analyserats. Resultatet: Det var vanligt att personer med anorexia nervosa kände en 

ambivalens till att bli frisk. Individuellt anpassad omvårdnad som fokuserade på de 

underliggande psykiska problemen upplevdes som mest värdefullt. För att en terapeutisk 

relation skulle kunna etableras, krävdes det att sjuksköterskan visade engagemang, 

tillgänglighet och hade erfarenhet. Diskussion: För att en god omvårdnad skall kunna ges, är 

det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om sjukdomen. En vårdrelation som baseras på 

empati, stöd och tillit främjar etableringen av en terapeutisk allians samt gynnar patienters 

motivation till behandlingen. Slutsats:  Litteraturöversikten kan bidra till att sjuksköterskor 

får en ökad förståelse om hur personer med anorexia nervosa upplever vården. Vidare 

forskning om orsakerna till anorexia nervosa är nödvändig, detta för att kunna behandla 

underliggande faktorer som är av vikt för en långsiktig återhämtning.   

  

  

Nyckelord: Anorexia, behandling, erfarenheter, omvårdnad, patientperspektiv, 

slutenvården.   
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Inledning  
Begreppet ätstörningar är en samlingsbeteckning för anorexia nervosa, bulimia nervosa och 

ätstörningar UNS (utan närmare specifikation) (American psychiatric association, 2013). 

Anorexia nervosa är idag en av de allvarligaste psykiatriska störningarna och mortaliteten 

vid anorexia är högre än vid någon annan psykisk sjukdom (Wentz, 2014, s.283). Det är en 

sjukdom som främst drabbar kvinnor i åldrarna 14–19 år men förekommer även i övriga 

åldrar samt hos män. Det som oftast börjar med bantning övergår sedan till självsvält, sjuklig 

kroppsfixering och viktfobi. De som drabbas kan förlora åtskilliga år av sin normala 

ungdomsutveckling och det mänskliga lidandet för de drabbade och deras anhöriga är  

mycket stort (Glant, 2000, s.14).   

  

I dagsläget möter sjuksköterskor patienter med denna problematik oavsett var de arbetar. 

Därför är det viktigt att ha kunskap om sjukdomen för att kunna arbeta patientsäkert samt 

bidra till en god och evidensbaserad omvårdnad.   

  

Bakgrund  
Anorexia nervosa  

Karakteristiskt för anorexia nervosa (i fortsättningen förkortat AN) är det ständiga 

strävandet efter att vara smal samt en intensiv rädsla för att öka i vikt trots den redan låga 

vikten (Walsh, 2013). Diagnoskriterier för AN enligt DSM- 5 är otillräckligt energiintag i 

förhållande till behoven, vilket medför en vikt under normalnivån i förhållande till 

personens ålder, kön och tillväxtkurva. En intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller att bli 

tjock är vanligt förekommande, trots att personen är underviktig, tillsammans med en störd 

kroppsupplevelse eller förnekelse av allvaret i den låga kroppsvikten (American psychiatric 

association, 2013).  

  

Symtom  

AN är ett livshotande tillstånd och påverkar såväl den fysiska och psykiska som den sociala 

utvecklingen (Bezance och Holliday, 2013). Fysiska symtom som viktnedgång samt generell 

avmagring är typiska tecken vid den kroppsliga undersökningen av patienter med AN. 

Utöver viktnedgång kan ofta insjunkna kinder, smala extremiteter, insjunken bröstkorg samt 
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platt, insjunken mage observeras. Underhudsfettet brukar vara sparsamt förekommande, 

eller saknas helt, vilket bidrar till den låga hudtemperaturen (Hägglöf, 2002, s. 96). De 

psykiska symtomen visar sig i koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, ångest, irritabilitet, 

sömnsvårigheter och social tillbakadragenhet (Wentz, 2014, s.290). Det är inte ovanligt att 

personer med AN väljer att begå självmord på grund av den svåra ångesten som sjukdomen 

medför (Bakker et al., 2011). Personer med AN uppvisar en tvångsmässighet kring mat och 

träning samt ångest i samband med måltider. Detta blir ett stort problem då personen främst 

oroar sig för sitt kaloriintag (Wentz, 2014, s.290).  

  

Förekomst av AN  

AN är den allvarligaste ätstörningen och är ungefär 10 gånger vanligare bland unga kvinnor 

än bland unga män (socialstyrelsen, 2009). Enligt World Health Organisation (2004), anses 

0.5–1% av unga kvinnor i utvecklade länder, vara drabbade av AN. Engström (2009,  

s. 50) beskriver att ungefär 1–2 % av svenska kvinnor drabbas av AN. Det är mindre vanligt 

bland pojkar och män (0.1%) men studier påvisar en ökning även hos dem. Socialstyrelsen 

(2009) beskriver att antalet flickor som vårdas på sjukhus på grund av AN har tredubblats 

sedan 1990 talet, samtidigt som dödligheten har minskat. Däremot beskriver Van Son, Van 

Hoeken, Van Furth, Donker och Hoek (2009) att det är många som inte söker vård på grund 

av dålig sjukdomsinsikt, vilket gör att det finns ett stort mörkertal hos antalet drabbade.  

  

Orsak  

Vad som orsakar AN är än idag inte helt klarlagt men troligtvis samverkar ett flertal faktorer. 

Beslutet att gå ner i vikt är en av de riskfaktorer som kan medföra att personen utvecklar 

AN. Vissa personlighetsdrag, som pedantisk eller tvångsmässig läggning samt låg 

självkänsla har visat sig kunna bidra till uppkomst av AN. Andra personlighetsdrag som har 

samband med AN är negativ självbild och svårigheter att hantera negativa affekter såsom  

ilska och frustrationer (Glant, 2000, s. 14). Vidare har det visat sig i ett flertal studier att  

många av de som drabbats av AN har varit med om någon traumatisk händelse, exempelvis 

dödsfall i familjen, skilsmässa, missbruk samt fysiska och/eller psykiska övergrepp. 

Dysfunktionella familjerelationer såsom kontrollerande och högpresterande föräldrar anses 

vara bidragande till sjukdomsutvecklingen (Dignon, Beardsmore, Spain & Kuan, 2006; Tozzi, 
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Sullivan, Fear, McKenzie & Bulik, 2003). Dagens västerländska skönhetsideal tros också ha 

stor påverkan på utvecklandet av AN, och kan även vara en förklaring till varför antalet 

drabbade ökar (Tozzi et al., 2003).  

  

Erfarenheter av att leva med AN  

Personer med AN beskriver själva att sjukdomen används som en strategi för att både 

undvika och hantera negativa känslor. De förklarar att all tid och energi går åt till tankar på 

mat, vikt och kroppsutseendet samt hur den egna kroppen uppfattas av andra människor. 

Vidare beskriver de att måltiderna förknippas med ångest och skräck för att gå upp i vikt 

vilket gör att självkänslan styrs av hur man lyckas kontrollera vikten och kaloriintaget (Fox 

& Diab, 2015; Keeley, 2005; Nordbø, Gulliksen, Espeset & Holte, 2006; Walsh, 2013). Utöver 

tankar kring vikt, mat och träning finns en strävan efter att vara någon som inte går att vara. 

Att leva upp till någon sorts perfektionism och vara alla till lags gör att personer med AN 

tappar sin egna identitet (Fox & Diab, 2015).  

  

Copingstrategier   

Begreppet Coping innefattar olika strategier som används för att hantera och bemästra 

hotfulla situationer (Folkman & Lazarus, 1990, s. 313). Enligt Kaye et al. (2015) har personer 

som lider av AN svårigheter med att hantera känslor vilket medför att ångestfyllda 

situationer hanteras genom undvikande copingstrategier. Kaye et al. (2015) förklarar vidare 

att undvikande copingstrategier innebär att personer reagerar med ett undvikande beteende 

när de utsätts för situationer som orsakar rädsla och ångest.   

