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Abstrakt 
 
Bakgrund. Anorexia nervosa anses vara en multifaktoriell sjukdom där 
psykologiska, sociala, kulturella och biologiska faktorer inverkar. En förvrängd 
kroppsuppfattning, rädsla att gå upp i vikt och en kroppsvikt mindre än 85 procent 
av den förväntade är bland annat karakteristiskt för ätstörningen anorexia nervosa. 
Sjukdomen debuterar vanligen i tonåren. 
Syfte. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenhet av 
behandling och omvårdnad vid anorexia nervosa. 
Metod. En systematisk litteraturstudie genomfördes och 14 för syftet relevanta 
artiklar inkluderades. Artiklarna granskades och kvalitetsbedömdes. Genom 
innehållsanalys bearbetades artiklarna. 
Resultat. Följande fem kategorier identifierades: Patienten måste ha viljan att bli 
frisk, betydelsen av relationen till vårdpersonalen, behovet av stöd från 
närstående, att inte få välja själv och medpatientens betydelse för tillfrisknande. 
Patientens egen vilja och motivation till ett förändrat beteende ansågs avgörande 
för en effektiv behandling. Patienterna ansåg det viktigt att vårdpersonalen inte 
bara ser de kroppsliga symtomen utan även att det finns en unik individ bakom 
sjukdomen. Stöd från närstående och medpatienter ansågs viktigt under 
tillfriskningsprocessen.  
Diskussion. Patientens unika behov bör sättas i centrum för behandlingen och 
omvårdnaden. Det är viktigt att vårdpersonalen har en helhetssyn och är 
införstådd i att anorexia nervosa är en multifaktoriell sjukdom för att förstå sig på 
sjukdomen och kunna skapa en god relation till patienten. Det kan anses fel att 
påtvinga en person med anorexia nervosa vård, men kan vara livsavgörande. 
Slutsats. Utveckling av vården vid anorexia nervosa bör ständigt utvecklas utifrån 
patientens behov i takt med att samhället förändras. 
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Bakgrund 
 
 
Det finns många olika teorier angående varför man drabbas av anorexia nervosa. 

Den allmänna uppfattningen bland experter är att sjukdomen är multifaktoriell. 

Det innebär att psykologiska, sociala, kulturella och biologiska faktorer inverkar. 

Exempel på orsaker till att anorexia nervosa kan utvecklas är dåligt 

självförtroende eller traumatiska upplevelser. Det kan också bero på att 

föräldrarna är överbeskyddande och kontrollerande samt att flickor och kvinnor 

försöker leva upp till dagens smala skönhetsideal. Orsaken kan även vara att de 

svälter sig som ett rop på hjälp eller ett uttryck för depression. Vissa personer som 

har blivit utsatta för övergrepp eller våldtäkt får negativa känslor inför sin kropp 

och straffar den genom svält (Arkhem, 2005, s. 123-124). Oro och ångest under 

barndomen har visats vara av betydelse för utveckling av anorexia nervosa och att 

det kan leda till utveckling av tvångssyndrom som förstadium till anorexia 

nervosa. Enligt en studie angående anorexia nervosa patienter hade 7 procent av 

deltagarna tvångssyndrom innan de utvecklade sjukdomen (Zandian, Ioakimidis, 

Bergh, & Södersten, 2007).  

 
Studier har visat att omkring 0,5 till 1 procent av alla svenska tonårstjejer och 

omkring 0,1 procent av tonårskillarna drabbas av anorexia nervosa. 

Sjukdomsdebuten är vanligast i tonåren och det är ovanligt att sjukdomen 

debuterar efter 25 år (Arkhem, 2005, s. 126-127, 130-131). Av patienterna med 

anorexia nervosa är ungefär 95 procent av kvinnligt kön. Under en tio års period 

tillfrisknar mindre än 50 procent, ungefär 25 procent förblir sjuka och dödligheten 

ligger mellan 0-25 procent (Zandian et al, 2007). 

 

För att diagnostisera anorexia nervosa enligt DSM-IV ska följande kriterier 

uppfyllas (American Psychiatric Association, 2000/2002, s. 195): Kroppsvikten 

ska vara mindre än 85 procent av den förväntade, där man tar hänsyn till 

personens ålder och längd, eller att personen inte ökar i vikt trots att kroppen 

växer. Det ska finnas en rädsla för att gå upp i vikt, trots att personen är 

underviktig. Personen inser inte allvaret i sin låga kroppsvikt, har en störd 

kroppsuppfattning och självkänslan är starkt beroende av kroppsvikt eller form. 
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Menstruationen ska vara utebliven hos menstruerande kvinnor under minst tre 

cykler. 

 

Ramjan (2004) genomförde en studie där tio sjuksköterskor intervjuades 

angående relationer till sina patienter. Sjuksköterskorna hade arbetat med 

anorexia nervosa patienter under minst två år. Det visade sig att det fanns 

svårigheter att förstå sig på den komplexa sjukdomen anorexia nervosa. Vissa 

sjuksköterskor upplevde en frustration som ledde till en skeptisk och pessimistisk 

syn på ett tillfrisknande för patienten. Behandlingsprogrammen vid anorexia 

nervosa är av kontrollerande struktur, vilket ansågs skapa en ömsesidig misstro 

mellan patienterna och sjuksköterskorna. En del sjuksköterskor såg manipulation 

och misstro som hinder för att skapa en terapeutisk relation till sina patienter. 

 

Joyce Travelbee ser på omvårdnad som en mellanmänsklig process. För att förstå 

omvårdnad är det viktigt att se vad som sker i interaktionen mellan sjuksköterska 

och patient, hur mötet upplevs och vilka konsekvenser mötet kan leda till för 

patienten. Varje människa ses som unik och uppfattar sjukdom, lidande och 

förluster på olika sätt. Individen skapar sin egen upplevelse av dessa erfarenheter 

(Kirkevold, 2000, s. 130-131).    

 
En noggrann undersökning görs initialt vid misstanke om anorexia nervosa. Det är 

viktigt att ge information, stöd och råd både till patienten och anhöriga. Genom att 

avbryta viktnedgången i ett tidigt skede kan komplikationer undvikas och 

tillfrisknande underlättas (Levander, Adler, Gefvert, & Tuninger, 2006, s. 111). 

Omvårdnaden kring anorexia nervosa patienter sker antingen polikliniskt eller på 

institution. Det finns flera viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller 

omvårdnaden kring dessa patienter. Det är bra om en och samma vårdgivare 

ansvarar för patienten under vårdtiden och det får gärna vara en sjuksköterska. I 

behandlingen ingår flera olika delar. Det behövs medicinsk och psykiatrisk 

expertis, kunskap i näringsfysiologi, psykologi och familjedynamik. Undervisning 

om kroppsfunktioner och näring ingår även i omvårdnaden. Anorexia nervosa 

patienter är ofta ambivalenta till förändring därför är motiveringsarbetet en viktig 

del i behandlingen. Det rekommenderas att patienten tar del av ett detaljerat avtal. 

I detta avtal ingår det bland annat vad patienten ska äta, om patienten ska äta 
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tillsammans med andra och hur ofta patienten ska väga sig (Løkensgard, 1997, s. 

194-196). Det fysiologiska tillståndet och miljön där måltiden äger rum anses vara 

av betydelse. Det är viktigt att miljön för måltiden inte påminner om miljön där 

anorexia nervosa utvecklades (Zandian et al., 2007).  

 

Fysiska och psykologiska funktioner påverkas negativt vid anorexia nervosa. Det 

är viktigt att kontrollera fysiska funktioner som puls, blodtryck, förändring av 

vikt, hjärtats funktion och metabol status. Psykologiska förändringar kan leda till 

självmordstankar och försök eller annat självskadebeteende (Williams, Goodie, & 

Motsinger, 2008).  

 

Personer med anorexia nervosa förnekar vanligtvis sina problem och kan tillfälligt 

vara nöjd med sin magra kropp. För att en behandling vid ätstörning ska vara 

effektiv krävs det att patienten själv vill förändras (Thörnborg, 2002). När en 

patient med anorexia nervosa vägrar att äta och det blir fara för hans/hennes liv så 

anses inte patienten kompetent till att ta beslutet att avstå från behandling. Med 

kompetent menas att personen kan fatta medicinska beslut och samtidigt förstå 

syftet med behandlingen och vilka risker och fördelar som beslutet innebär 

(Giordano, 2005, s. 238-239). 

