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Abstrakt  
Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som drabbar båda könen men oftast flickor och 

kvinnor. Sjukdomen påverkar patienterna fysisk, psykiskt och socialt. De har störd 

kroppsuppfattning och begränsar matintaget vilket leder till viktnedgång. Sjukdomen kan 

behandlas i sluten-, öppen- eller dagvård och innefattar bland annat viktökning. För 

sjuksköterskan kan vården av dessa patienter ge upphov till frustration. Syfte: Syftet med 

detta arbete var att beskriva hur patienter upplever omvårdnaden vid anorexia nervosa. 

Metod: Tretton artiklar med kvalitativ design användes i litteraturöversikten. Resultat: 

Patienterna uttryckte ambivalens inför tillfrisknandet och upplevde det svårt att överlämna 

kontrollen gällande mat samt träning. Att de själva ville tillfriskna ansågs viktigt för 

behandlingen. Individualiserad omvårdnad och en god relation till sjuksköterskan 

upplevdes betydelsefullt. Att börja äta och vårdas med andra som drabbats av anorexia 

nervosa påverkade patienterna starkt. Diskussion: Behandlingen bör fokusera mindre på 

viktökning och mer på psykiska problem. Att patienterna var delaktiga i omvårdnaden var 

betydelsefullt. Slutsats: Stora krav ställs på sjuksköterskan som ansvarar för patienternas 

omvårdnad. Kunskap kring hur de upplever denna är därför viktig. Sjuksköterskan skall 

kunna ge stöd, trygghet och respekt. Individualiserad vård och delaktighet är betydelsefullt. 

Det stärks av Hendersons omvårdnadsteori.  

 

Nyckelord: Anorexia Nervosa, litteraturöversikt, omvårdnad, patienttillfredsställelse, 

sjuksköterska-patientrelationer 
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Introduktion 

Personer med anorexia nervosa är en patientgrupp som allmänsjuksköterskan kan komma 

att möta överallt i vården, både inom somatiken och psykiatrin. I omvårdnaden av de 

patienterna har sjuksköterskan en betydande roll. Sjuksköterskan måste därför ha förståelse 

och kunskap kring vad patienterna upplever är viktigt, men även vad som är framgångsrikt. 

Detta för att kunna ge en god omvårdnad som grundar sig på patienternas värderingar. 

 

I föreliggande arbete kommer begreppen patienter och personer användas likvärdigt för att 

beskriva de med anorexia nervosa. 

 

Bakgrund 

Anorexia nervosa och dess symtom 

Det som kännetecknar anorexia nervosa, fortsättningsvis förkortat AN, är att patienterna har 

en störd kroppsuppfattning och går ner i vikt till följd av ett mycket begränsat matintag 

(Sibeoni et al., 2017). Personerna strävar efter kontroll över vikten och vad de äter (Ramjan, 

2004). AN är en ätstörning som kan drabba båda könen (Smith et al., 2013) men är vanligast 

bland flickor och kvinnor (Bakker et al., 2011). Sjukdomen uppkommer vanligtvis i åldrarna 

14-19 år. Av de som behandlas är 95 % flickor och kvinnor. En fjärdedel av de som insjuknar 

tillfrisknar aldrig och återfall är ett stort problem (Zandian, Ioakimidis, Bergh & Södersten, 

2007). AN kan leda till döden, både genom undernäring eller självmord (Bakker et al., 2011). 

Det är en sjukdom som allvarligt påverkar den drabbade personen både fysiskt, psykiskt och 

socialt (Woodrow, Fox & Hare, 2012). 

 

Vanligt förekommande symtom vid AN är att de drabbade har en stark önskan att gå ner i 

vikt. De utvecklar även en rädsla för viktökning och måltider kan ge upphov till ångest. De 

ser inte heller de allvarliga följder deras beteende kan leda till, exempelvis hjärtsvikt 

(Hedlund & Landgren, 2017). Depression och överdriven träning är andra symtom som 

förekommer (Zandian et al., 2007). Även social isolering kan ses bland de drabbade (Rance, 

Clarke & Moller, 2017; Sibeoni et al., 2017; Williams & Reid, 2010; Woodrow et al., 2012). 
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DSM-5 

I Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition, (DSM-5) finns det tre 

kriterier som måste uppfyllas för att patienter skall diagnostiseras med AN. Det första 

innefattar att de minskar energiintaget vilket leder till låg kroppsvikt relaterat till deras kön, 

fysiska hälsa, ålder och utvecklingsstadium. Det andra kriteriet är att patienterna, trots 

undervikt, är väldigt rädda för att bli tjocka eller öka i vikt. Deras uppförande kan även 

hindra viktökning. Det tredje kriteriet handlar om att kroppsuppfattningen är förändrad hos 

patienterna och att deras självkänsla påverkas i hög grad av kroppens form eller vikt. Den 

låga kroppsvikten är något de inte heller ser allvaret i. Utöver detta delas AN in i två typer. 

Den ena innefattar endast självsvält medan den andra även kan innefatta perioder av 

självrensning eller hetsätning. Med självrensning menas att patienterna exempelvis 

överanvänder laxermedel eller framkallar kräkningar (American Psychiatric Association, 

2013, s. 338-339). 

 

Orsaker och behandling 

Personer som utvecklar AN börjar oftast med bantning. Det övergår sedan i den ovan 

nämnda ätstörningen (Wentz, 2014, s. 286). Risken att drabbas av AN kan öka till följd av 

negativa livshändelser, som sexuella övergrepp eller konflikter inom familjen (Williams & 

Reid, 2012). Perfektionism är ett vanligt personlighetsdrag bland de som drabbas av AN 

(Hedlund & Landgren, 2017; Sibeoni et al., 2017; Williams & Reid, 2010; Williams & Reid, 

2012). Detta kan ses som en orsak till att sjukdomen utvecklas och kan bland annat påverkas 

av föräldrarnas förväntningar på sitt barn (Williams & Reid, 2012). 

 

Personer med AN kan, utifrån sjukdomens svårighetsgrad, behandlas i slutenvård, 

öppenvård eller dagvård (Wentz, 2014, s. 296). Evidensen kring vilka typer av behandlingar 

som är effektiva är begränsad. Det finns ingen läkemedelsbehandling vid AN, det kan 

däremot användas för att behandla de psykiska symtomen. Behandlingen skall till en början 

fokusera på att återställa patienternas vikt. Därefter skall deras onormala beteenden kring 

mat åtgärdas. Att behandla dem i öppenvården är rekommenderat. Däremot kan patienterna 

med mycket allvarliga symtom kräva vård på en avdelning specialiserad på ätstörningar. 

Detta för att öka patienternas vikt, motivera dem till att äta hälsosammare och minska de 
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risker sjukdomen innebär rent fysiskt (Hedlund & Landgren, 2017). Williams och Reid (2010) 

belyser att AN gör patienterna rädda för att gå upp i vikt vilket blir ett hinder för 

behandlingen. Enligt Hedlund och Landgren (2017) kan patienterna läggas in för behandling 

mot sin vilja om undernäringen bedöms som livshotande. Woodrow et al. (2012) belyser att 

desto längre tid personen förblir obehandlad, desto sämre blir prognosen för tillfrisknande.   

 

Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan har fyra ansvarsområden utifrån International Council of Nurses (ICN, 

2012/2014) etiska kod som är grundläggande. Dessa innefattar att förebygga sjukdom, lindra 

lidande och återställa samt främja hälsa. Sjuksköterskan skall visa integritet, medkänsla och 

lyhördhet samt ge omvårdnad med respekt. Enligt Patientlagen skall all vård ges med 

respekt för varje enskild individs värdighet och lika värde. Vården skall vara omsorgsfull, 

sakkunnig och baserad på beprövad erfarenhet samt vetenskap (SFS 2014:821). 

 

Wentz (2014, s. 297) beskriver att sjuksköterskan i omvårdnaden ofta ansvarar över att 

säkerställa så patienterna äter, inte tränar överdrivet eller framkallar kräkningar. Enligt 

Woodrow et al. (2012) kan sjuksköterskan som vårdar de med AN uppleva känslor av rädsla, 

ilska, frustration och bristande kompetens. De patienter som använder självrensning upplevs 

särskilt krävande för sjuksköterskan att vårda. De ger upphov till mer frustration än de som 

hetsäter eller endast svälter sig. Ramjan (2004) beskriver att en uppfattning sjuksköterskan 

kan ha är att patienterna själva orsakat sjukdomen och därför även måste bota den. På det 

viset läggs skuld på patienterna på grund av deras sjukdom. Sjuksköterskan kan uppleva 

den här typen av patienter som manipulativa och svårkontrollerade. Bristande tillit gentemot 

dem kan också förekomma. Vidare poängterar Ramjan (2004) att sjuksköterskan behöver mer 

förståelse kring varför patienterna svälter sig och hur de upplever sin sjukdom. Detta för att 

kunna ge så god omvårdnad som möjligt. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Henderson (1965, s. 2-3, 5) beskriver att sjuksköterskans arbetsuppgifter bland annat 

innefattar att hjälpa sjuka eller friska personer att utföra handlingar som främjar 

tillfrisknande, hälsa eller fridsam död. Dessa är handlingar som patienterna själva skulle ha 
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gjort om de exempelvis hade den vilja eller styrka som krävs. Sjuksköterskan skall inse att 

patienternas behov förändras över tid och att behoven, samt hur dessa tillgodoses, varierar 

mellan patienter. Sjuksköterskans arbete innefattar då att hjälpa patienterna åstadkomma 

vad de själva anser som hälsa, återställande av hälsa eller en fin död. I den allmänna 

omvårdnaden ingår bland annat handlingar som att hjälpa patienterna dricka samt äta i 

tillräcklig mängd. 