 

Behandling vid AN  

AN kan behandlas i öppenvård, dagvård eller i slutenvård. I dagsläget finns det också ett 

flertal enheter som är specialiserade på ätstörningar där personalen har stor erfarenhet av att 

bemöta denna grupp av patienter. I denna personalgrupp ingår förutom sjuksköterskor även 

läkare och psykoterapeuter. Ätstörningens svårighetsgrad avgör vid vilken avdelning 

ätstörningen ska behandlas. För en vuxen individ med ett BMI under 17,5, bradykardi eller 

med viktnedgång på minst ett kilo i veckan rekommenderas inläggning (Wentz, 2014, s.297).   
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Att enbart fokusera på viktkorrigerande åtgärder är nästan aldrig tillräckliga och risken för 

återfall är ofrånkomligt om de inte följs upp med psykoterapi. Gemensamt för olika 

psykoterapiformer är att man koncentrerar sig på patientens livssituation för att öka dennes 

självkänsla och autonomi (Ottosson & Ottosson, 2013, s. 114). Hos yngre patienter med AN 

är familjeterapi det rekommenderade behandlingsalternativet. I familjeterapi finns en 

strävan efter att tillvarata familjen som terapeutisk resurs för att kunna uppnå och främja en 

god hälsa hos patienten. Individualterapi och Kognitiv beteende terapi har visat sig vara 

effektiv för patienter med anorexi, där fokus ligger på att ändra patientens tankemönster 

samt förbättra patientens självkänsla och relationer (Bezance & Holliday, 2013; Ottosson & 

Ottosson, 2013, s. 114; Westwood & Kendal, 2011). Någon specifik farmakologisk behandling 

finns inte för AN men viss psykofarmaka kan ges vid samtidiga depressioner eller 

tvångssymtom (Ottosson & Ottosson, 2013, s. 114).   

  

Sjuksköterskans roll vid omvårdnaden av AN  

Omvårdnaden bygger på den humanistiska människosynen där människan ses i ett 

helhetsperspektiv. Vidare strävar omvårdnaden efter att tillvarata och utveckla individens 

egna resurser för att bevara eller återvinna optimal hälsa (Ottosson & Ottosson, 2013, s. 214). 

En god omvårdnad visar sig i respekt för patientens individualitet och värdighet samt rätt 

till information och delaktighet i beslut (Patientlag [PL], SFS 2014:821, kap. 1, 1 §). Enligt 

International council of Nurses, definieras omvårdnad som att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).   

  

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden är att säkerställa att patienter får i sig maten och därefter 

också behåller den samt att ingen hetsträning förekommer. Ibland är patienterna så pass 

sjuka att läkaren är tvungen att ordinera sondmatning vilket sjuksköterskan blir ansvarig för 

att utföra. Sjuksköterskans roll är att kontrollera patienten, men också att uppmuntra. Det är 

viktigt att sjuksköterskor har ett holistiskt synsätt, dvs att se hela personen i sitt 

sammanhang och lyssna på hur de upplever sin situation (Wentz, 2014, s.297). 

Sjuksköterskor bör sträva efter att skapa en terapeutisk allians med patienterna där 

relationen baseras på empati, värme och tillit. Vidare är det viktigt att en trygg relation 

byggs upp mellan sjuksköterskan och patienten för att ett tillfrisknande ska kunna ske 

(Bakker et al., 2011; Westwood & Kendal, 2011).  
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AN-patienter behöver förutom att gå upp i vikt, uppmuntras till att uttrycka sina känslor och 

sin vilja med ord istället för med sitt beteende. Vidare är det viktigt att patienter får hjälp 

med att stärka sin självkänsla så att de kan se på sig själva och sin ätstörning på ett 

verklighetsanpassat sätt (Bakker et al., 2011; Ottosson & Ottosson, 2013, s. 113). Att sätta upp 

viktökningsrelaterade delmål och därefter ge belöningar i form av större frihet eller 

permission fungerar bättre än negativ förstärkning som hot om t.ex. sondmatning (Ottosson 

& Ottosson, 2013, s.114). Att arbeta tillsammans med personer som har ätstörningar kan leda 

till konflikter, vilket kan vara påfrestande för sjuksköterskan då patienten saknar 

sjukdomsinsikt. Patienterna blir experter på att manipulera och ljuga samt att de skapar oro 

genom att försöka spela ut personalen mot varandra. Det är en komplex patientgrupp som 

kräver erfaren vårdpersonal (Wentz, 2014, s.297; Westwood & Kendal, 2011).  

  

Teoretisk anknytning  

Peplau har sin bakgrund inom psykiatrisk omvårdnad och betraktar omvårdnad som en 

terapeutisk, interpersonell process. Målet för denna process är att främja hälsa och 

personlighetsutveckling mot ett kreativt och konstruktivt samt ett produktivt personligt och 

socialt liv. Vidare anser Peplau att relationen mellan sjuksköterska och patient är central för 

det terapeutiska utbytet av omvårdnaden (Eide och Eide, 2009, s. 154)  

 Enligt Peplau (1988, s.44–50) finns det sex huvudsakliga roller som sjuksköterskan kan anta i 

mötet med patienten. Dessa roller är: främling, resursperson, lärare, handledare, surrogat  

och kurator. Mötet med patienten som främling innebär att sjuksköterskan bemöter 

patienten som vilken person som helst, samt visar respekt och intresse för dennes behov. 

Sjuksköterskan som resursperson innebär att hen hjälper patienten att förstå den situation 

som uppstått och därmed göra situationen mer lätthanterlig. Då sjuksköterskan antar en 

lärarroll försöker hen att samla ihop relevanta fakta som uppgetts av patienterna för att 

sedan finna lösningar utifrån dennes tidigare kunskaper. Handledarrollen innebär att 

sjuksköterskan lyssnar på patientens beskrivelser om den upplevda situationen, detta för att 

kunna stötta samt motivera patienten till att åstadkomma en positiv förändring. Vidare 

förklarar Peplau (1988, s. 51) att rollen som surrogat fungerar som en ersättare för en 

familjemedlem. Sjuksköterskan kan ibland bli tilldelad denna roll beroende på patientens 
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livssituation. Vidare är det också vanligt att patienter betraktar sjuksköterskan som en 

kurator (Peplau, 1988, s. 61) då det är hen som har den kunskap som behövs för att hjälpa 

patienten vid svårhanterliga situationer.     

  

Problemformulering  

AN är en förödande sjukdom som påverkar hela patientens livssituation. De problem som 

denna patientgrupp söker vård för är oftast komplexa och resurskrävande (Clinton & 

Norring, 2002, s.242). Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om hur dessa patienter 

bör bemötas i syfte att kunna bidra med en god omvårdnad utifrån varje individs behov. 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att existerande forskning inom området som 

beskriver patienters erfarenheter av omvårdnaden vid behandling av AN är bristfällig. 

Utifrån detta ville författarna undersöka, och därigenom öka sjuksköterskors kunskap, 

beträffande vilka omvårdnadsåtgärder patienter anser vara viktiga i samband med 

behandling av AN.   

  

Syfte  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters erfarenheter av omvårdnad 

inom slutenvården i samband med behandling av AN.  

 

Metod  

Design - Litteraturöversikt  

Denna uppsats är en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012, s.133) innebär att författarna 

skapar en överblick över kunskapsläget inom ett specifikt område.   