 

Touyz, Thornton, Rieger, George och Beumont (2003) beskrev i en studie en 

modell som går ut på att anpassa behandlingen till individen. Modellen bestod av 

sex steg som bygger på individens utveckling av förändrat problembeteende och 

problemtänkande vid anorexia nervosa. Första steget i modellen var 

förbegrundande där individen saknar eller har en begränsad insikt i sjukdomen 

och begränsad vilja till förändring. Sedan följer begrundandet som innebar att 

individen kan tänka sig en förändring av beteendet. Förberedelse var det tredje 

steget där individen i en nära framtiden kan tänka sig en förändring. Det fjärde 

steget var agerande, vilket innebar att individen aktivt handlar för att förändra sitt 

beteende. Upprätthållande var det femte steget där individen arbetar för att 

undvika återinsjuknad. Det sista steget var avslutning och då anses inte 

återinsjuknad längre vara en risk. Flera patienter i studien berättade att de blivit 

behandlade som om att de varit i det agerande stadiet när de i själva verket befann 

sig i det förbegrundande stadiet. Detta bidrog till ett ökat motstånd mot 
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behandlingen och patienterna såg det som en bidragande orsak till utveckling av 

kronisk anorexia nervosa. 

 

Syfte  

 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters erfarenhet av behandling 

och omvårdnad vid anorexia nervosa.  

 

Metod 

 

Forskningsprocessen startar alltid med att man läser in sig på det aktuella 

området. En systematisk litteraturstudie ska endast innefatta primärkällor i form 

av vetenskapliga artiklar eller rapporter. Med primärkälla menas att 

artikeln/rapporten är skriven av personen som utfört studien (Axelsson, 2008, s. 

173). Enligt Forsberg och Wengström (2003, s. 27) ska en systematisk 

litteraturstudie innehålla tydligt beskrivna frågeställningar, metod för sökning, 

urval av artiklar samt att kriterier definieras. Relevanta artiklar för 

litteraturstudien inkluderas. Studierna ska vara kvalitetsbedömda och de av låg 

kvalité utesluts. Resultaten från artiklarna analyseras.  

 

Litteratursökning 

Sökning av artiklar har skett på databaserna Pubmed, Cinahl och PsycInfo. Från 

sökningen inkluderades tio artiklar. Begränsningar för sökningarna var 

publicering från år 1998 till 2008 och att artiklarna var skrivna på engelska. De 

sökord som har använts är antingen fritext eller tagna från KI:s Medical Subject 

Headings (MeSH-termer). Redovisning av sökord och kombinationer av sökorden 

ses i tabell 1.   
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Tabell 1. Redovisar sökord och antal träffar i databaserna. Limits vid söknig: publicering från 
1998 till 2008 och att artiklarna var skrivna på engelska.. Sökningen genomfördes 2008-09-05. 
 
 Sökord Pubmed Cinahl PsycInfo 
1 Anorexia Nervosa (*) 2 996 1 199 2 999 
2 Treatment 2 013 052 154 422 144 455 
3 Experience 121 972 38 554 79 874 
4 Nurs* 150 792 254 207 20 100 
5 Patient perspective 12 343 3 765 123 
 1 AND 2 1 599  409 1 302 
 1 AND 2 AND 3 OR 5 81 (4) 2 29 (3) 2 216 (9) 6 
 1 AND 4 68 (1) 61 (1) 31  
 1 AND 3 OR 5 AND 4 10 7 10 
 Antal lästa titlar 159 97 257 
 Antal lästa abstrakt 42 25 98 
 Antal artiklar vidare till 

granskning 
5 4 9 

 Antal artiklar som ingår i 
studien 

2 2 6 

 
De sökord som är MeSH-termer redovisas med (*). Antal granskade artiklar anges inom parantes. 
Titlar som har lästs igenom redovisas med kursiv stil. Fet stil anger artiklar som ingår i studien. 
 

Inklusionskriterier 

Undersökningsenheten var patienter som har/har haft anorexia nervosa. Artiklarna 

som använts till studien var publicerade på engelska mellan år 1998 till 2008. 

Artiklarna ska redovisa patientens perspektiv på behandling och/eller omvårdnad 

vid anorexia nervosa. Studierna ska vara genomförda i länder med västerländsk 

kultur.  

 

Exklusionskriterier 

I litteraturstudien uteslöts artiklar med andra ätstörningsdiagnoser när åsikter från 

anorexia nervosa patienten inte kunde urskiljas. Artiklar som publicerats tidigare 

än år 1998 har inte använts i studien. De artiklar som publicerats på annat språk 

än engelska uteslöts. Även artiklar som tar upp behandling vid anorexia nervosa 

ur ett annat perspektiv än patientens uteslöts. Pilotstudier och review-artiklar har 

inte använts. Studier genomförda i Asien, Afrika, Mellanöstern, Sydamerika och 

Latinamerika har exkluderats. 

 

Klassificering och värdering 

Klassificering har genomförts efter en modell enligt Hellzén, Johanson och 

Pejlerts (1999:3). Med en randomiserad kontrollerad studie (RCT) menas att 

studien är prospektiv och deltagarna är slumpmässigt fördelade till 
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experimentgrupp eller kontrollgrupp. I en kontrollerad klinisk studie (CCT) 

jämförs experimentgrupp med en kontrollgrupp. En studie som beskriver 

förekomst, samband eller händelseförlopp för en specifik grupp och inte jämförs 

med någon annan grupp benämns deskriptiv studie (DS). I en kvalitativ studie (K) 

samlas information in genom intervjuer, berättelser eller observation. Målet med 

den kvalitativa studien är att få en djupare insikt i livsvärden hos individer. 

Artiklarnas kvalité graderades enligt en tregradig skala, hög (I), medel (II) eller 

låg (III), se bilaga 2.  

 

Bearbetning 

Bearbetning har skett med hjälp av SBU:s tre bearbetningsfaser beskriven av 

Hellzén et al. (1999:3). 

 

Fas 1: Sökningen på databaserna resulterade i 513 artiklar. Titlarna för dessa 

artiklar lästes igenom av författarna. Av titlarna ansågs 165 av studierna kunna 

vara relevanta för studien och därmed lästes abstrakten för dessa igenom. De 

artiklar som hittats på flera databaser sorterades bort. Totalt berörde 18 artiklar 

syftet för litteraturstudien och dessa gick vidare till granskningen i fas 2. För att få 

ingå i litteraturstudien ska studien fokusera på patientens erfarenhet av behandling 

och/eller omvårdnad vid anorexia nervosa.  

 

Fas 2: De 18 artiklarna som gått vidare från fas 1 skrevs ut och lästes igenom. För 

att finna ytterligare relevanta studier gjordes en manuell sökning i referenslistorna 

bland de inkluderade artiklarna, vilket resulterade i ytterligare sex artiklar. Totalt 

granskades således 24 artiklar enligt en omarbetad version av SBU-

granskningsmall (Hellzén et al., 1999:3), se bilaga 1. Efter granskning föll åtta 

artiklar bort på grund av att de inte motsvarade syftet. Totalt gick 16 artiklar 

vidare till kvalitetsbedömning i fas 3. 

 

Fas 3: En kvalitetsbedömning genomfördes utifrån kvalitetskraven (Hellzén et al., 

1999:3), se bilaga 2. Två artiklar föll bort på grund av för låg kvalitet. De 14 

studierna sammanställdes till resultatet i litteraturstudien. Information angående 

de exkluderade och inkluderade artiklarna redovisas i bilaga 3, tabell 1 och 2. 
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Etiskt övervägande 

När en systematisk litteraturstudie ska genomföras är det viktigt att ett etiskt 

resonemang sker för att undvika fusk och ohederlighet. Att artikeln fått tillstånd 

från en etisk kommitté ökar studiens värde. Det är viktigt att forskaren presenterar 

både resultat som stödjer och det som motsäger hypotesen (Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 73-74). Författarna har eftersträvat att artiklarna i 

litteraturstudien ska vara etiskt granskade och att ett etiskt resonemang ska finnas.  

 

Analys 

I en innehållsanalys bryts den insamlade datan ner i mindre delar. Därefter kodas 

och namnges delarna utifrån deras innehåll och budskap (Polit & Beck, 2008, s. 

517-518). Genom innehållsanalys kan forskaren systematiskt klassificera och 

analysera data för att hitta teman och mönster på ett djupare plan. Målet med 

innehållsanalysen är att förklara och kvantifiera olika fenomen (Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 146). Genom författarnas innehållsanalys framkom sexton 

subkategorier och fem kategorier. Innehållsanalysen presenteras mer ingående i 

bilaga 4. 