 

Problemformulering  

Patienter med AN ses som svårkontrollerade och krävande att vårda. De kan ge upphov till 

både frustration och ilska hos sjuksköterskan vilket riskerar att påverka omvårdnaden 

negativt. Genom att lägga fokus på patienternas upplevelser av omvårdnaden skapas en 

större inblick i vad de tycker och känner. Med denna ökade kunskap ges möjligheter till att 

förbättra omvårdnaden vid AN och utforma den efter patienternas önskemål samt 

värderingar. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att beskriva hur patienter upplever omvårdnaden vid AN. 

 

Metod  

Design  

Det här arbetet är en litteraturöversikt som används för att ge en överblick över den 

forskning som tidigare gjorts inom ett specifikt område. Detta för att i litteraturöversikten få 

förståelse kring vad som redan studerats och vilka metoder som använts. Både artiklar med 

kvalitativ och kvantitativ design inkluderas. Målet med en litteraturöversikt kan exempelvis 

vara att lägga grund för en problemformulering som sedan används i framtida forskning. 

Det kan även syfta till att öka kunskap kring ett specifikt problem med hjälp av tidigare 

forskning. Arbetet med en litteraturöversikt är strukturerat och syftar till att analysera samt 

beskriva data (Friberg, 2012a, s. 133-134). 
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Inklusions- och exklusionskriterier  

Artiklar som inkluderades i arbetet skulle fokusera på upplevelser av omvårdnad mottagen 

av personer med AN. Detta för att data skulle överensstämma med syftet och 

problemformuleringen. Omvårdnaden kunde ha mottagits i sluten-, öppen- eller dagvård, 

samt innan eller under tiden för studiernas genomförande. Alla åldersgrupper och kön 

inkluderades. Anledningen till det var att inte begränsa resultatet till en specifik köns- eller 

åldersgrupp. Originalartiklar med kvalitativ och kvantitativ design som var skrivna på 

engelska eller svenska inkluderades. De inkluderade artiklarna skulle ha publicerats de 

senaste tio åren och begränsades inte till specifika ursprungsländer. Anledningen till 

tidsbegränsningen var att data som användes i resultatet skulle vara aktuell. Vidare skulle 

artiklarnas kvalitet bedömas som hög till medelhög efter en kvalitetsgranskning utifrån 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014). Utöver det var artiklarna tvungna 

att vara kollegialt granskade. Detta för att säkerställa deras vetenskapliga kvalitet ytterligare.  

 

De artiklar som endast undersökte någon annan form av ätstörning, exempelvis 

hetsätningsstörning eller bulimia nervosa, exkluderades. Detta eftersom de inte 

överensstämmer med syftet för det vetenskapliga arbetet.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i de tre databaserna PsycINFO, PubMed och CINAHL då 

dessa är inriktade på psykologi, medicin samt omvårdnad. Sökningen i PubMed genererade 

dock inga inkluderade artiklar utöver en dubblett. 

 

De informationsbärande begreppen för sökningarna utifrån syftet var anorexia nervosa, 

patienter, omvårdnad och upplevelser. Gällande ordet upplevelser användes även andra, 

liknande begrepp. Thesaurus i PsycINFO, MeSH i PubMed och CINAHL Headings 

användes när sökord passande för de informationsbärande begreppen fanns. Exempel på 

dessa var anorexia nervosa, patienter och attityder. Detta för att rikta in sökningarna på 

sjukdomen och patienternas upplevelser. Fritextsökningar utfördes också. Trots att 

begreppen fanns i Thesaurus, MeSH och CINAHL Headings användes de även som 

fritextsökning. Detta berodde på att de i dessa fall gav ett tillfredsställande sökresultat i form 
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av fritext. Trunkering och sök-operatorerna AND samt OR har använts i litteratursökningen 

(Östlundh, 2012, s. 68-69). I Tabell 1 presenteras gjorda litteratursökningar.  

 

Tabell 1. Översikt, litteratursökningar 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
 

Valda  Författare 

CINAHL 

170908 
(MH "Anorexia Nervosa") AND (MH 

"Patient Attitudes") 
Published Date: 

20070101-20171231; 

Language: English, 

Swedish; Peer 

Reviewed 

30 *12 

**9 

***5 

****5 

Fox och Diab 

(2015) 

 

Jenkins och 

Ogden (2012) 

 

Rance, Moller 

och Clarke 

(2017) 

 

Smith et al. 

(2016) 
 
Zugai, Stein-

Parbury och 

Roche (2013) 

CINAHL 

170908 
(MH "Anorexia Nervosa") AND patient* 

AND perspective* 
Published Date: 

20070101-20171231; 

Language: English, 

Swedish; Peer 

Reviewed 

25 

 

 

Varav 3 

dubbletter 

*6 

**4 

***2 

****2 

Higbed och Fox 

(2010) 

 

Long, Wallis, 

Leung och 

Meyer (2012) 

 

Dubbletter 
 
Rance et al. 

(2017) 

 

Smith et al. 

(2016) 

 

Zugai et al. 

(2013) 

PsycINFO 
170908 

SU.EXACT("Anorexia Nervosa") AND 

Nursing AND Patients AND (Experienc* 

OR Attitude*) 

Date: From January 01 

2007 to December 31 

2017; Language: 

English, Swedish; Peer 

reviewed  

18 
 

Varav 1 

dubblett 

*5 

**4 

***4 

****4 

van Ommen, 

Meerwijk, Kars, 

van Elburg och 

van Meijel 

(2009) 

 

Sly et al. (2014) 

 

Tierney (2008) 

 

Wright och 

Hacking (2012) 
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Tabell 1. (forts) 

      

Dubblett 

 

Zugai et al. 

(2013) 
PsycINFO 
170911 

SU.EXACT("Anorexia Nervosa") 

AND 

SU.EXACT.EXPLODE("Patients") 

AND (Experienc* OR Attitude*) 

Date: From 

January 01 

2007 to 

December 31 

2017; 

Language: 

English, 

Swedish; Peer 

reviewed  

 

 

50 
 

Varav 4 

dubbletter 

*10 

**4 

***2 

****2 

Kezelman et al. 

(2016) 

 

Pemberton och 

Fox (2013) 

 

Dubbletter 

 

Fox och Diab 

(2015) 

 

van Ommen et 

al. (2009) 

 

Tierney (2008) 
 
Zugai et al. 

(2013) 
PubMed 

170911 
(("Anorexia Nervosa"[Mesh]) 

AND "Patients"[Mesh]) AND 

"Attitude"[Mesh]  

Publication 

date from 

2007/01/01 to 

2017/12/31, 

English, 

Swedish 

13 

 

 

Varav 1 

dubblett 

*4 

**3 

***0 

****0 

 

Dubblett 
 
Fox och Diab 

(2015) 

* – antal valda efter läst titel. ** – antal valda efter läst abstrakt. *** – antal valda efter läst artikel. **** – antal valda efter 

kvalitetsgranskning.  

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urval och relevansbedömningar med arbetets syfte samt inklusionkriterier som 

utgångspunkt gjordes under litteratursökningen vilket ses i Tabell 1. Först lästes titeln på alla 

artiklar som vardera sökning genererat. Om artiklarnas titel kunde kopplas till arbetets syfte 

och problemformulering lästes abstraktet. Övriga artiklar valdes bort. Efter att abstrakten 

granskats gjordes en ny bedömning gällande vilka av artiklarna som var intressanta för 

litteraturöversikten. Därefter lästes hela artiklarna. Artiklarna som efter det steget 

fortfarande ansågs relevanta för arbetet kvalitetsgranskades utifrån mallen av SBU (2014) för 

kvalitativa studier med inriktning på patientupplevelser. Detta då samtliga artiklar som 

valdes hade en kvalitativ design. Mallen bygger på frågor som skall besvaras kring 

studiernas syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Även tillhörande kommentarer till 

granskningsmallen användes. Samtliga funna artiklar kvarstod efter kvalitetsgranskningen. 

Dessa tretton artiklar analyserades sedan och byggde upp resultatet. En översikt av de 
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inkluderade artiklarna kan ses i Bilaga 1. 

 

Analys 

Analysens första steg innefattade att samtliga artiklar lästes igenom ett flertal gånger av båda 

författarna. Detta för att få en förståelse för innehållet i sin helhet med fokus på resultaten. 

Därefter lästes varje studies resultat igen för att nyckelfynd skulle kunna identifieras. Då 

kunde de delar av resultaten som var relevanta för litteraturöversiktens syfte urskiljas. 

Nyckelfynd markerades med understrykningar och utifrån dessa skapades primära 

kategorier. De olika kategorierna tilldelades en siffra och nyckelfynden numrerades utifrån 

passande kategori. I ett separat dokument sammanställdes sedan nyckelfynden, sorterade 

under de olika kategorierna. Det för att ge en tydligare bild av den data som skulle 

analyseras. Därefter identifierades likheter och skillnader mellan nyckelfynden. Likheterna 

sammanfördes och med hjälp av de redan bildade kategorierna skapades rubriker. Dessa 

användes senare i resultatet för att göra det lättförståeligt och tydligt för läsaren. Under hela 

analysens gång har diskussioner förts mellan författarna för att säkerställa den utvalda 

datans relevans för arbetets syfte (Friberg, 2012b, s. 127-129). 