Vidare förklarar Friberg (2012, s.134) att utifrån det utvalda ämnesområdet ska sökningar 

utföras i aktuella databaser för att kunna identifiera, analysera och sammanställa relevanta 

forskningsresultat.   
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Inklusions- och exklusionskriterier  

Studierna skulle vara publicerade mellan år 2000–2016, detta för att författarna ville få en 

inblick i relativt ny forskning. Patienterna skulle ha uppfyllt kriterierna för diagnosen AN 

och ha erfarenhet av att ha vårdats på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning för behandling av 

AN. Endast orginalartiklar tilläts, vilket innebär att samtliga skulle innehålla abstrakt, 

introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats. Vidare skulle artiklarna redovisa 

ett etiskt resonemang, utgå från patientens perspektiv, vara skrivna på antingen engelska 

eller svenska samt vara peer reviewed (vetenskapligt granskade) för att inkluderas. De 

artiklar som beskriver erfarenheter hos patienter med andra ätstörningar än AN har 

exkluderats, detta för att syftet var inriktat på patienter som fått diagnosen AN. Dessutom 

har artiklar exkluderats om de studerat AN patienter i annan kontext än slutenvård. För att 

inkluderas i resultatet efter granskning skulle artiklarna vara av hög till medelhög kvalitet.  

  

Litteratursökning  

Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s. 68) är det syftet och 

problemformuleringen som styr vilka sökord som ska ingå i en litteratursökning.  Vid 

sökning av artiklar är det viktigt att ett flertal databaser används för att största möjliga 

mängd relevant litteratur ska kunna identifieras.   

  

Med utgångspunkt i huvudområdet har databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo använts. 

Dessa databaser valdes då samtliga innehåller aktuell forskning inom omvårdnad, medicin 

och psykologi. Vid sökning i databasen PubMed återfanns samma artiklar som i Cinahl och 

därmed valdes denna databas bort. De sökord som skapades utifrån syftet var: Anorexia 

nervosa, patient satisfaction, nurse-patient relations, treatment outcome, patient view, nursing care, 

patient experience, patient attitudes, treatment satisfaction, patient perspective, treatment, therapy 

och experience. Sökorden kombinerades på olika sätt för att finna artiklar inom det valda 

ämnet. De sökord som inte fanns i vare sig headings eller tesaurus användes istället som 

fritext. Detta resulterade i att nya relevanta artiklar påträffades. Vidare användes trunkering 

(*) på ett flertal sökord samtidigt som sökoperatorn AND användes för att ringa in så mycket 

som möjligt av den relevanta litteraturen (Willman et al., 2016, s.72–75).  Totalt inkluderades 

10 artiklar i resultatet. Samtliga sökningar redovisas i tabellform (se Tabell 1) med datum för 
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genomförd sökning och aktuell databas, sökord, avgränsningar, antal träffar, antal valda 

artiklar och författarnas namn. Artiklar som påträffats i tidigare sökningar (dubbletter) 

redovisas med ett plustecken (+) i tabellen.   

  

Tabell 1. Litteratursökning  

Databas   sökord  Avgränsningar  

Datum  

Antal träffar  Antal valda 

artiklar  
Artiklar i resultatet  

Cinahl  

20161228  

(MH "Anorexia  

Nervosa") AND  

(MH "Patient  

Satisfaction")  

Peer reviewed  

  

2000-2016  

  

English  

22  *13  

**7  

***2  

****2  

  

  

Federici, A., & Kaplan, A. S.  

(2008)  

  

Offord, A., Turner, H., &  

Cooper, M. (2006)  

  

Cinahl  

20161228  

(MH "Anorexia  

Nervosa") AND  

(MH "Nurse- 

Patient  

Relations")  

Peer reviewed  

  

2000-2016  

  

English  

12  *7  

**5  

***1  

****1  

  

  

 Zugai, J., Stein-Parbury, J., &  

Roche, M. (2013)                             

Cinahl  

20161228  

(MH "Anorexia  

Nervosa") AND  

(MH "patient  

attitudes")                

Peer reviewed  

  

2000-2016  

   

English  

38  *14  

**4  

***2  

****2  

  

+2  

Colton, A., & Pistrang, N.  

(2004)   

  

Jenkins, J., & Ogden, J. (2011)  

  

+ Offord, A., Turner, H., &  

Cooper, M. (2006)  

  

+ Zugai, J., Stein-Parbury, J.,  

& Roche, M. (2013)  
Cinahl  

20170108  

(MH "Anorexia  

Nervosa") AND  

"therapy" AND  

"experience"  

Peer reviewed  

  

2000-2016  

  

English  

35  *10  

**5  

***1  

****1  

  

+1  

Sly, R., Morgan, J. F.,  

Mountford, V. A., Sawer, F.,  

Evans, C., & Lacey, J. H.  

(2014)   

  

+ Colton, A., & Pistrang, N.  

(2004)  
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Cinahl  

20170110  

 (anorexia nervosa)  

 AND (treatment) 

AND (experience) 

AND (patient 

perspective) 

Peer reviewed  

  

2000-2016  

  

English  

9  *3  

**2  

***1  

****1  

  

+3  

Smith et al., (2016)  

  

+ Van Ommen, J., Meerwijk,  

E. L., Kars, M., Van Elburg,  

A.-M., & Van Meijel, B. (2009)  

  

+ Zugai, J., Stein-Parbury, J.,  

& Roche, M. (2013)  

  

+ Federici, A., & Kaplan, A. S.  

(2008)  

  

PsycInfo  

20161228  

SU.EXACT("Anorexia 

Nervosa") AND 

(nursing care ) AND 

(patient experienc*) 

Peer reviewed  

  

2000-2016  

  

English  

8  *8  

**3  

***2  

****2  

  

+1  

Wright, K. M., & Hacking, S.  

(2012)  

   

Van Ommen, J., Meerwijk, E.  

L., Kars, M., Van Elburg, A.- 

M., & Van Meijel, B. (2009)  

  

+ Zugai, J., Stein-Parbury, J.,  

& Roche, M. (2013)  
PsycInfo  

20161228  

SU.EXACT("Anorexia 

Nervosa") AND 

(treatment outcome) 

AND (patient view*) 

 

Peer reviewed   

  

2000-2016  

  

English  

21  *18  

**6  

***1  

****1  

Tierney, S. (2008)      

*Antal valda efter läsning av rubrik, **Antal valda efter läsning av abstrakt, ***Antal valda efter att ha läst artikeln, ****Antal 

valda efter kvalitetsbedömning, (+ dubbletter)  

  

  

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning  

Syftet med relevansbedömningen var att exkludera studier som var irrelevanta för frågan  

(SBU, 2014). För att kunna inkludera studier som var relevanta för denna litteraturöversikt 

genomfördes urvalet i fyra steg. Först lästes titlar och abstrakt. De studier som ansågs 

relevanta, med hänsyn till syftet och inklusionskriterierna, lästes i sin helhet med fokus på 

metod och resultat. Totalt 22 artiklar exkluderades då dessa inte motsvarade syftet. I det 

fjärde och sista urvalssteget granskades artiklarnas kvalité med hjälp av SBU:s (2014) - 
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granskningsmall för kvalitativa studier med fokus på patientupplevelser. Denna 

granskningsmall valdes då författarna var bekant med den sedan tidigare och ansåg att den 

var av god validitet och reliabilitet. Artiklar som bedömdes ha medelhög till hög kvalité 

inkluderades i arbetet.   