 

Resultat 

 

I litteraturstudien ingår 14 vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar är av medel 

eller hög kvalité samt har ett etiskt resonemang. Av dessa studier var fem 

genomförda i Storbritannien, två i Kanada, två i USA, två i Sverige, en i Norge, 

en i Belgien och en i Nya Zeeland. Av studierna var sju kvalitativa, tre 

kvantitativa och fyra var både kvantitativa och kvalitativa. Artiklarna är 

presenterade i tabell 2, se bilaga 3 för ytterligare information. Några av artiklarna 

kommer att presenteras under flera kategorier. I resultatet presenteras studierna 

under de fem kategorier som framkommit genom innehållsanalysen. Kategorierna 

är följande: Patienten måste ha viljan att bli frisk, betydelsen av relationen till 

vårdpersonalen, behovet av stöd från närstående, att inte få välja själv och 

medpatientens betydelse för tillfrisknande.  
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Patienten måste ha viljan att bli frisk 

Under denna kategori presenteras nio artiklar. I studierna framkommer betydelsen 

av mognad och utveckling, motivation till förändring, att erhålla sjukdomsinsikt 

och att genomgå behandlingen för sig själv och inte för någon annan. 

 

I en kvalitativ studie av hög kvalité genomförd av Nilsson och Hägglöf (2006) i 

Sverige undersöktes vilka faktorer som varit av betydelse för tillfrisknande bland 

kvinnor som i tonåren behandlats för anorexia nervosa. Sammanlagt intervjuades 

68 kvinnor. Av kvinnorna berättade 65,5 procent om en plötslig vändpunkt i sin 

sjukdom mot tillfrisknande. Sjukdom och dödsfall av en vän hade fått några 

patienter till att föredra liv istället för död. Insikt om sin låga vikt fick vissa 

genom jämförelse med person som patienten tidigare upplevt vara smal. Andra 

berättade om att kroppsliga symtom som svimning, svullna ben eller 

hjärtklappning upplevts skrämmande och att detta fått dem till att tänka över sin 

situation. Av deltagarna ansåg 40 procent att deras egna tankar, egen vilja, insikt 

och motivation varit avgörande för tillfrisknandet. 

 

Vanderlinden, Buis, Pieters och Probst (2007) undersökte i en kvantitativ studie, 

av medel kvalité från Belgien, vilka delar i behandlingen som anses vara 

betydelsefulla för tillfriskande vid anorexia nervosa. Frågeformulär besvarades av 

35 patienter med anorexia nervosa som behandlats i slutenvård. Förbättrat 

självförtroende och kroppsuppfattning ansågs vara viktiga och meningsfulla delar 

i behandlingen. Även motivation till ett förändrat beteende och att erhålla 

sjukdomsinsikt ansågs vara betydelsefullt.  

 

Tierney (2008) undersökte i en kvalitativ studie, av hög kvalité utförd i 

Storbritannien, unga människors (n=10) syn på att bli behandlade för anorexia 

nervosa inom slutenvård. Genom semistrukturerade intervjuer framkom det att 

alla utom en patient tyckte att behandlingen hade hjälpt dem till viss del. Att vara 

på sjukhus ansågs i efterhand som livsavgörande. För att behandlingen skulle 

hjälpa behövdes en vilja för att kunna tillfriskna. En patient trodde att personer 

som börjar behandling och går upp i vikt men som saknar viljan att bli bättre, 

kommer att skrivas ut och sedan hamna i samma mönster igen.  
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Tozzi, Sullivan, Fear, McKenzie och Bulik (2003) genomförde en, kvalitativ och 

kvantitativ, studie i Nya Zeeland för att ta reda på vilka faktorer som är av 

betydelse för tillfrisknande från anorexia nervosa. Studien var av hög kvalité och 

omfattade 69 kvinnor, som intervjuades med strukturerade och öppna frågor. Av 

kvinnorna ansåg 23,5 procent att mognad och utveckling eller att man hade växt 

ifrån sjukdomen varit bidragande faktorer för tillfrisknandet. Det framkom att 

13,7 procent såg förbättrat självförtroende som en viktig del i förändringen av 

beteendet som anorexia nervosa innebär. 

 

Federici och Kaplan (2008) undersökte vilken syn kvinnor som behandlats för 

anorexia nervosa hade på tillfrisknande och återinsjuknande. Studien är kvalitativ, 

av hög kvalité och genomförd i Kanada. Femton kvinnor intervjuades. Det 

framkom i studien att individens egen motivation till förändring är avgörande för 

tillfrisknande. Följande är ett citat från en av kvinnorna i studien: ”I think that my 

own drive to get better and my commitment to myself had been incredibly 

important. I´m not doing it for anyone else because, as much as your parents and 

your friends care for you, it´s not their problem. This is up to me. I have to do 

this.” (s. 4). Bland dem som återinsjuknade berättade flera att de genomgått 

behandling för andras skull istället för sin egen skull. Det ansågs viktigt att se 

tillfrisknandet, från anorexia nervosa, som en process för att minska risken för 

återinsjuknande.  

 

Halvorsen och Heyerdahl (2007) undersökte i en kvantitativ studie, av hög 

kvalité, vilken uppfattning kvinnor som under sin ungdom behandlats för anorexia 

nervosa hade av sin behandling. I studien intervjuades 46 kvinnor i Norge med 

strukturerade frågor. Kvinnorna ansåg att deras egen vilja och beslutsamhet att bli 

frisk varit de viktigaste bidragande faktorerna för tillfrisknande. 

 

I en kvalitativ studie av hög kvalitet utförd av Colton och Pistrang (2004) i 

Storbritannien undersöktes hur ungdomar (n=19) med anorexia nervosa upplevde 

sin behandling vid slutenvård. Genom intervjuerna framkom det att patienterna 

kämpar för att förstå sig på sin sjukdom. Alla kände att sjukdomen hade tagit 

kontroll över dem utan att de märkt att det hänt. Det ansågs viktigt att ha en vilja 



              10 
 

till och att känna sig redo för förändring, samt att de genomgick behandlingen för 

sig själva och inte för någon annan.  

 

I en kvantitativ och kvalitativ studie, av hög kvalité utförd i Sverige av Paulson-

Karlsson, Nevonen och Engström (2006), beskrevs ungdomars (n=32) erfarenhet 

och förväntningar på behandling vid anorexia nervosa. Resultatet visade att 

majoriteten av ungdomarna inte ville ha någon hjälp alls, bara en femtedel av 

patienterna ville ha hjälp med sin anorexia nervosa och mindre än en tredjedel 

ville bli bra och leva ett normalt och hälsosamt liv.  

 

Button och Warren (2001) genomförde en kvalitativ och kvantitativ studie av 

medel kvalité för att undersöka vilka erfarenheter personer som lidit av anorexia 

nervosa hade av behandling och hjälp. Patienter (n=36) som behandlats på en 

vuxenavdelning för ätstörningar i Storbritannien intervjuades och fick svara på ett 

frågeformulär. Det framkom i studien att det är upp till individen själv om han 

eller hon vill ha hjälp. Det ansågs även att hos vissa människor med anorexia 

nervosa så har det sjukliga beteendet etsat sig fast i tankesättet och att dessa 

patienter kommer att fortsätta med sitt beteende. 

 

Betydelsen av relationen till vårdpersonalen 

Tio artiklar redovisas under denna kategori. Här presenteras att bli behandlad som 

en unik individ respektive ett anorexia nervosa fall, erfarenhet och kunskap hos 

vårdpersonalen och kommunikation och bemötande.  

 

I en kvalitativ studie av hög kvalité genomförd i Kanada undersökte Lamoureux 

och Bottorff (2005) vilka faktorer som varit av betydelse för tillfrisknande från 

anorexia nervosa. En av nio kvinnor som intervjuades berättade att hennes 

terapeut hjälpt henne att börja sätta upp gränser och att lära henne hävda sig själv. 

En annan kvinna talade om att hon såg sin psykolog som hennes sista hopp och 

var rädd för att förlora honom, vilket medförde att hon upplevde sig vara i en 

maktlös situation. 

 

För att ta reda på patientens perspektiv på en familjebaserad behandling 

genomförde Krautter och Lock (2004), en kvalitativ och kvantitativ, studie av 
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medel kvalité i USA. Ungdomar (n=32) som hade eller hade haft anorexia 

nervosa intervjuades med öppna och strukturerade frågor. Det framkom att en av 

de mest negativa faktorerna i behandlingen ansågs vara för stort fokus på enbart 

sjukdomen och för litet fokus på individens behov.  

 

Federici och Kaplan (2008) berättar, i en tidigare presenterad studie, om hur 

patienter som återinsjuknat efter behandling inte varit nöjda med sin behandling. 

De ansåg att fokus på behandlingen låg på beteendemässiga mål som att uppnå en 

viss vikt, istället för på identifikation av bakomliggande psykologiska och 

känslomässiga problem.  

 

Tan, Hope, Stewart och Fitzpatrick (2003) ville i en kvalitativ studie, utförd i 

Storbritannien med medel kvalité, undersöka hur personer som behandlas för 

anorexia nervosa uppfattar fenomenet kontroll och hur de ställer sig till 

tvångsvård. Genom att göra semistrukturerade intervjuer med tio unga kvinnor 

visade resultatet att patienterna tyckte det var viktigt att vårdpersonalen inte bara 

ser de kroppsliga symtomen utan även att det finns en person bakom sjukdomen 

anorexia nervosa.  