 

Etiska överväganden 

Att studierna fått ett godkännande från en etisk kommitté sågs som en fördel i arbetet. 

Artiklarna som användes i litteraturöversikten skulle ha ett etiskt resonemang och upplevas 

som etiskt försvarbara efter kvalitetsgranskningen. Det innefattar att deltagarna fått 

information om hur studierna skulle gå till och fick lämna sitt godkännande. Att deras 

uppgifter behandlades på ett korrekt sätt ansågs också viktigt. Under exempelvis urval, 

analys och resultatpresentation har egna åsikter bortsetts ifrån för att dessa inte skulle 

påverka val samt tolkning av data. 

 

Att artiklarna var etiskt försvarbara bedömdes särskilt viktigt då syftet med arbetet 

innefattar personers upplevelser. Enligt Polit och Beck (2012, s. 152-153) skall forskare 

undvika att utsätta deltagarna för obehag eller risker. I studier med kvalitativ design berörs 
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ofta personliga ämnen vilket kan leda till svåra känslor för deltagarna. Detta gör att 

forskarna måste vara uppmärksamma och beredda på en sådan situation. 

 

Resultat 

I de använda artiklarna intervjuades patienter om sina upplevelser av omvårdnad vid AN. I 

tio av artiklarna intervjuades patienter som under tiden för studiens genomförande 

behandlades för AN. Resterande tre artiklar fokuserade på patienter som tidigare hade 

genomgått behandling. Ytterligare information om artiklarna, bland annat i vilken kontext 

deltagarna behandlats och deras ålder går att läsa om i Bilaga 1.  

 

Resultatet redovisas under sju rubriker. Dessa kan ses i Figur 1. 

 

 
Figur 1. Översikt av resultatets rubriker. 

 

Att förlora kontrollen 

Patienterna beskrev att AN till en början gav dem kontroll vilket då sågs som positivt. 

Sjukdomen kunde i dessa fall användas som ett sätt att hantera svåra händelser i livet (Fox & 

Diab, 2015; Higbed & Fox, 2010). Att påbörja behandling för AN innebar för patienterna att 

de förlorade den kontrollen. Det uppfattades som mycket svårt att hantera (Fox & Diab, 
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2015; Higbed & Fox, 2010; Kezelman et al., 2016; Long, Wallis, Leung & Meyer, 2012; Smith et 

al., 2016) och kunde upplevas som ångestfyllt och traumatiskt (Fox & Diab, 2015). 

 

Under behandlingens början var det viktigt, enligt patienterna, att allt ansvar för kost och 

träning togs ifrån dem. Fasta omvårdnadsåtgärder och strikta regler, exempelvis att 

omvårdnadspersonalen bestämde vad patienterna skulle äta samt träningsförbud ansågs ha 

en god effekt (van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & van Meijel, 2009; Zugai, Stein-

Parbury & Roche, 2013). Att omvårdnadspersonalen övertog denna kontroll upplevdes som 

positivt och viktigt för tillfrisknandet (Fox & Diab, 2015; Kezelman et al., 2016; van Ommen 

et al., 2009; Pemberton & Fox, 2013; Smith et al., 2016; Zugai et al., 2013). Det för att 

patienternas tvångsmässiga beteenden skulle brytas (van Ommen et al., 2009). Att ha mindre 

kontroll över matintaget ledde till minskade känslor av skam och skuld hos vissa av 

patienterna. Dessa känslor var relaterade till de anorektiska tankemönstren (Kezelman et al., 

2016). Omvårdnadspersonalen använde sig bland annat av ständig övervakning för att regler 

skulle följas. Om patienterna inte gjorde det ledde detta till konsekvenser i form av 

exempelvis kosttillägg. Vetskapen om konsekvenserna gav en bättre följsamhet till 

behandlingen (Zugai et al., 2013). “We had to get permission from them to do everything… 

we had set rules and we had to follow them” (Zugai et al., 2013, s. 2023). 

 

Att vilja tillfriskna  

Higbed och Fox (2010) beskriver hur patienterna till en början såg AN som en betydande del 

av deras identitet. De ville därför hålla fast vid den samtidigt som de upplevde att 

sjukdomen kontrollerade dem. En viktig del i tillfrisknandet var därför att patienterna insåg 

att sjukdomen inte var en del av deras personlighet utan just en sjukdom. “I find it difficult 

to distinguish… what is me and what is the eating disorder… a lot of what my treatment has 

been is actually finding my own identity” (Smith et al., 2016, s. 23). 

 

Att kunna tillfriskna från AN var något flera av patienterna inte trodde var möjligt (Fox & 

Diab, 2015; Higbed & Fox, 2010). En del av dem hade uppfattningen av att AN var en 

kronisk sjukdom som de skulle vara tvungna att handskas med under resten av livet 

(Higbed & Fox, 2010). Patienterna såg tillfrisknandet som något komplext och långdraget. De 
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ansåg det också svårt att definiera vad tillfrisknandet innebar för dem. Patienterna kunde 

även ha motstridiga känslor gällande om de ville bli friska eller inte. De såg dock fler 

fördelar än nackdelar med det (Jenkins & Ogden, 2012). Tillfrisknandet liknades av 

patienterna vid en både fysisk och emotionell kamp mot AN (Higbed & Fox, 2010; Smith et 

al., 2016; Wright & Hacking, 2012). 

 

Tierney (2008) belyser betydelsen av patienternas vilja att bli friska. Om patienterna inte 

själva hade en önskan om att tillfriskna skulle inte behandlingen ha någon effekt på deras 

beteenden menade de. Kezelman et al. (2016) beskriver att patienterna upplevde det som en 

process att inse det behov av vård de hade. Att förstå hur pass allvarlig sjukdomen faktiskt 

var sågs som en viktig del av detta (Jenkins & Ogden, 2012; Kezelman et al., 2016). 

It was quite shocking as well to see the damage the starvation and restriction can have and 

how this affect not only your body but also your thought processes, so it was really interesting 

for me to see how it is closely intertwined... it was kind off strange because when I started to 

put on weight, my mood improved, my thinking improved, my general outlook improved... I 

was able to be a bit more rational... (Jenkins & Ogden, 2012, s. 27) 

 

En individ i omvårdnaden  

Att behandlingen var individanpassad sågs av patienterna som mycket viktigt (Jenkins & 

Ogden, 2012; Rance, Moller & Clarke, 2017; Smith et al., 2016). Att de i vissa fall upplevde sig 

sedda som en ätstörning, snarare än en människa, uppfattades däremot negativt (Pemberton 

& Fox, 2013; Smith et al., 2016; Tierney, 2008). I behandlingen kunde patienterna även 

uppleva att deras identitet och individuella behov bortsågs ifrån (Long et al., 2012; Rance et 

al., 2017; Smith et al., 2016). Enligt Pemberton och Fox (2013) kände patienterna att 

omvårdnadspersonalen inte kunde skilja på vad i deras beteenden som var relaterat till 

sjukdomen, respektive deras personligheter. Det kunde i sin tur leda till misstro hos 

patienterna. 

... a lot of the time you start to feel... especially if you get upset about anything, you´re treated 

as a walking, talking illness. (pause) You´re not a human being. Everything you say and do or 
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anything you get upset about, it´s the illness, it´s the illness, it´s the illness... (Pemberton & 

Fox, 2013, s. 232) 

 

Patienterna ansåg att behandlingen inte skulle fokusera så mycket på viktökning som den 

gjorde. De önskade även någon form av psykologisk terapi (Rance et al., 2017). Enligt 

Tierney (2008) upplevde patienterna behandlingen som meningslös om den endast 

fokuserade på mat och vikt istället för underliggande ångest samt känslor. Utan någon form 

av terapi under behandlingen ansåg patienterna att de inte kunde utforska de 

bakomliggande orsakerna till deras beteenden. Detta kunde göra att de hellre stannade kvar 

i sin sjukdom. Kezelman et al. (2016) beskriver att endast ett ökat matintag utan samtidig 

terapi kunde leda till avsmak för mat hos patienterna. Det försvårade sedan processen att 

fortsätta öka i vikt efter utskrivning. 

 

Att få stöd från andra, exempelvis familjemedlemmar och vänner var av stor betydelse för 

patienterna (Jenkins & Ogden, 2012; Tierney, 2008). Detta hjälpte dem att få en bättre kontakt 

med sina känslor (Jenkins & Ogden, 2012). Sjuksköterskan kunde också inkludera 

patienternas föräldrar i behandlingen genom att bjuda in dem till exempelvis måltider på 

avdelningen. På det viset kunde övergången mellan behandlings- och hemmiljön 

underlättas. Det upplevde patienterna som något positivt då de ansåg det mycket viktigt att 

regler förblev de samma även i hemmet efter avslutad behandling (van Ommen et al., 2009). 

 

Att få information från omvårdnadspersonalen gällande sin behandling värdesattes högt av 

patienterna enligt van Ommen et al. (2009). Mängden information patienterna ville ha 

varierade dock (Rance et al., 2017). Patienterna upplevde att de minskade valmöjligheterna i 

behandlingen kunde försvaga deras autonomi (Kezelman et al., 2016; Long et al., 2012). 

Enligt Long et al. (2012) ledde detta till att patienterna inte kände att de kunde hantera sitt 

tillfrisknande efter utskrivning. 