     

Etiska överväganden  

Enligt Polit och Beck (2012, s.137) ska forskning där människor engageras utgå från etiska 

överväganden som innebär att deltagarnas rättigheter skyddas. Vidare förklarar Polit och 

Beck att deltagarna ska ha möjlighet att ge ett informerat samtycke gällande sitt deltagande 

samt ha rättighet att avbryta medverkan i studien utan forskarens ifrågasättande. Författarna 

till denna litteraturöversikt har därmed inkluderat vetenskapliga artiklar som fått etiskt 

godkännande av en etisk kommitté samt redovisat ett etiskt resonemang. För att säkerställa 

artiklarnas trovärdighet har kvalitetsgranskning av samtliga artiklar utförts. Vid analys av 

artiklarna har ett objektivt förhållningssätt använts, detta för att minska risken för att 

materialet manipulerats. Citat är skrivna på originalspråk för att undvika att översättningen 

påverkas av författarnas egna tolkningar.  

  

Analysmetod  

Analys av artiklar genomfördes i enlighet med Fribergs analysmodell (2012, s.127–129) vilket 

skedde i olika steg: Studierna lästes enskilt ett flertal gånger, med fokus på resultatet, i syfte 

att författarna skulle bilda sig en uppfattning angående innehållet. Information som ansågs 

relevant i relation till syftets meningsbärande begrepp färgmarkerades och numrerades efter 

liknande teman. Därefter jämfördes och diskuterades artiklarnas resultat för att säkerställa 

att ingen relevant information förbisetts i resultaten. Efter att ha analyserat studierna 

presenterades det nya resultatet i form av 4 teman samt 12 subteman. Referenser och citat 

från de analyserade artiklarna har använts för att ge stöd åt den text som formar de nya 

temana.   
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Resultat  
Resultatet baserades på 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessa studier genomfördes i 

Storbritannien (7), Kanada (1), Nederländerna (1) samt Australien (1) (se Bilaga 1). Samtliga 

artiklars resultat baserades på patienters erfarenheter av given omvårdnad vid behandling 

av AN. Resultatet presenterades under följande teman: Viljan att bli frisk, Vårdrelationens 

betydelse, Vårdmiljöns påverkan samt Utomståendes inverkan. I Figur 1 redovisas  

resultatets teman och subteman.    

  

 

           Figur 1. Översikt av resultatets teman och subteman  

  

Viljan att bli frisk  

Under detta tema presenteras erfarenheter gällande motivationens betydelse för 

tillfrisknandet samt sjuksköterskans roll och dennes inflytande på motivationen.  

Motivationens betydelse för eget tillfrisknande  

I resultatet framkom att patientens egen motivation till förändring var avgörande för 

tillfrisknandet. Dessutom var det viktigt att patienten ville bli frisk för sin egen skull och inte 

någon anhörigs. I de fall då patienter gick med på behandlingen för någon annans skull 

slutade detta oftast med återfall efter utskrivning (Colton & Pistrang, 2004; Federici & 

Kaplan, 2008; Tierney, 2008).  
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I think that my own drive to get better and my commitment to myself had been incredibly 

important. Im not doing it for anyone else because, as much as your parents and your friends 

care for you, its not their problem. This is up to me. I have to do this. (Federici & Kaplan, 2008, 

s. 4)  

Patienter som blivit återställda berättade att de hade tröttnat på symptomen som sjukdomen 

orsakat och hade därmed fått en vilja att leva ett hälsosammare liv (Federici & Kaplan, 2008; 

Zugai, Stein-Purbury, & Roche, 2013). Däremot upplevde de som fått återfall en ambivalens 

till att bli friska. Detta ansågs bero på att sjukdomen hade blivit en del av deras identitet, 

samt att den användes som en coping-strategi för att kunna hantera känslor som uppstått till 

följd av tidigare trauman (Colton & Pistrang, 2004; Jenkins & Ogden, 2011; Wright & 

Hacking, 2012). Ambivalensen kunde även bero på att patienterna upplevde att ha lyckats 

med att kontrollera sin vikt och sitt kaloriintag som en givande prestation (Jenkins & Ogden,  

2011).   

Sjuksköterskans inflytande på motivationen  

Patienterna beskriver att tillit till sjuksköterskans kompetens var av stor betydelse då detta 

främjade deras tilltro till behandlingsinsatsen och bidrog till att tillfrisknandet kändes 

relevant (Federici & Kaplan, 2008; Zugai et al., 2013). Vidare förklarar patienterna att 

sjuksköterskan främjade deras vilja till att tillfriskna genom att ge kontinuerlig information 

om de fysiska konsekvenserna av att vara underviktig. Patienterna framhävde att sådan 

information var av stor betydelse då de tidigare endast sett fördelarna med att vara smal 

(Van Ommen, Meerwijk, Kars, Van Elburg & Van Meijel, 2009).  

Vårdrelationens betydelse  

Under detta tema presenteras erfarenheter gällande bemötandet från vårdpersonalen samt 

erfarenheter av en individanpassad omvårdnad med fokus på fysiska och psykiska aspekter.    

Terapeutisk allians  

Patienterna framhävde att det första intrycket som de fick av sjuksköterskan utgjorde 

grunden för den terapeutiska alliansen (Sly et al., 2014). Egenskaper hos sjuksköterskan 

såsom pålitlighet, erfarenhet, engagemang, tillgänglighet och tydlighet, betraktades därför 

som betydelsefulla, då dessa främjade etableringen av den terapeutiska relationen (Sly et al.,  
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2014; Van Ommen et al.,2009; Zugai et al.,2013). Patienterna beskrev vidare att 

sjuksköterskans genuina, hängivna och empatiska bemötande underlättade för dem att vara 

öppna och ärliga angående deras känslor samt hjälpte dem att kunna hantera tvångsmässiga  

beteenden (Smith et al., 2016; Wright & Hacking, 2012; Zugai et al., 2013).   

She’s not confrontational, she doesn't judge, she listens. She is very genuine and…sort 

of…cares about people…she always goes out of her way…she’ll do anything to try and get 

you to sort of, not get you to eat, but work around you- she’s really good at everything.  

(Wright & Hacking, 2012, s. 110)  

I situationer då patienterna upplevde att sjuksköterskan antog en auktoritär roll resulterade 

detta i att de använde sig av tvångsmässiga beteenden i smyg. Vidare förklarade patienterna 

att när sjuksköterskan visade ett ointresse gentemot deras behov så bidrog detta till att de  

kände sig ensamma och isolerade (Sly et al., 2014; Smith et al., 2016).   

We had no understanding, no relationship, so you know, i was on my own with it all, all the 

time, no one to really take things to, and in the end, i just thought “that’s it” I need to get out  

and go home you know? (Sly et al., 2014, s. 237)  

Osäkerhet på grund av oerfaren vårdpersonal  

Patienterna poängterar att det var viktigt att vårdpersonalen var insatt i sjukdomen och att 

de hade tidigare erfarenheter av AN- behandling (Offord, Turner & Cooper, 2006; Smith et 

al., 2016; Tierney, 2008). Patienterna upplevde dock att vårdpersonalen på en allmän 

psykiatrisk vårdavdelning, saknade kunskap samt hade bristande empati, vilket medförde 

att patienterna kände sig förbisedda och otrygga i vårdmiljön (Tierney, 2008). Dessutom 

framkom det att patienterna kände sig osäker kring oerfaren vårdpersonal eftersom de 

upplevdes som lättmanipulerade (Offord, et al., 2006; Tierney, 2008).   