 

I en tidigare presenterad studie av Tierney (2008) visade resultatet att det ansågs 

vara viktigt att personalen hade erfarenhet av att behandla personer med anorexia 

nervosa. Vårdpersonal som behandlade patienterna som ett sjukdomsfall och inte 

som individer kritiserades under intervjuerna. En av patienterna berättade att en 

sjuksköterska frågat om hon inte kunde få lite av hennes sjukdom så hon kunde gå 

ner lite i vikt inför semestern.  

  

Halvorsen och Heyerdahl (2007) skriver i en tidigare presenterad studie om 

kvinnors åsikter angående deras terapeuter. Drygt 70 procent av kvinnorna 

upplevde sig respekterade som människor och hade haft en god relation till sin 

terapeut. Mer än hälften av deltagarna ansåg att de blivit väl bemötta, att 

terapeuten lyssnat till dem och att de fått prata om det som de själva ansett vara 

viktigt. 
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I en kvalitativ studie, av hög kvalité, utförd i Storbritannien, undersöktes vilka 

erfarenheter unga vuxna med anorexia nervosa har av slutenvård och utskrivning. 

Intervjuer genomfördes med sju kvinnor i åldern 16-23 år som under ungdomen 

genomgått behandling på en slutenvårdsavdelning. Resultatet visade att en del 

upplevde att vårdpersonalen endast ville få dem att gå upp i vikt. Andra hade en 

mer positiv erfarenhet av personalen som sett deras anorexia nervosa som ett 

symtom på ett underliggande mer fundamentalt problem (Offord, Turner, & 

Cooper, 2006). 

 

 Det framkom i en tidigare presenterad studie av Colton och Pistrang (2004) att 

patienterna ansåg det vara väldigt viktigt att personalen såg dem som individer 

med olika unika behov. Att inte bli sedd som en individ ansågs vara mycket 

negativt. De beskrev att bra personal måste kunna se personen bakom sjukdomen 

anorexia nervosa. Många tyckte att vårdpersonalen mest fokuserade på vikten och 

inte på deras psykiska välmående.  

  

Button och Warren (2001) redovisade, i en tidigare presenterade studie, att en 

tredjedel av deltagarna ansåg att deras behandling i stort sett hade varit till hjälp. 

En tredjedel hade både positiva och negativa erfarenheter av sin behandling och 

resterande ansåg att deras behandling inte varit till någon större hjälp eller så ville 

de inte svara. Två av patienterna lyfte fram betydelsen av att ha någon att prata 

med. Det ansågs viktigt att få samtala med en person utanför familj och vänkrets, 

angående hur man känner sig. Patienterna poängterade betydelsen av att 

vårdpersonalen lärde dem alternativa sätt att bemöta sina problem och att tänka på 

ett mer rationellt sätt. En patient, som ansåg att behandlingen varit hjälpfull, 

berättade att vårdpersonalen var beredda att prata med henne och förstå varför hon 

gjorde som hon gjorde istället för att straffa henne för sitt beteende. En annan 

patient berättade att det kan vara svårt att skapa en fungerande relation till sin 

terapeut på grund av personliga olikheter. En av patienterna litade inte på sin 

terapeut och ville därför inte öppna upp sig inför terapeuten. 

  

I en tidigare presenterad studie, av Paulson-Karlsson et al. (2006), framkom det 

att patienterna hade en positiv syn angående terapeuten. Patienterna uppskattade 

när de fått vara delaktiga i behandlingsplanen. Uppmuntran till samtal angående 
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speciella problem och terapeutens kunskap och förståelse för anorexia nervosa 

ansågs betydelsefullt.  

 

Behovet av stöd från närstående 

Här presenteras fem artiklar. Att bli accepterad och förstådd som person, att 

umgås med personer utan ätstörning och familjens delaktighet i behandlingen 

redovisas under denna kategori. 

 

Stödjande vänner ansågs av 43 procent ha varit det mest betydelsefulla i 

tillfriskningsprocessen enligt en tidigare presenterad studie av Nilsson och 

Hägglöf (2006). Kvinnorna i studien berättade att vännerna bidragit till insikt om 

en ”normal” livsstil och hur man kan njuta av livet. 

 

I en studie av Tozzi et al. (2003) som tidigare presenterats framkom det att 27,5 

procent ansåg att stöd från partner varit en viktig faktor för tillfriskande från 

anorexia nervosa. Kvinnorna berättade om gränslös kärlek och acceptans av 

partner och att de blivit behandlade som normala människor under sitt 

tillfriskande. 

 

Närståendes betydelse för tillfrisknande från anorexia nervosa beskrivs även i en 

tidigare presenterad studie av Federici och Kaplan (2008). Att familjen varit 

stöttande och tagit sjukdomen på allvar var av stor betydelse. Förmågan att 

behålla de positiva förändringar i beteendet, som behandlingen medfört, var starkt 

relaterat till tillgänglighet, stöd och icke dömande attityd hos familj och vänner, 

den närmsta månaden efter behandling. Patienterna betonade vikten av att känna 

sig förstådd, bli accepterad och tagen på allvar bland människor i deras liv. 

Genom att umgås med andra utan ätstörning som inte fokuserade lika mycket på 

kroppsvikt och form underlättades tillfriskningsprocessen. 

 

I en tidigare presenterad studie av Tierney (2008) fick författaren fram att 

föräldrar, speciellt mammor, hade en avgörande roll i att hjälpa sina barn genom 

deras anorexia nervosa. En del patienter var dock mindre nöjda med sina 

föräldrars förståelse och stöd.  
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Krautter och Lock (2004) berättar i en tidigare presenterad studie angående 

ungdomar (n=32) som genomgått familjebaserad terapi att majoriteten av 

ungdomarna varit mycket nöjda med behandlingen. En av de mest hjälpfulla 

faktorerna ansåg sju av ungdomar vara att hela familjen inkluderades i 

behandlingen. Medan några ungdomar kände sig obekväma inför att dela alla 

aspekter av sin sjukdom med sin familj. Efter behandlingen ansåg tolv av 

ungdomarna att deras familj kommit närmare varandra. 

 

Att inte få välja själv 

Under denna kategori presenteras fem artiklar. Dessa artiklar tar upp avskärmning 

från omvärlden, vård som tvång och att förlora sitt egenvärde. 

 

Ställningstagandet angående tvångsvård varierade i en studie som tidigare 

presenterats av Tan et al. (2003). Vissa ansåg det rätt att påtvinga patienten vård 

om tillståndet är livshotande. Andra tyckte att patienten själv har rätt att 

bestämma över sitt eget liv.  

 

Guarda, Marinilli Pinto, Coughlin, Hussain, Haug och Heinberg (2007) 

undersökte i en kvalitativ studie av medel kvalité hur patienter (n=96) med 

anorexia nervosa som blivit inlagda på sjukhus i USA uppfattar sin situation. 

Genom studien framkom det att anorexia nervosa patienter vanligen upplever 

inläggning på sjukhus som ett tvång. Patienterna upplevde även en press på sig 

själva under vistelsen på sjukhus. 

 

Upplevelsen av att vara avskärmad från omvärlden vid slutenvård framkom i en 

tidigare presenterad studie av Offord et al. (2006). Flera patienter upplevde sig 

avskilda från vänner och fritidsaktiviteter samtidigt som den strukturerade 

tillvaron på avdelningen för vissa i efterhand ansetts som nödvändig för 

tillfrisknandet. Alla vårdenheter visade sig ha en vårdplan för patienter med 

anorexia nervosa, den uppfattades dock som oflexibel och straffande. De flesta 

kände att vårdplanen inte gav utrymme för individuella olikheter.  

 

En patient upplevde sig förlora sitt egenvärde som person under sin behandling 

enligt en tidigare presenterad studie av Button och Warren (2001). Patienten 
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vårdades inom slutenvård och berättade om att leva, sova och äta på ett och 

samma rum, och att behandlingen bara handlade om att patienten skulle gå upp i 

vikt.  

 

Tan et al. (2003) beskriver i en tidigare presenterad studie att patienterna i studien 

tyckte att anorexia nervosa tar kontrollen över ens liv, samtidigt som flera ansåg 

att sjukdomen kan utvecklas på grund av brist på kontroll. Därför upplevde en del 

patienter behandlingen som skrämmande när de var tvungna att lämna ifrån sig 

kontrollen till andra människor. Många patienter medgav att de inte hade klarat av 

att ta kontroll över sig själva utan hjälp och stöd av andra för att acceptera och för 

att själva engagera sig i behandlingen.  