 

Patienterna önskade mer delaktighet i sin vård. Att inte ges möjlighet till detta kunde leda 

till frustration och ångest (Kezelman et al., 2016; Smith et al., 2016). Att tillsammans med 

sjuksköterskan planera sin vård upplevdes positivt (van Ommen et al., 2009; Sly et al., 2014). 
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“I think that being part of treatment, like, having a say about what I wanted to focus on first, 

and then working together on a plan based on our discussions, made me want to work 

harder with her” (Sly et al., 2014, s. 237).  

 

Enligt Sly et al. (2014) värdesatte patienterna att sjuksköterskan var ärlig. De uppskattade 

däremot inte om denne var alltför auktoritär. Även Zugai et al. (2013) beskriver att om 

sjuksköterskan var för strikt eller sträng sågs det som negativt. 

 

Omvårdnadspersonalens roll och betydelse  

Relationen som patienterna fick till omvårdnadspersonalen spelade en betydande roll i 

behandlingen (Fox & Diab, 2015; Rance et al., 2017; Sly et al., 2014). För att en relation skulle 

ses som god krävdes det att den var tillitsfull (Smith et al., 2016; Zugai et al., 2013). Respekt 

mellan de två parterna sågs också som en viktig del i relationen (Sly et al., 2014; Zugai et al., 

2013). En god relation till omvårdnadspersonalen hjälpte patienterna att hantera personliga 

svårigheter de mötte under behandlingen (Sly et al., 2014; Smith et al., 2016). Utöver en mer 

positiv upplevelse av behandlingen ledde även en fungerande relation till ökad motivation 

hos patienterna. Då patienterna inte ville göra sjuksköterskan besviken upplevdes 

tillfrisknandet som viktigt (Zugai et al., 2013). Wright och Hacking (2012) beskriver att en 

god relation till sjuksköterskan kunde öka patienternas känsla av optimism och hopp. 

 

För att patienterna skulle ha möjlighet att bygga upp förtroende till omvårdnadspersonalen 

krävdes tid. Därför kunde en kort vårdtid motverka utvecklingen av en god relation mellan 

parterna (Rance et al., 2017). En relation som inte upplevdes god påverkade patienterna 

negativt (Sly et al., 2014; Smith et al., 2016). Utmaningar som patienterna mötte under 

behandlingen kunde upplevas som oövervinnerliga och känslor av ensamhet kunde 

förstärkas (Sly et al., 2014). 

 

Patienterna värderade omvårdnadspersonalens expertis högt. När de visade att de hade 

kunskap kring AN ökade patienternas tillit till vården. Relationen parterna emellan kunde 

då förbättras (Fox & Diab, 2015; van Ommen et al., 2009; Tierney, 2008). Patienterna 

upplevde att omvårdnadspersonalen hade svårt att förstå deras känslor och hjälpa dem 
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hantera dessa (Long et al., 2012; Pemberton & Fox, 2013; Tierney, 2008). Negativa 

erfarenheter av omvårdnadspersonalen kunde leda till känslor av ökad isolering och vilja att 

stanna kvar i sjukdomen (Fox & Diab, 2015). Att omvårdnadspersonalen på ett empatiskt sätt 

kunde identifiera och bekräfta patienternas känslor uppskattades. Patienterna ansåg det 

även positivt om omvårdnadspersonalen fokuserade på själva känslan, snarare än orsaken 

till den (Pemberton & Fox, 2013). 

 

Att sjuksköterskan var tydlig och konsekvent sågs som viktiga egenskaper (Sly et al., 2014; 

Zugai et al., 2013). Ett sådant förhållningssätt gav ökad trygghet om det kombinerades med 

stöd och jämlikhet parterna emellan (Sly et al., 2014). Sly et al. (2014) beskriver vidare att 

patienterna uppfattade det positivt när sjuksköterskan var tydlig med vad som förväntades 

av dem under behandlingen. Enligt Zugai et al. (2013) uttryckte patienterna frustration om 

det fanns varierande förväntningar och tolkningar av regler mellan omvårdnadspersonalen. 

Vidare betonade även patienterna vikten av att de regler som tillämpades kunde relateras till 

förbättrad hälsa och viktökning. De kunde annars upplevas som bestraffande. 

 

För att patienterna skulle uppleva omvårdnaden som god krävdes interaktion som var både 

nära och intensiv. Omvårdnadspersonalen var tvungna att bevisa sin vårdande karaktär för 

att patienterna skulle känna sig trygga i att ta emot omvårdnaden (Pemberton & Fox, 2013). 

Wright och Hacking (2012) beskriver att de kunde tillskriva vissa sjuksköterskor en 

modersroll. ”. . . maybe she’s a bit of a ‘mother figure’. . . I haven’t had a mother in my life 

either and maybe that’s what I want – that’s why I gravitate [towards particular workers]” 

(Wright & Hacking, 2012, s. 112). 

 

Behovet av trygghet  

Enligt Wright och Hacking (2012) uttryckte patienterna ett behov av att känna sig trygga för 

att kunna öppna upp sig gällande sina upplevelser av sjukdomen. Då AN gav patienterna 

trygghet till en början kunde tillfrisknandet kännas övermäktigt (Fox & Diab, 2015). Enligt 

Higbed och Fox (2010) kunde även slutenvården ge en viss trygghet. Detta eftersom en 

inläggning för vård upplevdes skydda dem från det vardagliga livet. Smith et al. (2016) och 

Tierney (2008) belyser att patienterna upplevde vårdmiljön som trygg och livräddande. 
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Enligt Kezelman et al. (2016) var otydliga mål inför utskrivning något som kunde ge upphov 

till ångest. De fysiska förändringarna som uppkom hos patienterna under behandlingen 

kunde leda till lägre självkänsla. Det kunde också vara en anledning till att de inte ville 

lämna vården då isoleringen gav patienterna trygghet. 

 

Smith et al. (2016) belyser att patienterna kunde uppleva vårdmiljön som för trygg. Detta 

ledde till att de inte kunde anpassa sina nya matvanor till hemmiljön vilket gav upphov till 

obehagskänslor inför framtida utskrivningar. De önskade därför tid att få öva på sociala 

aktiviteter för att normalisera dessa utanför exempelvis en vårdavdelning. Enligt van 

Ommen et al. (2009) var sjuksköterskans närvaro av stor betydelse för att kost- och 

träningsvanor skulle kunna normaliseras. Patienterna värderade därför möjligheten att öva 

på dessa färdigheter i anslutning till vården högt. Smith et al. (2016) beskriver att patienterna 

kände en oro inför att stödet de fått under behandlingen skulle begränsas efter deras 

utskrivning. 

 

Vårdmiljöns påverkan 

Under behandlingen uttryckte flera av patienterna en önskan om ökad känsla av normalitet 

(Kezelman et al., 2016; Long et al., 2012). Vårdmiljön var därför betydelsefull för dem (Long 

et al., 2012; Zugai et al., 2013). Om sjuksköterskan kunde göra exempelvis måltider roligare 

minskade känslan av att vara inlagd för vård. Det ledde till en bättre upplevelse då 

patienterna kände sig mer som andra (Zugai et al., 2013). Detta kunde innefatta att de fick 

besök av sina familjer och fick diskutera vardagliga ämnen (Kezelman et al., 2016). Även 

under måltider kunde vardagliga inslag vara hjälpsamma (Kezelman et al., 2016; Long et al., 

2012). Ett exempel på det kunde vara att ha en radio igång (Long et al., 2012). Att interagera 

med de andra patienterna eller omvårdnadspersonalen kunde också ge stöd under 

måltiderna (Kezelman et al., 2016; van Ommen et al., 2009). “The thing that helps is that you 

eat with other people… because usually people don´t eat alone” (Zugai et al., 2013, s. 2024). 

 

Att behandlas med andra personer med AN kunde vara positivt för patienterna (Higbed & 

Fox, 2010; Kezelman et al., 2016; van Ommen et al., 2009; Smith et al., 2016; Tierney, 2008). 

Enligt Wright och Hacking (2012) kunde patienterna se varandra som syskon. De kunde 
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exempelvis ge varandra stöd (Higbed & Fox, 2010; van Ommen et al., 2009; Tierney, 2008). 

Detta eftersom de ansåg att de andra patienterna hade en bättre förståelse än 

omvårdnadspersonalen kring vad de gick igenom under behandlingen (Kezelman et al., 

2016; Smith et al., 2016; Tierney, 2008). Interaktion patienterna emellan kunde leda till en 

minskad känsla av isolering samtidigt som det bekräftade deras känsloladdade upplevelser 

(Kezelman et al., 2016). 

 

Att behandlas tillsammans med de som kommit längre i sitt tillfrisknande kunde också vara 

en hjälp under svåra stunder såsom måltider (van Ommen et al., 2009). Av de mer erfarna 

patienterna kunde de lära sig effektiva sätt att hantera sjukdomen och få större hopp om 

tillfrisknande (Smith et al., 2016). 

There were some girls who had already made progress and they were my role models. I really 

wanted to be like them. I thought: that´s actually how I would like to be. They finished their 

meals quickly, as I used to do before and with ease. That helped. (van Ommen et al., 2009, s. 