Individualiserad vård  

Patienter beskriver att det var viktigt att sjuksköterskan såg dem som individer med olika 

typer av behov, och inte som en anorektiker. Vidare förklarar patienterna att de värdesatte 

att bli behandlad med respekt och jämlikhet (Colton & Pistrang, 2004; Jenkins & Ogden, 

2011; Offord et al., 2006; Smith et al., 2016; Van Ommen et al., 2009). När sjuksköterskan tog 

sig tid att ha individuella samtal med patienterna, kände de sig sedda och bekräftade. Dock 

upplevde flera patienter att sjuksköterskorna bara såg det sjuka, och inte individen, samt 
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betraktade deras behov som anorektiska karaktärsdrag (Colton & Pistrang, 2004; Offord et 

al., 2006; Smith et al., 2016). ”It is assumed that every single thing we say is an eating 

disorder. Yes sometimes it is but people genuinely do have likes and dislikes” (Smith et al., 

2016, s. 22).  

Fysiska & Psykiska aspekter  

Ett flertal patienter beskrev betydelsen av att främja den psykiska hälsan då det ansågs vara 

avgörande för återhämtningen. När omvårdnaden fokuserade på de underliggande psykiska 

aspekterna hos individen, upplevde patienterna att de fick möjlighet att identifiera och 

hantera negativa känslor. Däremot kände ett flertal patienter att vårdpersonalen såg dem 

som friska utifrån vad vågen visade, patienterna förklarar att även om man utåt sett anses 

som frisk så pågår ändå en kamp med de anorektiska tankarna (Federici & Kaplan, 2008; 

Jenkins & Ogden, 2011; Offord et al., 2006; Smith et al., 2016). ”You may never fully recover 

from AN, I think the voice is always there” (Jenkins & Ogden, 2011 s.29).  

  

När vårdpersonalen endast fokuserade på om patienterna uppnått en hälsosam vikt, 

medförde det till att de anorektiska tankarna fanns kvar och därmed ökade risken för återfall 

efter utskrivning (Colton & Pistrang, 2004; Federici & Kaplan, 2008; Jenkins & Ogden, 2011; 

Wright & Hacking, 2012). I studien av Tierney (2008) berättar patienterna att om 

behandlingen hade varit mer fokuserad på att hjälpa dem bearbeta orsaken till deras  

sjukdom, så hade förmodligen en del återfall kunnat förhindrats.   

  

I feel like i didn’t deal with any of the issues that were there to begin with. The bereavement, 

the self-esteem issues…I hadn’t dealt with why I had this eating disorder. How can I fix  

something when I don’t even know what the cause of it is? (Federici & Kaplan, 2008, s. 5)  

  

Vårdmiljöns påverkan  

Under detta tema presenteras erfarenheter gällande miljöns inverkan på tillfrisknandet, 

känslan av att vara delaktig samt stöd inför och efter utskrivning.   

Stöttande & hindrande kontext  

Patienter beskriver att de första veckorna av behandlingen var stressande, då de hade svårt 

att anpassa sig till den nya omgivningen och enhetens regler. Det uppskattades när 
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sjuksköterskorna förvandlade vårdenheten till en trygg och hemmalikmiljö. Vidare 

upplevdes det som värdefullt när sjuksköterskorna förmedlade stöd, glädje och humor i 

omvårdnaden eftersom det bidrog till en minskad sjukhus-känsla på vårdavdelningen  

(Smith et al., 2016; Van Ommen et al, 2009; Wright & Hacking, 2012; Zugai et al., 2013). 

Patienter beskriver vidare att olika aktiviteter som utfördes tillsammans med medpatienter 

och vårdpersonal hjälpte till att distrahera negativa tankar, samt gav möjligheten att  

kommunicera om annat än deras gemensamma sjukdom (Van Ommen et al, 2009; Zugai et 

al., 2013). ”We watched movies and stuff…talk about like normal stuff…it kind of made me 

feel that, like, i wasnt always just in hospital, like…my life didnt revolve around eating” 

(Zugai et al., 2013, s. 2024).  

Däremot upplevde patienterna att vissa regler på avdelningen, exempelvis regler kring 

måltider, hindrade deras tillfrisknad eftersom de kände sig ständigt övervakad av 

vårdpersonalen och var tvungna att följa deras direktiv. Det framkom att måltidsmiljön 

framkallade många negativa känslor så som ångest och frustration, samt en intensiv rädsla 

för att gå upp i vikt (Van Ommen et al., 2009). Vidare berättar patienter att 

måltidssituationen försämrades om vårdpersonalen pratade negativt om maten som 

serverades (Tierney, 2008).   

En patient berättar om ett tillfälle då en vårdpersonal åt tillsammans med patienterna och 

kommenterade: ”Oh, thats disgusting, im not eating that” (Tierney, 2008, s. 371).  

Regler och riktlinjer   

Det visade sig att ett flertal patienter var tveksamma till de strikta reglerna på 

vårdavdelningen (Smith et al., 2016; Van Ommen et al., 2009; Zugai et al., 2013). Initialt 

ansågs det som stressande när de tvingades släppa på kontrollen och bryta destruktiva 

vanor, det uppfattades som ett hot mot den egna identiteten (Smith et al., 2016; Zugai et al., 

2013). Patienterna förklarar dock i efterhand att det var bra med regler på vårdavdelningen, 

konsekvenserna av deras destruktiva beteenden, så som sondmatning, ansågs ha bidragit till 

en ökad insikt och följsamhet till behandlingens regler (Colton & Pistrang, 2004; Smith et al., 

2016; Van Ommen et al., 2009; Zugai et al., 2013). Vidare ansågs kontrollförlusten som 

nödvändigt då de tvångsmässiga rutinerna upplevdes som svåra att bryta. Med hjälp och 

stöd av vårdpersonalen kunde patienterna överlämna kontrollen vilket underlättade 
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tillfrisknandeprocessen (Offord et al., 2006; Smith et al., 2016; Van Ommen et al., 2009; Zugai 

et al., 2013).   

Det framkom dock att en del patienter reflekterade negativt på sjuksköterskor som var 

alldeles för strikta eller rigorösa. Regler som ansågs sakna mening upplevdes istället som ett 

straff, vilket medförde att patienterna kände sig provocerade och ville göra revolt (Colton & 

Pistrang, 2004; Offord et al., 2006; Zugai et al., 2013). ” When they’re more encouraging and 

supportive it makes me want to try harder and when they’re more forceful it makes me 

always want to pull against and try harder at doing the wrong things” (Colton & Pistrang, 

2004, s. 313).  

Patienterna menar att sjuksköterskorna bör använda sig av regler och dess innehåll som 

hjälper dem framåt i behandlingen. Sammanfattningsvis förklarar patienterna att reglerna 

måste vara relevanta och rättvisa samt utgå från varje individs behov med syfte att främja 

tillfrisknandet (Colton & Pistrang, 2004; Offord et al., 2006; Zugai et al., 2013).  

Känslan av delaktighet  

Patienterna uttrycker en önskan om att få vara involverade i vården där de får känna sig 

sedda som individer med förmågan att fatta egna beslut (Smith et al., 2016; Van Ommen et 

al., 2009). De förklarar att det är viktigt att de får sätta sina egna mål tillsammans med 

sjuksköterskan och skapa en individuell vårdplan. Detta anses som värdefullt då det främjar 

utvecklingen av nya färdigheter samt bidrar till att de känner att de klarar utmaningar på 

egen hand (Offord et al, 2006; Sly et al., 2014; Van Ommen et al., 2009). Vidare förklarar 

patienterna att det uppskattades när sjuksköterskorna involverade dem i behandlingen 

istället för att se dem som passiva mottagare. När de kände sig exkluderade väcktes känslor 

som oro och frustration (Sly et al., 2014; Smith et al., 2016). “I feel i am out of the loop and i 

find that it makes me feel really anxious…everyone is deciding what is happening and 

nobody is asking me” (Smith et al., 2016, s. 21).  