 

Medpatientens betydelse för tillfrisknande 

Tre artiklar presenteras under denna kategori, där negativa copingstrategier, stöd 

från varandra och jämförelse med jämlike redovisas. 

 

Patienterna hade både positiva och negativa erfarenheter av att bo med andra 

patienter med anorexia nervosa redovisar Colton och Pistrang (2004) i en tidigare 

presenterad studie. Vissa kände att de fick mycket stöd från varandra och att de 

förstod varandra bra. Negativa aspekter var att de jämförde sig själva med sina 

medpatienter, tävlade om att vara smalast och lärde varandra dåliga vanor.  

 

I en tidigare presenterad studie av Offord et al. (2006) fann författarna att vissa av 

patienterna upplevde det som hjälpfullt och stödjande att vara med andra som 

också hade mental ohälsa. Andra lärde sig dock negativa copingstrategier som till 

exempel självskadebeteende. Närvaro av patienter i olika stadier av sin anorexia 

nervosa ledde till jämförelse, skuldkänslor och tävlande mellan varandra. En 

deltagare beskrev dock att närvaro av patienter som var i ett sämre skick 

motiverade henne att fortsätta kämpa för att inte hamna i det stadiet igen.  

 

I en tidigare presenterad studie av Federici och Kaplan (2008) berättar patienter 

som tillfrisknat från anorexia nervosa om deras positiva syn på att under sin 

behandling ha fått träffa andra med samma sjukdom. De ansåg sig kunna samtala 

öppet angående sina ätstörningsproblem med dem som var i en liknande situation. 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenhet av behandling 

och omvårdnad vid anorexia nervosa. Genom innehållsanalysen växte följande 

fem kategorier fram: Patienten måste ha viljan att bli frisk, betydelsen av 

relationen till vårdpersonalen, behovet av stöd från närstående, att inte få välja 

själv och medpatientens betydelse för tillfrisknande. Huvudresultatet i 

litteraturstudien anses av författarna vara att patienten måste ha en egen vilja för 

att kunna förändra sitt beteende. Relationen till vårdpersonalen är av stor 

betydelse för tillfrisknandet. Det ansågs viktigt att vårdpersonalen inte bara såg de 

kroppsliga symtomen utan även att det finns en unik individ bakom sjukdomen. 

Förståelse och stöd från närstående och medpatienter var av positiv betydelse för 

tillfrisknandet från anorexia nervosa.  

 

Det kan anses fel att använda sig av begreppet frisk när det gäller anorexia 

nervosa. I en studie av Button och Warren (2001) framkom det att endast 13,9 

procent av deltagarna bedömdes som tillfrisknade från sin anorexia nervosa sju 

och ett halvt år efter påbörjad behandling. Patienten ansågs frisk när han/hon 

uppnått en viss vikt, normal menstruation och inga tecken på ätstörningsbeteende 

eller attityder som är typiska vid anorexia nervosa. Författarna är medvetna om att 

frisk och tillfrisknande kan vara svårt att definiera på grund av att sjukdomen 

anorexia nervosa är en psykisk sjukdom som inte endast har med vikten att göra. 

Flera av de vetenskapliga artiklarna som ingår i litteraturstudien använder sig 

dock av begreppet frisk och tillfrisknande, vilket även författarna har valt att göra. 

I en studie av Button och Warren (2001) framkom det att hos vissa patienter med 

anorexia nervosa kan det sjukliga beteendet fastna i tankesättet. Författarna till 

litteraturstudien har uppfattningen att de patienter som är äldre ofta har utvecklat 

kronisk anorexia nervosa. 

 

Patienten måste ha en egen vilja till förändring av beteendet för att en effektiv 

behandling ska kunna ske vid anorexia nervosa (Nilsson & Hägglöf, 2006; 

Tierney, 2008; Federici & Kaplan, 2008; Halvorsen & Heyerdahl, 2007; Colton & 
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Pistrang, 2004; Button & Warren, 2001). Thörnborg (2002) berättar att det är 

vanligt att patienter med anorexia nervosa förnekar sina problem och poängterar 

även han betydelsen av patientens egen vilja till förändring för att behandlingen 

ska kunna bli effektiv. De patienter som genomgått behandlingen för andras skull 

och inte för sig själva återgick vanligen till sitt tidigare beteende efter 

utskrivningen (Federici & Kaplan, 2008; Colton & Pistrang, 2004). 

Sjukdomsinsikt lyftes fram i två studier (Nilsson & Hägglöf, 2006; Colton & 

Pistrang, 2004). Resultatet i dessa studier visade att patienterna kämpade för att 

förstå sig på sin sjukdom. I en studie av Weaver, Wuest och Ciliska (2005) med 

kvinnor som hade/hade haft anorexia nervosa framkom betydelsen av att patienten 

måste se sjukdomen anorexia nervosa som ett problem. Därefter kan individen 

aktivt påbörja processen mot ett förändrat beteende. Detta innebär enligt 

författarna att vårdpersonalen i första hand måste få individen att inse att det 

beteendet som anorexia nervosa innebär är sjukligt, innan man försöker få 

patienten att gå upp i vikt. Om behandling påbörjas utan att patienten vill förändra 

sitt beteende tror även vi att risken för återinsjuknande är stor. 

 

Patienterna ansåg det viktigt att vårdpersonalen inte bara fokuserade på de 

kroppsliga symtomen utan att de även såg den unika individen bakom sjukdomen 

anorexia nervosa (Krautter & Lock, 2004; Tan et al., 2003; Tierney, 2008; Offord 

et al., 2006). Anorexia nervosa ses som en multifaktoriell sjukdom vilket innebär 

att psykologiska, sociala, kulturella och biologiska faktorer inverkar (Arkhem, 

2005, s. 123-124). Författarna anser det vara av stor betydelse att vårdpersonalen 

som arbetar med anorexia nervosa patienter är medvetna om att sjukdomen är 

multifaktoriell och arbetar utefter det. På så vis minskar risken att personalen 

glömmer bort att bearbeta de bakomliggande faktorerna till sjukdomen. I en studie 

av Ramjan (2004) visade resultatet att det hos sjuksköterskor fanns svårigheter att 

förstå sig på den komplexa sjukdomen anorexia nervosa, vilket bidrog till en 

skeptisk inställning till att anorexia nervosa patienter kan tillfriskna. Manipulation 

och misstro bidrog till att flera av sjuksköterskorna upplevde det svårt att skapa en 

god relation till sina patienter. Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, s. 23-24, 

27) beskriver att vårdpersonal som har en helhetssyn behandlar och bemöter 

patientens tre dimensioner kropp, själ och ande. Det innebär att man inte bara 

behandlar det kroppsliga utan även hela individen. Helhetssyn innebär att man ska 
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ta hänsyn till patientens individuella behov utifrån hans/hennes situation och/eller 

upplevelse av hälsa och ohälsa. Touyz et al. (2003) har tagit fram en modell som 

anpassar behandlingen till individen. I studien framkom betydelsen av att 

patienten behandlas utifrån det stadiet i tillfriskningsprocessen som patienten 

befann sig i. Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee ser varje människa som en 

unik individ som uppfattar sjukdom, lidande och förlust på olika sätt (Kirkevold, 

2000, s. 130-131). Författarna anser att genom att se på patienten enligt 

Travelbees teori skulle inte individen glömmas bort och omvårdnaden och 

behandlingen för patienterna skulle förbättras. Med Travelbees synsätt på 

människan tar man hänsyn till varje individs unika upplevelse av sin situation. 

Inom vården för anorexia nervosa borde Joyce Travelbees omvårdnads teori 

användas. Genom regelbunden utbildning av vårdpersonalen angående helhetssyn 

och ett gott bemötande skulle relationen mellan vårdare och patient förbättras och 

tillfrisknande underlättas. 

 

Stöd från närstående, upplevelsen av att känna sig förstådd och att bli tagen på 

allvar betonades som viktigt av patienterna (Tozzi et al., 2003; Federici & Kaplan, 

2008). Genom umgänge med andra utan ätstörning kom patienterna i kontakt med 

det vanliga livet och fokus från kroppsvikt och form minskade vilket hjälpte 

patienterna i tillfriskningsprocessen (Nilsson & Hägglöf, 2006; Federici & 

Kaplan, 2008). Patienter som behandlas i slutenvård upplevde sig avskärmade 

från omvärlden genom att vara ifrån vänner och fritidsaktiviteter. I efterhand har 

dock flera av dessa patienter ansett att inläggningen var nödvändig för 

tillfrisknandet (Offord et al. 2006). Författarna tror att kontakt med människor 

som inte har någon ätstörning underlättar tillfrisknandet, men när en patient är 

svårt sjuk i anorexia nervosa anser vi det vara livsavgörande att bli inlagd på 

sjukhus. Dock anser vi att vården borde ge utrymme och uppmuntra till umgänge 

med vänner och familj även under slutenvård. 