2804) 

 

Att vårdas tillsammans med andra AN-patienter kunde ha negativa effekter (Higbed & Fox, 

2010; Long et al., 2012; Smith et al., 2016). Något som påverkade patienterna mycket var att 

jämföra sin vikt med varandra (Higbed & Fox, 2010; Smith et al., 2016). Long et al. (2012) 

belyser rivaliteten som kunde uppstå patienterna emellan gällande vem som exempelvis 

kunde ta längst tid att avsluta en måltid. Detta utgjorde en distraktion som patienterna 

upplevde höll dem tillbaka under måltiderna. Smith et al. (2016) beskriver liknande 

situationer då de jämförde sitt utseende och beteende med varandra. Det ledde till rädslor 

inför att ses som överviktig eller girig av de andra patienterna. Det kunde i sin tur motivera 

dem till ytterligare viktnedgång. Long et al. (2012) belyser att patienterna kunde lära sig 

olika anorektiska beteenden av varandra.    

... when you´re in the in-patient, when you´re with people for 24/7, and you know you´re in 

them surroundings, I think it´s a very, very competitive erm environment to be in, and to a 

certain degree, I don´t think, it´s, it´s a good environment for me, because I found myself 

watching other people and comparing with other people, you know, are they thinner than 
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me? Am I thinner than them? And I found it very, very competitive. (Higbed & Fox, 2010, s. 

319) 

Att återta kontrollen  

Att börja äta för att öka i vikt var en svår och stressande upplevelse för patienterna (Fox & 

Diab, 2015; Higbed & Fox, 2010; Jenkins & Ogden, 2012; Kezelman et al., 2016). Att bli vägda 

upplevde de som mycket plågsamt (Wright & Hacking, 2012). Omvårdnadspersonalen såg 

viktuppgång som ett tecken på tillfrisknande vilket inte patienterna gjorde. Detta eftersom 

deras sätt att tänka kring mat inte hade förändrats. De poängterade att psykisk hälsa inte 

automatiskt följer en hälsosam vikt. För att risken för återfall skulle minska menade 

patienterna att även de psykiska aspekterna av sjukdomen krävde behandling (Jenkins & 

Ogden, 2012; Tierney, 2008). 

 

Måltiderna blev för vissa av patienterna något rutinmässigt som inte förändrades deras 

relationer till mat (Jenkins & Ogden, 2012; Kezelman et al., 2016). Andra menade att de 

under behandlingen kunde återfå ett normalt förhållningssätt till detta (Smith et al., 2016). 

Att sjuksköterskan deltog under måltiderna och kunde göra dessa till sociala aktiviteter 

uppfattades som positivt (Zugai et al., 2013). 

Even if your thoughts are telling you this is wrong you still have to do it… hoping that if you 

keep eating then the thoughts will go away… but it hasn´t been happening yet… you get used 

to [eating large amounts and] don´t look at what you´re eating anymore. You´re just like I´ve 

just got to put it in… (Kezelman et al., 2016, s. 284) 

 

Att efter en tids behandling ges mer kontroll över ätandet och kunna fatta beslut utan att 

ätstörningen styrde patienterna gav bättre självkänsla. Detta då de upplevde att de hittade 

tillbaka till sig själva (Smith et al., 2016). Enligt van Ommen et al. (2009) kunde 

omvårdnadspersonalen hjälpa dem att steg för steg återfå kontrollen över mat- och 

träningsvanor. De kunde då ges mer utrymme i behandlingen och fatta egna beslut som 

sedan utvärderades. Zugai et al. (2013) beskriver att patienterna i efterhand kunde förstå och 

se värdet i de strikta reglerna under behandlingen. Detta trots att de kunde vara svåra att 

hantera till en början. “…I didn’t like it but, like, now looking back I would say that control 
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was a good thing” (Zugai et al., 2013, s. 2023). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då arbetet syftade till att ge allmänsjuksköterskan mer kunskap kring hur patienter med AN 

upplever omvårdnad valde författarna att inte exkludera någon vårdform. Dels på grund av 

att allmänsjuksköterskan kan arbeta inom många olika områden. Genom att exkludera vissa 

vårdformer skulle en betydande andel viktig information försvinna i urvalet. Utöver detta 

anser författarna att kunskapen är överförbar i andra kontext än de angivna i artiklarna.  

 

Trots att ingen begränsning gjordes gällande patienternas kön behandlades få manliga 

patienters upplevelser i resultatet. Enligt författarna påverkar inte det resultatets 

tillförlitlighet då AN som tidigare nämnts är vanligare bland flickor och kvinnor. 

Diskussioner fördes författarna emellan kring om män skulle exkluderas i arbetet på grund 

av det. En sådan begränsning anses dock ha kunnat påverka arbetet negativt eftersom 

litteraturöversiktens författare bedömer att resultatet då hade blivit mindre överförbart. Det 

gjordes inte heller någon begränsning gällande patienternas ålder. Att fokusera resultatet på 

en åldersgrupp hade kunnat specificera arbetet ytterligare. Författarna såg dock inga 

omfattande skillnader kring patienternas upplevelser beroende på ålder. Därför upplevdes 

inte en sådan begränsning som nödvändig i arbetet. En begränsning gällande studiernas 

ursprungsländer gjordes inte heller. Författarna anser trots det att resultatet kan vara 

överförbart till Sverige i viss bemärkelse. Samtliga länder som berörs i litteraturöversikten 

kan ses som delar av västvärlden där även Sverige ingår. Dessutom ses många likheter i de 

olika resultaten. Behandlingen av AN kan däremot inte antas se exakt likadan ut i länderna.  

 

Av de inkluderade artiklarna var majoritet utförda under tiden deltagarna mottog 

behandling för AN. Författarna anser att arbetet hade styrkts av att endast använda artiklar 

där samtliga deltagarna var under behandling. Detta då synen på behandlingen kan 

förändras under senare skeden av tillfrisknandet. Att tidsbegränsningar användes i valet av 

artiklar anser författarna stärkte arbetet. Styrkan i att ha ett begränsat tidsspann innebär att 
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endast, utifrån författarnas åsikt, aktuell forskning använts i resultaten.  

 

Litteratursökningen var välstrukturerad och upplevs som en av styrkorna i arbetet. Att både 

fritext och exempelvis CINAHL Headings användes i samma sökning gav goda resultat. 

Sökord gällande upplevelser var svåra att finna i exempelvis Thesaurus och användes därför 

övervägande som fritext. På det viset kunde flera liknande begrepp användas i sökningarna. 

Ett alternativt sökord till AN skulle exempelvis ha varit “eating disorder”. Det användes 

dock inte. Detta på grund av att de artiklarna skulle fokusera på andra ätstörningar än 

endast AN. Det hade i sin tur försvårat sammanställning av resultatet och genererat fler icke 

användbara artiklar under litteratursökningarna.    

 

Både urvals- och relevansprocessen utfördes gemensamt för att minimera riskerna att gallra 

bort adekvata artiklar. Kvalitetsgranskningsmallen av SBU (2014) som användes i arbetet 

fungerade på ett tillfredsställande sätt. Den var välstrukturerad och enkel att använda. Även 

detta steg i processen utförde författarna gemensamt. Det för att kunna diskutera de olika 

artiklarnas kvalitetsgrad. I efterhand har diskussioner förts mellan författarna om artiklarna 

med hög kvalitet skulle givits mer utrymme i resultatet än de med medelhög. Ett sådant 

förhållningssätt till datan hade enligt litteraturöversiktens författare styrkt arbetet ytterligare.   

 

Målet med studier av kvalitativ design är att ge förståelse för personer och deras 

livssituationer. Förståelsen ökar genom att personernas upplevelser, förväntningar och 

erfarenheter undersöks (Segesten, 2012, s. 99). Bristen på artiklar med kvantitativ design i 

arbetet behöver därför inte ses som en nackdel då det finns en tydlig orsak till detta. Istället 

anses det förväntat och passande då syftet med arbetet innefattade patienters upplevelser av 

omvårdnaden. Författarna bedömer att denna typ av information hade varit svårare att hitta 

i artiklar med kvantitativ design. Det utesluter däremot inte möjligheten att den typen av 

data hade kunnat komplettera den från artiklarna med kvalitativ design. 

 

Den egna förförståelsen som inhämtats kring ämnet under sjuksköterskeutbildningen 

bortsågs ifrån i litteraturöversikten. Detta för att resultatet inte skulle påverkas av egna 

åsikter. De citat som inkluderades i resultatet översattes inte. Anledningen till det var att 
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förhindra felaktiga tolkningar och översättningar. Enligt Dahlberg, Drew och Nyström (2001, 

s. 118) är det viktigt att reflektioner görs kring den egna förförståelsen och att den 

uppmärksammas. Om den inte tas i beaktning finns risk att det bildade resultatet endast 

speglar författarnas åsikter. Detta leder till att resultatet inte ger upphov till ökad förståelse.  

 

I de artiklar som användes i resultatet berördes inte bara patienternas upplevelser av 

sjuksköterskans omvårdnad utan också den given av annan omvårdnadspersonal. Det skulle 

kunna ses som en svaghet i det bildade resultatet. Författarna anser dock att denna 

information tydligt kan kopplas till arbetets syfte. Detta eftersom det innefattade 

patienternas upplevelser av omvårdnaden. Då inte bara sjuksköterskan tillhandahåller 

omvårdnaden skulle en sådan begränsning innebära att viktig information hade exkluderats. 

Då sjuksköterskan är den som har ansvaret för men även leder omvårdnadsarbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) blir även denna information relevant i sammanhanget. 

 

Resultatdiskussion 

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att patienterna till en början behövde bli 

fråntagna sin kontroll kring kost och motion. Deras egen vilja att tillfriskna spelade en 

betydande roll i behandlingen. De såg det som mycket viktigt att de behandlades som 

delaktiga individer i sin vård och hade en god relation till omvårdnadspersonalen. Andra 

betydelsefulla aspekter som patienterna tog upp var känslor av trygghet, hur vårdmiljön 

påverkade dem och upplevelser av måltider.  