Stöd inför och efter utskrivning  

Att vara inlagd på en vårdenhet upplevdes av ett flertal patienter som en trygghet då 

behandlingen erbjöd ett intensivt stöd och skydd från stressorer ute i det verkliga livet 

(Wright & Hacking, 2012). Däremot kände flera patienter att den trygghet som behandlingen 

medfört, skapade känslor som osäkerhet inför utskrivning. Dessa patienter ansåg att 
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vårdenheten var alldeles för tryggt, vilket hindrade dem från att tillfriskna i en normal 

hemmalik miljö. Det framkom att någon form av social aktivitet utanför vårdmiljön hade 

varit av vikt, då många kände sig avskärmade från omvärlden (Offord et al., 2006; Smith et  

al., 2016).   

Inför utskrivning uttrycker patienterna ett behov av att få gradvis öva på att ta ansvar, på så 

vis förbereds dem för kommande utmaningar utanför sjukhuset. De framhäver att det ökade 

ansvaret bör ske med stöd och närvaro av vårdpersonalen, på så sätt kan destruktiva 

beteenden utvärderas och användas till en positiv förstärkning. Vidare uttrycker patienterna 

vikten av att synliggöra olika beteenden då detta bidrar till en ökad insikt, samt stärker 

självkänslan (Van ommen et al., 2009; Zugai et al., 2013).   

Patienterna förklarar att stöd efter utskrivning är också av stor betydelse, då de anser att 

tillfrisknandet är en fysisk och psykisk process som kräver motivation för att undvika återfall 

(Van ommen et al., 2009). Patienterna uttrycker en önskan om att få en stegvis övergång från 

slutenvården till vardagen, samt att stöttning från vårdpersonalen kvarstår efter utskrivning 

(Federici & Kaplan, 2008; Offord et al., 2006; Smith et al, 2016).   

Utomståendes inverkan  

Under detta tema presenteras erfarenheter gällande stöd från anhöriga och medpatienter.   

Stöd från anhöriga  

I studierna av Federici och Kaplan (2008) samt Tierney (2008) beskriver patienterna att det är 

viktigt att anhöriga visar stöd och tillgänglighet, samt har en icke-dömande attityd då det 

underlättar för patienten att upprätthålla förändringar i beteendet efter utskrivning. Att ha 

stöd av en anhörig under pågående behandling, upplevdes i vissa fall som värdefullt. Flera 

patienter berättar dock att föräldrarna saknade kunskap och därmed förståelse för det 

anorektiska beteendet. I studierna av Offord et al. (2006) och Van Ommen et al. (2009) 

berättar patienterna att det uppskattades när vårdpersonalen inkluderade anhöriga i 

behandlingen då det gynnade återhämtningen, samt reducerade risken för viktnedgång efter 

utskrivning.   
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Medpatienters påverkan på tillfrisknande  

Patienterna uttrycker både positiva och negativa erfarenheter av att vårdas tillsammans med 

andra patienter med AN. Stöd och förståelse av andra i samma situation betraktades som 

värdefullt (Colton & Pistrang, 2004; Federici & Kaplan, 2008; Offord et al., 2006; Smith et al., 

2016; Van Ommen et al., 2009). “I was with fellow women that suffered with the same thing 

so that allowed me to be open about issues..and because people were speaking about them, i 

was able to speak about them” (Federici & Kaplan, 2008, s.5).  

  

Det patienterna upplevde som negativt med att vårdas i grupp var att de lärde sig av 

varandras dåliga beteenden, de jämförde sig själva med varandra samt tävlade om vem som 

var mest ”anorektisk” vilket resulterade i en önskan om att gå ner i vikt (Offord et al., 2006; 

Smith et al, 2016). Det förekom även en viss rädsla mellan individerna vilket berodde på att 

flera patienter upplevde det som obehagligt att se andra med samma sjukdom försämras 

(Colton & Pistrang, 2004; Smith et al., 2014; Tierney, 2008). Däremot upplevde patienterna att 

det var positivt när sjuksköterskorna tog hjälp av patienter som kommit längre i sin 

behandling. Dessa patienter fick ställa upp som förebilder för andra, med syfte att motivera 

och bevisa att det går att förbättras (Smith et al., 2016; Van Ommen et al., 2009).  

Diskussion  

Metoddiskussion  

För att undvika publiceringsbias är det viktigt att söka litteratur från olika källor. Det är även 

viktigt att kombinera olika söktermer och indexord för att täcka in så mycket litteratur som 

möjligt (Willman et al., 2016 s. 71). Författarna till denna litteraturöversikt valde att söka  

artiklar i Cinahl, Pubmed och Psycinfo, men då sökningarna i Pubmed genererade samma 

artiklar som i Cinahl valdes databasen bort. Eftersom Cinahl och Psycinfo innehåller aktuell 

forskning inom omvårdnad och psykiatri bedömdes det som mest relevant utifrån syftets 

meningsbärande begrepp.   

  

Sökord kombinerades på olika sätt för att hitta så många artiklar som möjligt, det visade sig 

att det fanns ett flertal review artiklar, samt de som beskrev sjuksköterskans erfarenheter av 
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att vårda patienter med AN. Dock var det få artiklar som beskrev patienters erfarenheter av 

omvårdnaden vid behandling av AN. Som en garanti att inga artiklar missats, utfördes tre  

fritextsökningar, vilket bidrog till att ytterligare fyra artiklar hittades. Trots att endast tio 

artiklar ingår i resultatet anses det vara tillräckligt för datainsamlingsmättnad då samtliga 

innehåller rikligt med data om patienters erfarenheter. Artiklarnas intervjuer utfördes på 

patienter med pågående vård samt på patienter som varit utskriven i max fem år. Detta 

skulle kunna vara både positivt och negativt, då perspektiven kan skilja sig en del, vilket 

läsarna bör ha i åtanke.  

 

När sökningarna påbörjades användes åldrarna tretton till nitton år som en avgränsning, 

dock visade det sig att flera artiklar missades vilket medförde att avgränsningen togs bort. 

Att ha ett bredare åldersspann ses som en fördel då det ger ett större perspektiv samt bidrar 

till ett mer användbart resultat.   

 

Begreppet ”slutenvård” som är en av syftets centrala begrepp, användes inte som ett sökord 

när artiklarna söktes i de olika databaserna, vilket kan ses som en svaghet. Trots detta 

framkom ett flertal artiklar som studerat AN patienter i slutenvård kontext, varför 

författarna bedömde att det inte var nödvändigt att lägga till ”slutenvård” som en söksträng.  

De artiklar som studerat AN patienter i öppenvården eller dagvården valdes att exkluderas 

med hänsyn till att syftet var inriktat på patienter som haft erfarenhet av att ha vårdats inom 

slutenvården.  

  

Litteraturöversikten baseras endast på kvalitativa artiklar, men då målet var att beskriva 

patienters erfarenheter, är det en fördel enligt Polit och Beck (2012, s. 739) att använda 

kvalitativa artiklar, då denna metod ger en djupare förståelse av det beskrivna problemet. 

Sökordet kvalitativa artiklar användes dock inte som en avgränsning i sökningarna. Detta för 

att även kvantitativa artiklar skulle ha möjlighet att inkluderas för att styrka eller motbevisa 

resultatet.   