 

Tan et al. (2008) redovisar i en studie att vissa patienter ansåg det rätt att påtvinga 

en individ vård om tillståndet är livshotande. Andra ansåg att patienten själv alltid 

har rätt att bestämma över sitt eget liv. Giordano (2005, s. 238-239) skriver att när 

det blir fara för patientens liv så anses inte patienten kompetent till att ta beslutet 

att avstå från behandling. Vi tror att individer med anorexia nervosa i vissa fall 
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kan behöva hjälp att se och förstå att hans/hennes beteende är sjukligt. Denna 

första hjälp kan behöva påtvingas vissa personer med anorexia nervosa för att 

underlätta sjukdomsinsikt och därmed att det ger en vilja till förändring. 

Majoriteten av deltagarna i en studie av Offord et al. (2006) ansåg att de inte hade 

fått vara delaktiga i vården och att vårdplanen inte gav plats för individuella 

olikheter. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2 a § ska det eftersträvas 

att vården och behandlingen utformas och genomförs tillsammans med patienten. 

Genom att ha en helhetssyn på patienten tar man hänsyn till individuella behov 

(Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s. 27).  

 

Stöd från medpatienter upplevdes av flera patienter som positivt (Colton & 

Pistrang, 2004; Offord et al., 2006). Det upplevdes hjälpfullt att få samtala med 

individer som var i liknande situation som de själva (Federici & Kaplan, 2008). I 

och med att studier visat att patienter i liknande situation har lättare att öppna sig 

för varandra anser författarna till denna litteraturstudie att man bör dra nytta av 

det genom att organisera gruppterapi för patienter med anorexia nervosa. Att bo 

med andra patienter med anorexia nervosa upplevdes av vissa patienter som 

negativt i och med att patienterna jämförde sig med varandra och tävlade om att 

vara smalast och lärde sig dåliga vanor av varandra (Colton & Pistrang, 2004; 

Offord et al., 2006). Vi anser att patienter med anorexia nervoa inte bör bo 

tillsammans. De har en så stor ångest och inre drivkraft att svälta sig själva. 

Genom att låta anorexia nervosa patienter bo med andra patienter som inte har 

någon ätstörning skulle man kunna förhindra att de lär sig dåliga vanor av 

varandra. 

 

Författarna till litteraturstudien anser att viljan till att bli frisk är ett måste för att 

en förändring av anorexia nervosa beteendet ska kunna ske. Med hjälp av en god 

och fungerande relation mellan vårdpersonal och patient, stöd och förståelse från 

närstående och medpatienter underlättar det en vilja till att förändring. När 

vårdpersonalen inte hjälper patienten att bearbeta bakomliggande problem 

försvårar det för patienten att skapa sig en vilja till förändring. Jämförelse med 

medpatienter och att lära sig negativa copingstrategier försvårar även steget mot 

att vilja bli frisk. 
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Metoddiskussion 

Genom sökningar på databaser och i referenslistor inkluderades 14 relevanta 

artiklar från år 2001 till 2008. I sökningen användes endast en MeSH-term, vilket 

kan ses som en svaghet. Anledningen till detta var att fritextsökningen gav fler för 

syftet relevanta träffar. Artiklarna redovisas mer ingående i bifogade tabeller 

vilket underlättar för läsaren att själv bedöma kvalitén av artiklarna. För en ökad 

validitet genomfördes granskning och bearbetning av båda författare. På så vis 

kunde vi enas om vilka som var de mest relevanta delarna i artiklarna för syftet. 

Engelska är inte författarnas modersmål. Genom att vara två författare 

underlättades dock översättningen och på så vis även förståelsen av budskapet i de 

engelska artiklarna.  

 

Tolkningen av de kvantitativa artiklarna försvårades eftersom författarna endast 

har begränsade erfarenheter av användandet av statistiska metoder. En styrka med 

litteraturstudien var att nio av artiklarna som användes i litteraturstudien 

bedömdes vara av hög kvalité. Detta är första gången författarna genomför en 

litteraturstudie, vilket kan ha medfört för hög eller för låg värdering av kvalitén 

för de inkluderade artiklarna. En svaghet med litteraturstudien var att patienterna 

som deltagit i studierna hade erhållit olika behandlingsformer. Författarna valde 

trots detta att redovisa patienternas erfarenheter till ett resultat. En begränsning till 

en behandlingsform hade resulterat i ett för litet resultat. Artiklarna som ingår i 

litteraturstudien är publicerade i sju olika länder. Det har varit svårt att se några 

direkta skillnader av patienternas erfarenheter beroende på i vilket land de 

behandlats. 

 

Författarna har valt att ge lägre kvalité till de studier där urvalet består av olika 

ätstörningar på grund av att dessa kan skilja sig så mycket från varandra. Åsikter 

från patienter med olika ätstörningar bör därför inte ingå i samma resultat. 

Författarna har ändå valt att använda de studier där åsikter från patienter med 

anorexia nervosa kan särskiljas från de andra ätstörningarna. 

 

Anorexia nervosa bryter vanligen ut i tonåren. Upplevelser av behandling och 

omvårdnad kan variera beroende på ålder. Vi valde att inte ha någon ålders 
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begränsning i och med att en begränsning till enbart tonåringar gav ett för litet 

antal relevanta träffar i sökningen.  

 

Slutsats 

 

För att en effektiv behandling ska kunna ske vid anorexia nervosa krävs det att 

patienten själv vill bli frisk. Vårdpersonalen måste se den unika individen bakom 

sjukdomen. Stöd, acceptans och förståelse från närstående är betydelsefullt för 

tillfrisknandet. Många patienter anser att man har rätt att bestämma över sitt eget 

liv, men i vissa fall är inte personer med anorexia nervosa kompetenta att ta 

beslutet att avstå från behandling. Medpatienter kan upplevas som ett stöd, men 

dåliga vanor kan även läras av varandra. Anorexia nervosa ökar i samhället bland 

annat på grund av ökade krav och medias smala kroppsideal. Därför är det viktigt 

att resurser används till vården för dessa patienter. För att kunna ge en god och 

fungerade omvårdnad och behandling till patienter med anorexia nervosa är det 

viktigt att lyssna till patienterna själva. Det är viktigt att ständigt utveckla 

omvårdnaden och behandlingen av anorexia nervosa i takt med samhällets 

utveckling.  
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Bilaga 1. 
 
Granskningsprotokoll för studier med kvalitativ och kvantitativ metod  
(Omarbetad utifrån granskningsmall för SBU (Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999) 

 

Artikelgranskning 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………………. 

Författare:……………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………...... 

Titel:…………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………..………………………………… 

Årtal:………   Tidskrift:…………………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □……………… 

     Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1. Anorexia Nervosa………………...   □ 

2. Treatment / Nursing………………   □ 

3. Experience………………………..   □ 

4. Patient perspective…………………..   □ 

 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:……………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



  

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv               □             Intervention        □ 

                          Annan                      □................................................................................... 

Metod:……………………………………………………………………………………… 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □             Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................. 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..    Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd…………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?    Ja             Nej   

Urval relevant?      Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?    Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja             Nej    

 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet  Ja □ Nej □ 

               Representativt                            Ja □      Nej □ 

               Kontext   Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven  Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven  Ja □ Nej □ 

 



  

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 
………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………… 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart?  Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2. Kvalitetskrav för vetenskapliga artiklar 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet med kvantitativ metod (enligt 

Hellzén et al., 1999, s. 39). 

 
 I= Hög kvalitet II= 

Medel 
III= Låg kvalitet 

RCT Större välmonitorerad 
multicenterstudie med adekvat 
beskrivning av protokoll, 
material och metoder inklusive 
behandlingteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt 
stort för att besvara 
frågeställningen. 

 
 
- 

Randomiserad studie med 
för få patienter och/eller för 
många delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfällig antal patienter, 
otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall.  

CCT Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder. 

 
- 

Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska 
metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort 
konsekutivt patientmaterial väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder 
(t.ex. multivariantsanalys, 
fallkontrollmetodik etc.). Lång 
uppföljningsteknik.  

 
 
- 

Begränsat patientmaterial, 
otillräckligt beskrivet, 
alltför kort uppföljning 
eller inadekvata statistiska 
metoder. 

   
 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet med kvalitativ metod (enligt 
Hellzén et al., 1999, s. 39) 
 

 I= Hög kvalitet II= 
Medel 

III= Låg kvalitet 

K Väldefinierad frågeställning. 
Relevant och tydligt beskrivet 
urval. Tydligt beskriven 
datainsamling och analysmetod. 
Logiskt och begripligt 
beskrivna tolkningar och 
slutsatser. God 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet.  

 
 

 
- 

Vagt definierad 
frågeställning. Otydligt 
beskrivet urval. Otillräckligt 
beskriven datainsamling och 
analysmetod. Vagt 
beskrivna tolkningar och 
slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet.  