 

Under arbetets första rubrik, “Att förlora kontrollen”, framkommer att det för patienterna 

var av stor betydelse att omvårdnadspersonalen övertog ansvaret kring deras kost och 

träning. Detta för att de skulle få en möjlighet att bryta tvångsmässiga mönster de utvecklat. 

Att det är en nödvändig åtgärd menar även Bakker et al. (2011) som undersökte 

sjuksköterskans perspektiv på behandlingen av patienter med AN. Enligt Henderson (1965, 

s. 2) innefattar sjuksköterskans arbetsuppgifter bland annat att hjälpa sjuka personer utföra 

handlingar som främjar tillfrisknande om de inte har viljan till det själva. Det 

överensstämmer till viss del med arbetssättet som framgår i litteraturöversiktens resultat. 

Detta eftersom sjuksköterskan övertog kontrollen för att kunna förbättra patienternas hälsa, 
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trots att de själva inte hade den viljan. 

 

Arbetets andra rubrik, “Att vilja tillfriskna” redogör för hur patienterna upplevde 

ambivalens gällande deras vilja att bli friska. Dessa känslor beskriver också Rance et al. 

(2017), Sibeoni et al. (2017) och Williams och Reid (2012). Hedlund och Landgren (2017) 

belyser även det då den viktökning behandlingen medförde ledde till mer ångest och 

lidande hos patienterna. Dessa känslor kunde öka deras ambivalens. Rance et al. (2017) 

beskriver att de kan ha förståelse kring sjukdomen trots dessa motstridiga känslor. I 

litteraturöversiktens resultat beskrivs vidare att patienterna ansåg det viktigt att inse att 

deras beteende var till följd av AN. Att förstå detta menade de var viktigt för deras 

tillfrisknande. Att patienterna själva hade en vilja att tillfriskna var också mycket 

betydelsefullt. 

 

Under den tredje rubriken i arbetet, “En individ i omvårdnaden”, behandlas 

individualiserad vård och delaktighet. Att det är viktigt stärker Hedlund och Landgren 

(2017) samt Offord, Turner och Cooper (2006). Vidare beskriver Hedlund och Landgren 

(2017) att det var av stor betydelse för behandlingen att patienterna motiverades och tilläts 

vara delaktiga. Patienter i litteraturöversiktens resultat kunde dock uppleva att deras 

individuella behov och identitet bortsågs ifrån. Detta påvisar även Offord et al. (2006) då 

patienterna beskrev hur vård som inte var individualiserad var mindre hjälpsam. Hannon, 

Eunson och Munro (2017) beskriver också att patienterna ville ha en individualiserad vård. 

Denna önskan kan relateras till Henderson (1965, s. 3). Hon beskriver i sin omvårdnadsteori 

vikten av att patienternas individuella behov tillgodoses av sjuksköterskan. 

   

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att patienterna tyckte behandlingen skulle 

fokusera mindre på viktökning. När behandlingen endast var inriktad på vikt och mat 

upplevdes den som meningslös. Williams och Reid (2010) beskriver liknande problem då 

vården fokuserar på viktökning utan att behandla de bakomliggande, psykiska symtomen. 

Det berör även Hannon et al. (2017). Patienterna i Hannon et al. (2017) studie önskade en 

behandling som inte bara fokuserade på mat och vikt utan samtliga svårigheter som 

sjukdomen innebar. Zandian et al. (2007) redogör däremot för att de psykiska symtomen 
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som förekommer vid AN skulle kunna vara orsakade av själva svälten.   

 

Viktökning är en central del i tillfrisknandet och det är enligt författarna till 

litteraturöversikten förståeligt att denna aspekt hamnar i fokus under behandlingen. Detta 

kan kopplas till Henderson (1965, s. 9) beskrivning av att sjuksköterskan måste säkerställa att 

patienterna får tillräckligt med näring. Författarna till denna litteraturöversikt anser dock att 

sjuksköterskan även måste se till den psykiska och sociala problematiken hos patienterna. 

Det resonemanget stärker Bakker et al. (2011) som belyser att sjuksköterskan måste fokusera 

på det fysiska tillfrisknandet, men även det psykosociala och emotionella. Enligt 

Malmendier-Muehlschlegel, Rosewall, Smith, Hugo och Lask (2016) kan goda relationer till 

de andra patienterna på avdelningen främja det fysiska, sociala och psykologiska 

tillfrisknandet. 

 

Att erhålla stöd från vänner och familjemedlemmar var betydelsefullt för patienterna. Detta 

resonemang stärker Malmendier-Muehlschlegel et al. (2016). Enligt Bakker et al. (2011) ansåg 

också sjuksköterskan att familjen hade en stor betydelse i behandlingen. Utan exempelvis 

stöd från patienternas föräldrar kunde behandlingen försvåras. Även Henderson (1965, s. 16) 

berör detta då hon beskriver att en separation från vänner och familj ökar patienternas 

lidande. Det kan ge upphov till oro då de blir rädda för att förlora kontakten till sina 

närstående. 

         

Den fjärde rubriken i resultatet, “Omvårdnadspersonalens roll och betydelse”, tar upp vikten 

av en god relation mellan patienterna och omvårdnadspersonalen. Detta stärker även Bakker 

et al. (2011). Hedlund och Landgren (2017) beskriver också att en empatiskt, samarbetande 

och stöttande relation mellan parterna var viktigt. I resultatet framkommer även att 

omvårdnadspersonalens expertis värderades högt av patienterna.  

 

Enligt Ramjan (2004) var sjukdomen svår att förstå för sjuksköterskan då den är komplex. 

Det kunde ge upphov till känslor av frustration, vilket i sin tur gav dem en mer pessimistisk 

syn på patienternas chanser till tillfrisknande. Enligt Henderson (1965, s. 2) är det viktigt att 

sjuksköterskan har en förståelse för patienternas situation. Detta för att kunna ge dem den 
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vård de behöver. Ramjan (2004) beskriver att om sjuksköterskan inte upplevde kontroll över 

situationen kunde relationen till patienterna försämras. Liknande effekter kan även ses i 

litteraturöversiktens resultat. Patienterna beskrev hur negativa upplevelser av 

omvårdnadspersonalen kunde ge konsekvenser. Detta i form av exempelvis ökad isolering 

och minskad motivation till tillfrisknande. Bakker et al. (2011) beskriver att relationen mellan 

omvårdnadspersonalen och patienterna kunde bli ansträngd. Det på grund av misstro 

mellan parterna eller när tvångsåtgärder användes. Ramjan (2004) belyser också att 

bildandet av en tillitsfull relation kunde försvåras då patienterna ansåg att sjuksköterskan 

tog kontrollen ifrån dem. Det synsättet överensstämmer med litteraturöversiktens resultat då 

patienterna ansåg det negativt om sjuksköterskan var för auktoritär. 

 

Under rubriken “Behovet av trygghet” beskrivs trygghet som en betydande aspekt av 

omvårdnaden. Patienterna beskrev däremot att tryggheten som exempelvis en inläggning för 

vård innebar kunde bli för stor. Enligt Bakker et al. (2011) ansåg sjuksköterskan det viktigt 

att patienterna förbereddes inför utskrivning. Detta genom att få större valmöjligheter under 

behandlingens gång. Anledningen till det var att minska risken för återfall när de skulle 

applicera de nya matvanorna utanför vården. Även Hannon et al. (2017) och Offord et al. 

(2006) beskriver att patienterna upplevde det positivt om de fick möjlighet att träna sina nya 

beteenden utanför vården. Det synsättet överensstämmer med patienternas efterfrågan som 

framkommer i litteraturöversiktens resultat.  

 

Resultatets sjätte rubrik, “Vårdmiljöns påverkan” beskriver bland annat patienternas 

positiva och negativa upplevelser av att vårdas tillsammans med andra som drabbats av AN. 

Enligt Malmendier-Muehlschlegel et al. (2016), Offord et al. (2006) och Rance et al. (2017) 

kunde de jämföra sig med varandra vilket ledde till rivalitet patienterna emellan. Detta 

överensstämmer med litteraturöversiktens resultat.  

 

Bakker et al. (2011) beskriver hur sjuksköterskan försökte involvera andra patienter som 

kommit längre i behandlingen för att stödja de som nyligen påbörjat den. Genom att låta de 

mer erfarna patienterna berätta om sina upplevelser kunde de fungera som förebilder. Även 

Malmendier-Muehlschlegel et al. (2016) belyser de positiva effekterna av att vårdas 
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tillsammans med andra. De menar att stöd och vänskap patienterna emellan ökade deras 

motivation till att tillfriskna. Enligt Offord et al. (2006) upplevdes det hjälpsamt att få 

interagera med omvårdnadspersonalen och de andra patienterna under måltider. Liknande 

effekter framkommer även i litteraturöversiktens resultat. Den positiva effekten av att äta 

tillsammans berör även Henderson (1965, s. 9). Hon förklarar att det oftast är bra för 

patienterna att äta i samvaro med andra.  