  

En svaghet i litteraturöversikten är att den består av ett flertal artiklar som inte redogör för 

vilka som ingår i begreppet ”vårdpersonal”. Dock anser författarna att fynden i resultatet är 
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användbart för alla inom hälso-och sjukvården, särskilt för allmänsjuksköterskor då det är 

dem som har huvudansvarigt för patienters omvårdnad. Vidare har alla studier utom en, 

enbart kvinnliga deltagare, vilket kan ses som en svaghet, men då anorexia drabbar främst 

kvinnor (socialstyrelsen, 2009; WHO, 2004) anser författarna att detta inte medför någon 

större begränsning i resultatet. Det hade dock varit intressant att få kännedom om det 

funnits skillnader i erfarenheter mellan kvinnor och män. En annan svaghet med 

litteraturöversikten är att den inte består av några studier som baserats på den svenska 

sjukvården, vilket medför att överförbarheten är begränsad.  

  

  

Resultatdiskussion  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters erfarenheter av omvårdnaden 

inom slutenvården i samband med behandlingen av AN. I studiens resultat har det 

framkommit att motivationen är avgörande för tillfrisknandet. Patienterna betonar vikten av 

att vårdas av erfaren vårdpersonal, samt att de får vara delaktiga i vården och få möjlighet 

till individualiserad vård. Att behandlingen inriktades på de psykiska underliggande 

aspekterna upplevdes som mest givande.   

Resultatets tema ’viljan att bli frisk’ visade att motivationen var av stor betydelse för 

tillfrisknandet. Vidare kan man se utifrån fynden i resultatet att det var viktigt att AN 

patienter själva ville bli friska och var villig att släppa taget om sin sjukdom. Detta är i 

enlighet med Nordbo et al. (2008) och Wade, Frayne, Edwards, Robertson och Gilchrist 

(2009) som beskriver att patienters vilja att förändra det anorektiska beteendet är avgörande 

för en framgångsrik behandling. Vall och Wade (2015) framhäver att vårdpersonalen därmed 

bör fokusera på att öka motivationen hos patienterna för att förbättra effekten av 

behandlingen. Detta kan diskuteras då ett flertal patienter, enligt resultatet, upplever en 

ambivalens till behandlingen eftersom AN fungerat som en strategi för att hantera negativa 

känslor från tidigare trauman. Därför är det av vikt, enligt Peplau (1988, s. 50) att 

sjuksköterskan lyssnar på patientens beskrivning om den upplevda situationen, detta för att 

kunna stötta samt motivera patienten till att åstadkomma en positiv förändring. Författarna 

tror därmed att, om sjuksköterskorna fokuserar på att främja patienternas förmåga att 

uttrycka sina känslor, kan det hjälpa dem att bearbeta underliggande trauman. Peplau (1988,  
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s. 61–62) bekräftar att patienter behöver hjälp med att inse vad problemet är, för att sedan 

kunna bearbeta dem.   

I resultatets tema ’Vårdrelationens betydelse’ framkom det att AN-patienter värdesatte att 

vårdpersonalen visade ett genuint och empatiskt bemötande, då det främjade den 

terapeutiska alliansen. Peplau (1952, refererad i George, 1997) beskriver att egenskaper som 

tillit, stöd, empati, kontinuitet, en icke-dömande attityd och engagemang är väsentliga för att 

relationen ska vara terapeutisk. Dessa fynd stämmer överens med denna studies resultat där 

patienterna beskriver att sjuksköterskor som visade stöd, empati och förståelse, underlättade 

för dem att vara öppna och ärliga om deras känslor. George (1997) och Ramjan (2004) 

förklarar att etableringen av den terapeutiska alliansen är en central och nödvändig del i 

behandlingen av AN-patienter, då det bidrar till en tillitsfull relation mellan patient och 

sjuksköterska.    

 

Temat visar även att patienterna uppskattade när vårdpersonalen hade erfarenheter av att 

behandla AN-patienter. Enligt Peplau (1988, s. 47–48) ska sjuksköterskan fungera som en 

resurs person för patienten och vara en erfaren expert, detta för att en tillitsfull terapeutisk 

relation ska kunna etableras. Liknande fynd beskrivs av sjuksköterskorna i Micevski och 

McCann (2005) studie, där de belyser vikten av att ha erfarenhet av AN-behandling då det 

underlättar bildandet av en terapeutisk allians.    

Ramjan (2004) beskriver dock att det finns ett flertal sjuksköterskor som har för lite kunskap 

kring omvårdnaden av AN-patienter. Ramjan förklarar att brist på kunskap leder till en dålig 

förståelse för patienters tillstånd, och kan i värsta fall leda till nedlåtande kommentarer och 

ett dåligt bemötande. Detta är i enlighet med litteraturöversiktens resultat där patienterna 

upplevde att vårdpersonalen på en allmän psykiatrisk vårdavdelning, saknade kunskap 

samt hade bristande empati, vilket medförde att patienterna kände sig förbisedda och 

otrygga i vårdmiljön. George (1997) förklarar vidare att det är en stor utmaning för 

sjuksköterskor att vårda AN-patienter, och de behöver därför få tillgång till adekvat stöd och 

handledning i hur de bäst kan hjälpa patienter att tillfriskna.   



22  

  

Resultatet visar att patienterna värdesatte en individualiserad vård, samt att behandlingen 

fokuserade på att ge psykologiskt stöd. Fynden i resultatet styrks av Bezance och Holliday 

(2013) och Ramjan (2014) som beskriver att patienters tillfrisknande från AN främjades, om 

vårdpersonalen såg individen bakom sjukdomen och var lyhörda gentemot individens 

behov. Liknande fynd beskrivs av George (1997) där det framgår att det är viktigt för 

patientens självkänsla, att vårdpersonalen ser den anorektiska patienten som en unik person 

och inte som en anorektiker. Detta kan sammankopplas till Peplaus (1988, s. 44) teori och 

rollen som främling, vilket enligt Peplau, innebär att sjuksköterskan ska bemöta patienten, 

med respekt och positivt intresse, oberoende i vilket tillstånd denne befinner sig.   

Bezance och Holliday (2013) förklarar att när vårdpersonalen antog sig veta hur AN 

patienter tänker och beter sig, upplevde patienterna att de tappade sin egen identitet, vilket 

försvårade tillfrisknandet. Det är därför avgörande, enligt Bakker et al. (2011) och Westwood 

och Kendall (2011), för patienters tillfrisknande, att vårdpersonalen har ett holistiskt synsätt 

samt tar hänsyn till de psykiska, fysiska och sociala behoven. Peplau (refererad i Eide &  

Eide, 2009, s. 155) poängterar att sjuksköterskorna måste sätta sig in patienternas livsvärld, 

för att kunna utveckla en plan för omvårdnaden som möter individens behov. Det kan 

därför tolkas utifrån fynden i resultatet att sjuksköterskorna bör fokusera på att ge en 

personcentrerad och individanpassad omvårdnad, samt att åtgärder som att främja 

viktuppgång sker i kombination med en behandling som inriktas på de underliggande, 

psykiska problemen.     

I resultatets tema ”vårdmiljöns påverkan” framkom det att patienterna upplevde 

slutenvården som både en stöttande och hindrande kontext. Enligt Peplau (1988, s.14–15) är 

det viktigt att sjuksköterskan skapar en trygg och terapeutisk miljö till patienten för att ett 

tillfrisknande ska kunna ske. Detta är i enlighet med resultatet där det framgick att 

patienterna uppskattade en trygg och hemmalikmiljö och att sjuksköterskorna förmedlade 

stöd, glädje och humor i omvårdnaden. Sjuksköterskorna beskriver i studien av Gulliksen et 

al. (2012) och Micevski och McCann (2005) att de använde sig av humor som ett redskap i 

kommunikationen i syfte att skapa en avslappnad miljö samt att avleda patienterna från 

destruktiva tankar.   
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Däremot framkom det i resultatet att patienterna upplevde övervakningen vid måltider, som 

en hindrande kontext. Liknande fynd beskrivs i studien av Ramjan och Gill (2012) där det 

framgick att övervakningen vid måltider upplevdes som ett straff och framkallade känslor 

som ångest och frustration. Därför tror författarna att det kan vara av betydelse för 

patienternas tillfrisknande, att vårdpersonalen förklarar avsikten med att övervaka dem vid 

måltider, och att det framgår att det är för deras bästa och inte för att straffa dem. Detta 

bekräftas av Bakker et al. (2011) som beskriver att omvårdnadsinsatser bör förklaras och 

motiveras så att patienterna förstår betydelsen av dem.  