 

 

 

 



  

Bilaga 3. Tabell 1: Exkluderade artiklar 

 
Författare  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Exklusionskriterier 

Button & Warren.  
2002. 
Storbritannien.  

Undersöka förändring av 
kroppsuppfattning 7,5 år efter 
påbörjad behandling hos 
anorexia patienter.  

Är inte relevant för syftet 
eftersom att den fokuserar 
endast på kroppsuppfattning.  

De la Rie, Noordenbos, 
Donker & Furth. 
2006. 
Nederländerna. 

Undersöka vilken uppfattning 
patienter med ätstörningar har 
på behandling.  

Är inte relevant för syftet 
eftersom att den redovisar 
åsikterna för ätstörningar och 
det går inte att särskilja AN 
patienternas åsikter.  

Eisler, Simic, Russel & Dare.  
2007. 
Storbritannien. 

Ta reda på behandlings 
resultatet av två olika former 
av familjeterapi för ungdomar 
med AN.  

Patientens upplevelse 
presenteras inte i studien, då 
inte tillräckligt många svarat. 
Endast statistik över 
tillfrisknande presenteras. 
Faller utanför syftet.  

Kong. 
2005. 
Syd Korea.  

Ta reda på effekten av 
behandling i form av daglig 
verksamhet jämfört med 
patienter som får traditionell 
behandling vid ätstörningar.  

Är inte relevant för syftet 
eftersom att den redovisar 
åsikterna för ätstörningar och 
det går inte att särskilja AN 
patienternas åsikter. Studien är 
genomförd i Syd Korea.  

Malson, Finn, Treasure, Clarke 
& Anderson.  
2004. 
Storbritannien och Australien.  

Undersöka vilken åsikt 
patienter med ätstörning har av 
sin behandling. 

Är inte relevant för syftet 
eftersom att den redovisar 
åsikterna för ätstörningar och 
det går inte att särskilja AN 
patienternas åsikter. 

Milos, Spindler, Buddeberg & 
Ruggiero. 
2004. 
Schweiz och Italien. 

Undersöka vilka erfarenheter 
patienter med ätstörning har av 
slutenvårdsbehandling.  

Låg kvalité p.g.a. ett kort och 
svårbegripligt resultat. Urvalet 
ej relevant p.g.a. att 
erfarenheter från olika 
ätstörningar redovisas. 

Probst, Vandereycken, 
Coppenolle & Pieters.  
1999.  
Belgien. 

Ta reda på vilken effekt 
behandling har på patientens 
kroppsuppfattning vid 
ätstörning.  

Låg kvalité p.g.a. att studien 
saknar ett etiskt resonemang, 
resultatet något svårbegripligt 
och urvalet ej relevant p.g.a. 
att erfarenheter från olika 
ätstörningar redovisas. 

Turrell, Davis, Graham & 
Weiss. 
2005. 
Kanada. 

Ta reda på vilka faktorer som 
är av betydelse för att kunna 
uppleva sig redo inför 
utskrivning, ur AN patientens 
perspektiv.  

Är en pilotstudie.  

Weaver, Wuest & Ciliska. 
2005. 
USA. 

Ta reda på kvinnors erfarenhet 
av vägen mot tillfrisknande 
från AN. 

Studien fokuserar endast på 
tillfrisknande och inte 
behandling och omvårdnad. 
Studien faller utanför syftet. 

Zeeck & Hartmann. 
2005. 
Tyskland.  

Undersöka effekten av 
individuell terapi ur patientens 
och terapeutens synvinkel.  

Terapeutens och patientens 
åsikter redovisas tillsammans. 
Belyser därmed inte patientens 
perspektiv enbart.  

 
 



  

Bilaga 3. Tabell 2: Inkluderade artiklar. 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ Intervention Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet/ 
Studiedesign 

Button & 
Warren. 
2001. 
Storbritannien. 

Ta reda på vilka 
erfarenheter 
personer som 
lidit av AN har 
av behandling 
och hjälp. 

Kvalitativ deskriptiv 
och kvantitativ 
retrospektiv studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
frågeformulär. 
Uppföljningsstudie 
7,5 år efter första 
behandlingen. 

AN patienter som 
behandlats på en 
vuxen avdelning 
för ätstörning. 
n=79 
Bortfall=43. 
Bortfallsanalys 
gjord. 

Kvantitativ 
analys: Statistisk 
analysmetod. 
Kvalitativ 
analys: Teman 
identifierades. 

En tredjedel ansåg att behandlingen varit 
övervägande hjälpfull. Positivt med personal 
som är införstådd i beteenden som AN kan 
innebära och att ha någon att samtala med. 
Negativt när terapeuten fokuserade mest på 
viktuppgång.  

K=2 
DS=2 

Colton & 
Pistrang. 
2004. 
Storbritannien. 

Undersöka hur 
ungdomar med 
AN upplever sin 
behandling vid 
slutenvård. 

Kvalitativ deskriptiv 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

Flickor under 18 år 
som under studien 
fick behandling för 
AN.  
n=25 
Bortfall=6. 
Bortfallsanalys 
genomförd. 

Fenomenologisk 
tolkningsanalys. 
 

Fem teman växte fram: *Vikten av att förstå sin 
sjukdom. *Betydelsen av att vilja bli frisk. 
*Vara med andra: stöd resp. tvång. * Behandlas 
som en individ. *Vara delaktig i behandlingen. 
Det ansågs viktigt att genomgå behandlingen för 
en själv och inte för någon annan. Att 
personalen såg patienten som en individ ansågs 
också viktigt.  

K=1 

Federici  & 
Kaplan. 
2008. 
Kanada. 

Undersöka 
vilken syn  
patienter med 
AN har på sin 
sjukdom efter att 
ha gått upp i vikt 
samt vilka 
faktorer som är 
av betydelse för 
tillfriskande 
respektive 
återfall.   

Kvalitativ deskriptiv 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Uppföljning ca 1 år 
efter avslutad 
behandling.           

Kvinnor över 18 år 
som genomgått 
behandling för AN.  
n=31, bortfall=16. 
Bortfallsanalys 
genomförd. 

Innehållsanalys. Resultatet resulterade i fem kategorier: *Inre 
motivation till förändring. *Tillfrisknande som 
en process. *Värdefulla delar i behandlingen. 
*Utveckla stöttande relationer. *Medvetenhet 
och tolerans av negativa känslor. En inre 
motivation krävs för förändring av sitt AN 
beteende. Viktigt att se tillfriskning som en 
process, som även fortsätter efter behandling. 
Stöd från familj och vänner var av positiv 
betydelse.  

K=1 



  

Guarda et al. 
2007. 
USA. 

Ta reda på hur 
personer med 
AN som blivit 
inlagda på 
sjukhus uppfattar 
sin situation. 

Kvantitativ 
retrospektiv studie. 
Frågeformulär. 
Strukturerade 
intervjuer. Första 
delen genomfördes 
vid inskrivningen och 
andra efter två 
veckor.  

Kvinnor med AN 
med en medelålder 
på 25,2 år som 
genomgått 
behandling i 
slutenvård. n=96 
Bortfallsanalys 
gjord. Det var från 
början 299 
patienter med 
ätstörningar. 

Cronbach alpha. 
Chi-test. 
Multivariate 
analyses och 
univariate test.  

Det var vanligt att AN patienter upplevde 
inläggning på sjukhus som ett tvång och de 
kände även en press. 

DS=2 

Halvorsen & 
Heyerdahl.  
2007. 
Norge. 

Undersöka 
vilken 
uppfattning 
kvinnor har som 
under sin 
ungdom 
behandlats för 
AN. 

Kvantitativ 
retrospektiv studie 
Strukturerade 
diagnosiska 
intervjuer där faktorer 
graderades i 5-gradig 
skala. Frågeformulär. 
Uppföljningstudie i 
genomsnitt 8,8 år 
efter påbörjad 
behandling. 

Kvinnor som haft 
AN under sin 
ungdom och då fått 
behandling inom 
slutenvård. n=55 
bortfall=9 
Bortfallsanalys 
gjord. 
 
 

Paired T-test.  
Pearson 
correlation. 
Linjär 
regression. 

De viktigaste faktorerna för tillfrisknade ansågs 
vara den egna viljekraften, beslutsamhet 
och/eller vilja att bli frisk. Majoriteten av 
patienterna tyckte att behandlingen varit 
hjälpfull inom slutenvård. 

DS=1 

Krautter & 
Lock. 
2004. 
USA. 

Ta reda på 
patientens 
perspektiv på 
familjebaserad 
behandling. 

En kvalitativ 
deskriptiv del av 
studien består av 
formulär med öppna 
frågor. En kvantitativ 
retrospektiv del med 
strukturerade frågor 
där påståenden 
graderas enligt 5-
gradig skala.  
 