 

“Att återta kontrollen” är resultatets sjunde rubrik. Under denna beskrivs bland annat 

patienternas upplevelser av att börja äta och gå upp i vikt. De poängterade bland annat att 

de inte såg viktuppgången som ett direkt tecken på tillfrisknande då deras tankemönster 

fortfarande var oförändrade. Patienterna hade delade meningar kring vilken effekt 

måltiderna hade på deras sjukdom. Enligt Bakker et al. (2011) ansåg sjuksköterskan det 

viktigt att ge stöd till patienterna under måltiderna för att de skulle få möjlighet att skapa 

hälsosamma matvanor. De poängterade även betydelsen av att ha en öppenhet kring ätandet 

och patienternas känslor inför detta. Genom att prata med dem om deras beteenden kunde 

deras isolering minska. Enligt Henderson (1965, s. 9) är sjuksköterskan den som har närmast 

kontakt med patienterna. Sjuksköterskan är därför bäst lämpad att motivera dem till goda 

matvanor och motverka ohälsosamma sådana. Betydelsen och behovet av stöd i samband 

med måltider kan även stärkas av Hedlund och Landgren (2017). De belyser att patienternas 

ångest och obehagskänslor var som starkast efter måltider samt i samband med obligatorisk 

vila.  

 

Resultatets sista rubrik berör också patienternas upplevelser kring sina framsteg i 

behandling och att få börja fatta egna beslut. Det kunde förbättra deras självkänsla. Att 

patienterna blev mer accepterande mot sig själva styrker även Hannon et al. (2017). Detta då 

den patient i deras studie som tillfrisknat var mindre självkritisk jämfört med de som inte 

kommit lika långt i tillfrisknandet. Att hjälpa patienterna genom att låta dem ta mer eget 

ansvar och därmed inse vad de själva klarar av anser författarna till litteraturöversikten är 

mycket viktigt. Detta arbetssätt, då patienterna får mer eget ansvar kontinuerligt, 

överensstämmer även med Henderson (1965, s. 2) syn på omvårdnad. Hon menar att 
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omvårdnaden bör syfta till att göra patienten oberoende av hjälp så snabbt som möjligt.       

 

Klinisk nytta  

Denna litteraturöversikt kan bidra till att sjuksköterskan får en ökad medvetenhet kring hur 

patienter med AN upplever omvårdnaden. Med denna kunskap kan behandlingen i större 

utsträckning anpassas efter patienternas värderingar och önskemål samt göra dem mer 

delaktiga i den. Litteraturöversikten kan också tydliggöra betydelsen av en god relation 

mellan patienterna och sjuksköterskan samt poängtera vikten av att omvårdnaden 

individualiseras. 

 

Slutsats  

För patienter med AN kan vården upplevas som en svår balansgång. De har ett stort 

kontrollbehov vilket gör att behandlingen kan ge upphov till svåra känslor. Detta eftersom 

en betydande del av omvårdnaden innefattar att kontrollen över mat och träning tas ifrån 

dem. Risken finns att det påverkar de redan ambivalenta patienterna så pass att de inte vill 

slutföra behandlingen. För att de skall kunna genomföra behandlingen och dessutom 

uppleva den som positiv ställs stora krav på omvårdnaden. Patienterna måste bemötas på ett 

bra sätt vilket innefattar både stöd, trygghet och respekt. Detta trots att patienterna 

egentligen inte vill genomföra nödvändiga omvårdnadsåtgärder. Enligt patienterna är det 

också viktigt att sjuksköterskan inte bara fokuserar på de fysiska aspekterna av sjukdomen, 

utan också de psykiska. Trots att den fysiska ohälsan är utmärkande vid AN efterfrågar 

patienterna ett helhetsperspektiv. De vill också att sjuksköterskan ska sträva efter en jämlik 

relation och uppmuntra dem att tillfriskna. Om patienterna inkluderas i omvårdnaden kan 

de bidra med information kring vilka aspekter som påverkar dem negativt eller positivt. Det 

kan exempelvis innefatta hur de upplever gemensamma måltider med andra som lider av 

AN. Att under behandlingens gång ges mer ansvar för bland annat sin kost kan ha positiva 

effekter hos patienterna. Med ett sådant arbetssätt då de inkluderas mer i planeringen av sin 

omvårdnad kan deras självständighet och självkänsla öka. Det gör också att patienterna är 

mer förberedda och trygga den dagen de inte längre är under behandling. Denna 

förberedelse kan gynna patienterna när de skall fatta hälsosamma beslut själva. Detta tror 
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författarna till litteraturöversikten i sin tur minskar risken för återfall och ytterligare lidande 

hos patienterna. Lämpligheten av att applicera Hendersons omvårdnadsteori i denna 

kontext stärks då den tydligt kan kopplas till patienternas uttryckta behov. För att 

omvårdnaden skall bli så bra som möjligt för patienterna krävs kunskap kring hur de 

upplever den. Då återfall är ett problem bör framtida studier även fokusera på vilka åtgärder 

patienterna anser viktiga i senare skeden av tillfrisknandet. Det kan uppnås genom 

ytterligare forskning på dessa områden och en spridning av denna kunskap.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 
Deltagare (/bortfall) Metod 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kommenta

rer 

gällande 

kvalitet 

Fox & Diab 

(2015) 

Storbritanni

en 

Att undersöka 

hur patienter 

med kronisk 

anorexia 

nervosa 

upplever sin 

sjukdom samt 

behandlingen 

för detta. 

Kvalitativ 

utforskan

de 

design. 

Sex kvinnor, 19-50 

år.  (Bortfall ej angivet) 
 
Samtliga deltagare 

behandlades inom 

slutenvård och 

rekryterades från två 

olika 

ätstörningsavdelninga

r. 

Intervjustudie 

med sex öppna 

frågor. 

IPA 

(Interpretative 

Phenomenolog

ical Analysis) 

Fem huvudteman: 

1. Att förstå 

sjukdomen. 

2. Upplevelser av 

behandling. 

3. Relationer till 

andra i samband 

med behandling. 

4. Att kämpa mot 

sjukdomen. 

5. Pessimism hos 

personalen. 

Medelhög 

kvalitet. 

Higbed & 

Fox (2010) 
Storbritanni

en 

Att undersöka 

personer med 

AN perspektiv 

på deras 

sjukdom och 

hur sjukdomen 

påverkar 

behandlingen.  

Kvalitativ 

utforskan

de 

design. 

 

 

13 deltagare, kön 

framkommer ej. 16-53 

år. 

(Bortfall ej angivet) 
 
Deltagarna vårdades 

på en specialiserad 

ätstörningsenhet som 

erbjöd både öppen- 

och slutenvård. Tio 

stycken behandlades i 

slutenvård. Tre 

stycken behandlades i 

öppenvård.  

Semistrukturer

ade intervjuer. 

Constructivist 

grounded 

theory. 

Fyra huvudteman: 

1. Att förstå 

sjukdomen. 

2. Relationen 

mellan sjukdomen 

och jaget. 

3. Svårigheten 

med 

tillfrisknandet. 

4. Att hantera 

behandlingen. 

Hög 

kvalitet. 

Jenkins & 

Ogden 

(2012) 

Storbritanni

en 

Att undersöka 

hur patienter 

med AN ser på 

sitt 

tillfrisknande 

samt vilka 

faktorer de 

upplever 

påverkar detta. 

Kvalitativ 

utforskan

de 

design. 

15 kvinnor, 19-49 år. 

(Bortfall ej angivet) 
 
Samtliga deltagare 

hade fått behandling 

för AN. Tre stycken 

hade fått privat 

rådgivning. Åtta hade 

behandlats inom 

slutenvård varav sju 

på en 

ätstörningsenhet. Två 

av dessa hade även 

fått privat behandling. 

Fyra stycken hade 

behandlats inom 

öppenvård, varav tre 

kopplade till en 

ätstörningsenhet. 

Samtliga av dessa 

Semistrukturer

ade 

djupintervjuer 

via telefon.  

IPA 

(Interpretative 

Phenomenolog

ical Analysis) 

Tre huvudteman: 

1. Att vara 

anorektisk. 

Beteenden, tankar, 

den anorektiska 

rösten, sjukdomen 

som ett sätt att 

uttrycka sig på. 

2. 

Förändringsproces

sen. Den svåra 

resan, 

behandlingens 

begränsningar, 

terapi och 

relationer, hantera 

känslor, förstå 

sjukdomens 

konsekvenser, att 

få kontroll över 

den anorektiska 

Hög 

kvalitet.  



 

 
 

hade även fått privat 

behandling.  
rösten. 

3. Att tillfriskna. 

Motstridiga 

känslor, fördelar 

med 

tillfrisknande, 

hanteringen av 

den anorektiska 

identiteten, 

beskrivning av 

vad tillfrisknande 

innebär. 

Kezelman et 

al. (2016) 
Australien 

Att undersöka 

hur tonåringar 

med AN 

upplever 

slutenvård där 

behandlingen 

innefattar 

snabb matning.  

Kvalitativ 

utforskan

de 

design.  

Tio kvinnor, 16-19 år. 

(ett bortfall) 

 

Alla deltagare 

behandlades inom 

slutenvård på en 

medicinsk enhet för 

tonåringar. En 

deltagare skrevs ut 

under studiens gång 

men informationen 

användes ändå i 

studien.  

Veckovisa 

intervjuer med 

öppna frågor 

under tiden 

deltagarna var 

inlagda för 

behandling. 

Tematisk 

analys. 

Tre huvudteman: 

1. Förlika sig med 

diagnosen. 

Sjukdomsgraden, 

behovet av vård, 

kunskap kring 

vården. 

2. Anpassa sig till 

vården. Beteende 

och psykologisk 

utsatthet, val och 

kontroll eller 

bristen på det, att 

utveckla 

motivation och 

rationalitet, 

interaktioner med 

andra. 