Resultatet visar att patienterna upplevde en ambivalens inför reglerna på enheten samt en 

rädsla över att förlora kontrollen. Enligt Bakker et al. (2011) och Ramjan och Gill (2012) och 

Vandereycken (2006), bör omvårdnaden av AN-patienter främst ha som mål att avlägsna 

kontrollbehovet för att kunna bryta svälten och normalisera ätmönstret. Det har dock 

framkommit i föreliggande studie att patienterna upplevde det som stressande när de 

tvingades släppa på kontrollen och bryta destruktiva vanor, då det uppfattades som ett hot 

mot den egna identiteten. Därför förklarar Fox och Diab (2015) och Micevski och McCann  

(2005) att vårdpersonalen måste komma ihåg att AN-patienter använder symtomen som en 

coping-strategi för att upprätthålla balans i självbilden. Det kan därför tolkas utifrån fynden i 

resultatet att patienter behöver stöd i att hantera känslor, och hjälp med att finna andra 

coping-strategier, för att kunna bryta tvångsmässiga beteenden.   

Att få vara delaktig i behandlingen ansågs av patienterna i litteraturöversikten, som 

värdefullt och givande. Enligt Pereira, Lock och Oggins (2006) är det viktigt att 

vårdpersonalen främjar patienters medverkan i behandlingen då det ökar kvalitén på 

omvårdnaden och gynnar återhämtningen. Liknande fynd beskrivs i resultatet där det 

framgick att patienterna uppskattade när vårdpersonalen involverade dem i behandlingen 

istället för att se dem som passiva mottagare. Peplau (1988, s. 49) beskriver att sjuksköterskor 

bör lyssna på patienten och dennes behov så att omvårdnaden ges utifrån en gemensam 

målbild. Detta kan avses som betydelsefullt att belysa då det är enligt patient lagen (PL, SFS 

2014:821, kap. 1, 1 §), en av sjuksköterskornas skyldigheter att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet.     
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Vidare visar temat ”vårdmiljöns påverkan” att patienterna värdesatte att få stöd både inför 

och efter utskrivning. Resultatet lyfter fram att vårdpersonalen bör successivt låta 

patienterna öva på att ta ansvar så att de förbereds på kommande utmaningar utanför 

vårdavdelningen. Detta kan vara värt att diskutera då ett flertal patienter, enligt resultatet, 

kände sig osäker inför utskrivning på grund av den trygghet som vårdavdelningen medfört. 

Liknande fynd beskrivs av Turrell, Davis, Graham och Weiss (2005) där det framgår att 

patienter kan känna sig överväldigad vid utskrivning då de varit avskärmad från omvärlden 

under en längre tid, vilket även framgår i resultatet. Likt resultatet så beskriver Peplau (1988,  

s. 40–41) att sjuksköterskor bör uppmuntra patienten till att vara självständig genom att låta 

hen själv ta ansvar för sitt liv. Peplau förklarar att sjuksköterskor bör överlåta ansvaret till 

patienten då det annars finns en risk att de hindras i sin utveckling.   

Det kan därför tolkas utifrån fynden i resultatet att sjuksköterskorna bör planera 

utskrivningen i samråd med patienten samt att det görs noggrant för att undvika återfall. 

Vidare kan det vara av betydelse att uppmärksamma patienter på eventuella svårigheter 

som kan dyka upp efter utskrivning, så de får redskap i att hantera dessa.  

Sammanfattningsvis tror författarna att en välplanerad utskrivning samt fortsatt stöd inom 

öppenvården, ökar chansen för en långsiktig återhämtning.   

 

I resultatets sista tema ’utomståendes inverkan’ beskrivs erfarenheter gällande stöd från 

anhöriga och medpatienter. Det framgick i resultatet att stöd från anhöriga främjade 

patienternas återhämtning samt minskade risken för återfall efter utskrivning. Detta kan 

förklaras av Silber, Lyster-Mensh och Duval (2011), som beskriver att det är terapeutiskt 

fördelaktigt för AN-patienter, om sjuksköterskor och föräldrar samarbetar i behandlingen. 

Vidare framhäver Bakker et al. (2011), Honey et al. (2005) och Silber et al. (2011), att familjen 

är en viktig resurs i patientens tillfrisknande, varför det är av stor betydelse att 

sjuksköterskan bjuder in familjen till att vara delaktiga i behandlingen. Tozzi et al. (2003) 

beskriver dock i deras studie att patienterna ville distansera sig från föräldrarna och 

medpatienterna som en förberedelse inför utskrivning, detta för att stärka självkänslan och ta 

ett steg mot ett självständigt liv. Utifrån ovannämnda, anser vi, att även om familjen känner 

ett behov av att få delta i behandlingen, så bör respekt tas till patienternas behov av 

autonomi, integritet och sekretess.     
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Klinisk innebörd  

Litteraturöversikten kan bidra till att sjuksköterskor får en ökad förståelse om hur patienter 

med AN upplever vården. Vidare kan litteraturöversikten hjälpa sjuksköterskor att bli mer 

medvetna om betydelsen av att individanpassa omvårdnaden utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt. Genom att sjuksköterskor ökar sina kunskaper om AN, kan det underlätta 

bildandet av en tillitsfull, terapeutisk relation och därmed höja kvalitén på omvårdnaden.   

  

Slutsats  
När patienterna själva får beskriva sina erfarenheter av omvårdnaden vid AN framkom det  

att förutom den egna viljan till att bli frisk, så kan sjuksköterskan motivera till tillfrisknande 

genom att skapa en terapeutisk allians som ger patienterna en trygghet. Det är viktigt att 

behandlingen är individanpassad och att det finns tillgång till erfaren vårdpersonal. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i patientens tillfriskningsprocess och det krävs att 

sjuksköterskan är professionell och både kan kontrollera patienten men också ge 

uppmuntran. Det är en komplex patientgrupp som behöver regler och riktlinjer att följa men 

också få känna en delaktighet i sin egen behandling. AN påverkar både det fysiska och 

psykiska välmåendet och patienterna behöver få redskap i hur det ska hantera tankar och 

känslor som uppstår i så väl den pågående vården men också efter utskrivning. Förutom 

patienten själv och sjuksköterskans viktiga roll har även medpatienter en inverkan på hur 

sjukdomen utvecklar sig. Medpatienter kan ha både positiva och negativa inflytanden. Med 

tanke på att sjukdomen oftast debuterar i tonåren är familjen och närstående en viktig del i 

tillfrisknandet. För att kunna ge rätt vård vid AN behöver erfarenheterna från de som en 

gång varit sjuk, men tillfrisknat spridas. Detta för att sjukvårdspersonalen ska få kunskap i 

hur de ska bemöta patienterna och ge rätt omvårdnad och förutsättningar för att patienterna 

ska tillfriskna och undvika återfall. Vidare forskning om orsakerna till AN är nödvändig, 

detta för att kunna behandla underliggande faktorer som är av vikt för en långsiktig 

återhämtning.   
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