  

Pojkar och flickor 
som hade/hade haft 
AN och genom gått 
familjebaserad 
behandling. Ålder 
12-18 år. n=46 
Bortfall=14 
Bortfallsanalys 
genomförd.  

Kvalitativ 
analys: 
Fenomenologisk 
innehållsanalys. 
Kvantitativ 
analys: Structural 
synthesis 

Majoriteten var väldigt nöjda med 
behandlingen. Vissa ansåg det hjälpfullt att hela 
familjen inkluderades i behandlingen och flera 
poängterade betydelsen av att se individen 
bakom sjukdomen. 

K=2 
DS=2 
 



  

Lamoureux & 
Bottorff. 
2005. 
Kanada. 

Ta reda på vilka 
faktorer som 
varit av 
betydelse för 
tillfrisknande vid 
AN.  

Kvalitativ deskriptiv 
studie. Öppna 
intervjuer.  

Kvinnor som 
tillfrisknat från 
AN. >19 år. n=9. 
 

Grounded 
theory.  

I studien framkom det fem kategorier: *Se 
farorna. *En långsam process mot tillfrisknande. 
*Hitta sin identitet utan AN. *Ändra perspektiv 
genom att förändra sitt AN tankesätt. *Uppleva 
att duga som man är. Att sätta upp gränser och 
kunna hävda sig själv ansågs vara en del av 
processen i tillfrisknandet.   

K=1 

Nilsson & 
Hägglöf. 
2006. 
Sverige. 

Undersöka vilka 
faktorer som har 
varit av 
betydelse för 
tillfrisknande 
bland kvinnor 
som i tonåren 
behandlas för 
AN.  

Kvalitativ deskriptiv 
studie. Intervjuer. 
Uppföljningsstudie 
16 år efter första 
behandlingen. 

Patienter som 
under sin ungdom 
behandlas för AN.  
n=91 
Bortfall=23 
Bortfallsanalys 
gjord.  

Innehållsanalys.  De viktigaste faktorerna för tillfrisknande 
ansågs vara vänner, egna beslut, aktiviteter, 
behandling och familj.  

K=1 

Offord et al. 
2006. 
Storbritannien. 

Undersöka vilka 
erfarenheter unga 
vuxna med AN 
har av slutenvård 
och utskrivning. 

Kvalitativ deskriptiv 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Uppföljning 2-5 år 
efter utskrivning.  

Kvinnor 16-23 år 
som genomgått 
behandling på en 
slutenvårdsavdelni
ng för ungdomar 
med AN. n=7. 

Interpretative 
phenomenologic
al analysis. 

Fyra teman växte fram under studien: *Att vara 
ifrån det vanliga livet. *Behandlas som en 
individ. *Kontroll och samarbete. *Relationen 
till medpatienter. Vissa upplevde sig 
avskärmade från omvärlden, samtidigt som den 
strukturerade tillvaron på avdelningen ansågs ha 
varit nödvändig. En del patienter ansåg sig 
behandlade som unika individer och andra som 
ett sjukdomsfall.  

K=1 

Paulson-
Karlsson et al. 
2006. 
Sverige. 

Ta reda på 
ungdomars 
erfarenhet och 
förväntning på 
behandling vid 
AN. 
 

Kvantitativ 
retrospektiv och 
kvalitativ deskriptiv 
studie. 
Frågeformulär. 
Intervjuer angående 
sin ätstörning och sin 
sociala relation. 
Studien genomfördes 

Flickor 13-18 år 
med AN.  n=34, 
bortfall=2. 
Bortfallsanalys 
genomförd.  

Kvalitativ analys 
av 
frågeformuläret 
skedde i tre steg 
och kategorier 
bildades. 
Kvantitativ 
analys: Chi-
square och 

Majoriteten av ungdomarna ville före 
inskrivning inte ha någon behandling alls. Efter 
behandling var patienterna mest nöjda med den 
individuella terapin i jämförelse med 
familjeterapin och den terapin som var avsedd 
för föräldrarna. 

K=1 
DS=1 



  

före behandling och 
uppföljning 18 
månader efter 
behandling. 

Fisher´s exact 
probobility tests.  

Tan et al. 
2003. 
Storbritannien. 
 

Ta reda på hur 
personer som 
behandlats för 
AN uppfattar 
fenomenet 
kontroll och hur 
de ställer sig till 
tvångsvård. 

Kvalitativ deskriptiv 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Ett test för 
att mäta 
psykopatologi och ett 
kompetenstest.  

Unga kvinnor 13-
21 år som 
behandlats för AN.  
n=10. 
 

Grounded 
theory.  
 

Många patienter medgav att de inte hade klarat 
av att ta kontrollen över sig själva, accepterat 
och engagerat sig i behandlingen utan hjälp och 
stöd från andra. Vissa patienter tyckte att 
tvångsvård är aktuellt när patientens tillstånd är 
livshotande. Andra tyckte att alla har rätt att 
bestämma över sitt eget liv.  

K=2 

Tierney. 
2008. 
Storbritannien. 

Undersöka unga 
människors syn 
på att bli 
behandlade för 
AN. 

Kvalitativ deskriptiv 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Uppföljning max tre 
år efter avslutad 
behandling.   

Individer som 
behandlats inom 
slutenvård för AN 
som tonåringar, 11-
18 år. n=10. 

Thematic 
analysis. 

I resultatet växte fem teman fram: *Få 
ändamålsenlig vård. *Balansera de psykiska och 
sociala behoven i behandlingen. *Önskade 
kvalitéer hos vårdpersonalen. *Hjälp från icke 
professionellt håll. *Uppfattade framsteg. För 
att behandling ska vara effektiv måste patienten 
själv vilja förändra sitt beteende. Många ansåg 
att personalen saknade erfarenhet av att vårda 
AN-patienter, de fokuserade endast på mat och 
vikt, inte på de underliggande problemen. 

K=1 

Tozzi et al. 
2003. 
Nya Zeeland. 

Ta reda på vilka 
faktorer som är 
av betydelse för 
tillfrisknande 
från AN. 

Kvantitativ 
retrospektiv och 
kvalitativ deskriptiv 
studie. 
Standardiserade och 
strukturerade 
diagnosiska 
intervjuer. Öppna 
frågor angående 
tillfrisknande. 
Uppföljning i ca 12 år 
efter behandling.   

Kvinnor som fått 
behandling för AN. 
n=70. 
Bortfall=1. 
Bortfallsanalys 
genomförd. 

Kvantitativ 
analys: Cohen´s 
kappa. Simple 
statistics. 
Kvalitativ 
analys: Öppna 
frågor 
kategoriserades.  

Det faktorer som ansågs vara av betydelse för 
tillfriskande var främst stödjande relation till 
partner, mognad & utveckling och terapi & 
rådgivning.  

CCT=1 
K=1 



  

Vanderlinden et 
al. 
2007. 
Belgien. 

Ta reda på vilka 
delar i 
behandlingen 
som anses vara 
betydelsefulla för 
tillfrisknandet 
vid AN. 

Kvantitativ 
retrospektiv studie. 
Frågeformulär med 
20 punkter angående 
behandling som 
graderas från 1-10.  

Patienter med AN 
som var i slutfas av 
slutenvårdsbehandl
ing eller som 
nyligen skrivits ut 
och hade 
efterbehandling. 
Medelålder 23-24 
år. n=35. 

Pricipal 
component 
analys, 
multivariant 
analys och t-test.  

Det framkom att patienterna ansåg att 
förbättrande av självförtroende och 
kroppsuppfattning varit de 
viktigaste och mest meningsfulla delarna i 
behandlingen för tillfrisknande.  

DS=2 

 
AN= Anorexia nervosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 4. Innehållsanalys. 

 

Subkategorier Kategorier 

• Motivation till förändring 
• Erhålla sjukdomsinsikt 
• Genomgå behandlingen för sig 

själv och inte för någon annan  
• Mognad och utveckling  

Patienten måste ha viljan att bli frisk 
 

• Bli behandlad som unik individ 
respektive ett anorexia nervosa 
fall 

• Erfarenhet och kunskap hos 
vårdpersonalen 

• Kommunikation och bemötande 

Betydelsen av relationen till 
vårdpersonalen 
 

• Accepterad och förstådd som 
person 

• Umgås med personer utan 
ätstörning 

• Familjens delaktighet i 
behandlingen 

Behovet av stöd från närstående 
 

• Avskärmning från omvärlden 
• Vård som tvång 
• Förlora sitt egenvärde 

Att inte få välja själv 
 

• Negativa copingstrategier 
• Stöd från varandra 
• Jämförelse med jämlike  

Medpatientens betydelse för 
tillfrisknande 

 

 
 