3. Att reflektera 

och integreras. 

Viktökningens 

konsekvenser, 

självkänsla, 

psykiska och 

fysiska mål i 

behandlingen.     

Medelhög 

kvalitet. 

Long, 

Wallis, 

Leung & 

Meyer 

(2012) 

Storbritanni

en 

Att undersöka 

hur patienter 

med AN 

upplever 

måltider på 

slutna 

ätstörningsenh

eter. 

Kvalitativ 

utforskan

de 

design.  

Tolv kvinnor, 17-29 år. 
(Bortfall ej angivet) 
 
Alla behandlades 

inom slutenvård på 

fyra olika 

ätstörningsenheter.   

Individuella 

semistrukturer

ade intervjuer.  

Tematisk 

analys.  

Tre huvudteman:  

1. Upplevelser av 

måltider på 

avdelningarna. 

Utformning av 

matsal, tidtagning, 

distraktioner i 

miljön, beteenden 

hos personalen, 

maten. 

2. Vad måltiderna 

ger upphov till 

hos patienterna. 

Psykiskt, 

kognitivt, 

emotionellt, 

beteendemässigt. 
3. Måltidernas 

karaktär. Slagfält, 

bristande 

engagemang, 

förbättringsförslag

.  

Hög 

kvalitet. 



 

 
 

van 

Ommen, 

Meerwijk, 

Kars, van 

Elburg & 

van Meijel 

(2009) 
Nederländer

na 

Att utifrån 

patienters 

perspektiv 

utveckla en 

preliminär 

teoretisk 

modell för att 

beskriva hur 

effektivt det är 

att behandla 

ungdomar med 

AN inom 

slutenvård. 

Kvalitativ 

design. 
13 flickor, 13-17 år 

gamla, deltog. (Ett 

bortfall)  
 
Samtliga behandlades 

inom slutenvård på en 

avdelning vid ett 

center specialiserad på 

att behandla 

ätstörningar.  

Individuella, 

semistrukturer

ade 

djupintervjuer.  

Grounded 

theory.   

Tre huvudteman 

eller faser: 
1. Början av 

behandling, 

sjuksköterskans 

roll och betydelse. 

2. Att börja ta mer 

eget ansvar i 

behandlingen och 

sakta återgå till 

det vardagliga 

livet.  

3. Slutet av 

behandlingen, 

eget ansvar, 

förberedelse inför 

att lämna 

slutenvården, 

behovet av fortsatt 

stöd från 

sjuksköterskor.    

Hög 

kvalitet.  

Pemberton 

& Fox (2013) 
Storbritanni

en 

Att få en 

förståelse för 

viktiga faktorer 

i omvårdnaden 

och 

känslohanterin

gen hos 

personer med 

AN som vårdas 

inom 

slutenvård. 

Kvalitativ 

utforskan

de 

design. 

Åtta deltagare, sju 

kvinnor och en man. 

Sju av dessa var under 

25 år. 
(Bortfall ej angivet). 
 

Samtliga deltagare 

behandlades inom 

slutenvård på två 

olika specialiserade 

ätstörningsenheter. På 

den ena enheten fanns 

både en 

intensivvårdavdelning 

och en akutavdelning. 

Sex deltagare 

vårdades på 

akutavdelningen och 

två på 

intensivvårdsavdelnin

gen.   

Semistrukturer

ade intervjuer. 

Interpretative 

phenomenolog

ical analysis 

(IPA) och 

delvis 

constructivist 

grounded 

theory.  

Två 

huvudrubriker: 

1. Svårigheter 

kring känslor. 

Svårigheter att 

uttrycka och 

identifiera 

känslor, hur 

personalen på 

avdelningen 

hanterade detta.   

2. Svårigheter i 

relationen mellan 

patienter och 

personal. Upplevd 

brist av 

individualiserad 

vård, behovet av 

kontroll, 

personalens 

förståelse, 

stöttning och 

omvårdnad. 

3. Förutsägbarhet. 

Förväntningar på 

omvårdnaden, 

besvikelse, ilska.  

 

 

Hög 

kvalitet.   



 

 
 

Rance, 

Moller & 

Clarke 

(2017) 
Storbritanni

en 

Att ge en bild 

av AN-

patienters 

upplevelser av 

den behandling 

de fått. 

Kvalitativ 

utforskan

de 

design. 

12 kvinnor, 18-50 år. 

(Bortfall ej angivet) 
 

 

Deltagarna hade 

tidigare behandlats 

inom både öppen- och 

slutenvård. De olika 

vårdformerna 

innefattade slutenvård 

på en ätstörningsenhet 

och rådgivning via 

välgörenhet, privat 

praktik, skola eller 

universitet.  

Semistrukturer

ade intervjuer. 

Tematisk 

analys.  

Fyra 

huvudrubriker: 

1. Vårdens 

tillgänglighet. 

Svårigheter att få 

adekvat vård, 

korta vårdtider. 

2. Vårdstrukturen. 

För stort fokus på 

vikt och mat, 

terapi.  

3. Vårdgivarna. 

Bristande 

förståelse och 

kunskap om 

sjukdomen. 
4. Att behandlas 

som en hel person 

och ha äkta 

relationer. Vikten 

av en bra relation 

till personal. 

Hög 

kvalitet. 

Sly et al. 

(2014)  
Storbritanni

en 

Att undersöka 

AN patienters 

erfarenheter av 

den 

terapeutiska 

alliansen för att 

förstå dess vikt 

och undersöka 

vilka 

komponenter 

som hjälper till 

att skapa en 

bättre 

terapeutisk 

allians.  

Kvalitativ 

utforskan

de 

design. 

Åtta kvinnor deltog. 

18-34 år.  

 

Samtliga deltagare 

behandlades inom 

slutenvård på ett 

ätstörningscenter. 
 
Tolv stycken 

tillfrågades men fyra 

valde att inte delta.  

Semistrukturer

ade 

djupintervjuer. 

IPA 

(Interpretative 

Phenomenolog

ical Analysis) 

Fyra 

huvudkategorier.  

1. Alliansen 

mellan patienten 

och 

sjuksköterskan 

2. Aktiv, inte 

passiv 

3. Att samtala om 

det tabubelagda 

4. Första intrycket 

är av vikt   

Medelhög 

kvalitet. 

Smith et al. 

(2016) 

Storbritanni

en 

Att undersöka 

hur patienter 

som vårdas 

inom 

slutenvård för 

AN upplever 

vården. 

Kvalitativ 

utforskan

de 

design. 

21 kvinnor, 18-41 år. 

(Ett bortfall) 
 
Samtliga deltagare 

behandlades inom 

slutenvård på en 

specialiserad 

ätstörningsenhet. 

Semistrukturer

ade intervjuer. 

Tematisk 

analys.  

Fem huvudteman: 

1. Kontrollbyte. 

Att lämna över 

kontroll, den 

begränsande 

miljön, att återfå 

kontroll, söka 

större delaktighet 

i vården. 

2. Övergången. 

Att anpassa sig till 

behandlingen, 

känna trygghet, 

att skyddas från 

verkligheten, att 

återgå till 

vardagen. 
3. Vikten av 

stöttande 

personal. Tillit och 

en bra relation, att 

bli sedd som en 

hel människa, 

Hög 

kvalitet. 



 

 
 

bristande stöd 

från personalen. 
4. Att dela med 

andra vårdtagare. 

Fördelar, 

lärdomar, 

avundsjuka, att 

hantera andras 

ångest. 
5. Tillfrisknande 

och att lära känna 

sig själv. Den 

svåra processen, 

hitta sig själv och 

ökad 

självsäkerhet.  

Tierney 

(2008) 
Storbritanni

en 

Att undersöka 

hur unga 

personer med 

AN ser på sin 

behandling. 

Kvalitativ 

utforskan

de 

design.  

Tio tonåringar, nio 

flickor och en pojke. 

11-18 år.  
 
Sex stycken 

behandlades inom 

slutenvård på en 

psykiatrisk avdelning 

för tonåringar och fyra 

stycken i en 

självhjälpsgrupp. 
 
(Bortfall ej angett) 

Semistrukturer

ade intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Fem huvudteman: 
1. Att få tillgång 

till adekvat vård.  
2. Det fysiska och 

psykiska, en 

balansgång. 
3. Nödvändiga 

egenskaper hos 

personal. 
4. Hjälp från 

andra utanför 

vården.  
5. Upplevelsen av 

framsteg.  
 

Medelhög 

kvalitet. 

Wright & 

Hacking 

(2012)  

Storbritanni

en   

Att beskriva 

kvinnors 

erfarenheter av 

sina 

terapeutiska 

relationer med 

sina vårdgivare 

och undersöka 

var dessa 

relationer 

uppstår.  

Kvalitativ 

beskrivan

de och 

utforskan

de 

design. 

13 stycken kvinnor 

deltog, varav sex 

stycken patienter (21-

44 år) och sju 

vårdgivare (33-51 år).  
 
Sju stycken patienter 

med diagnosen AN 

tillfrågades, en patient 

valde att inte delta.  
 
Patienterna 

behandlades i dagvård 

under tiden för 

studien. Tidigare hade 

de behandlats i 

slutenvård på ett 

sjukhus men blivit 

utskrivna.  

Hermeneutisk 

fenomenologi. 

Semistrukturer

ade intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Sex huvudteman: 

1. Äktheten i 

relationen. 

2. Vikten av 

säkerhet. 

3. Synen på 

ätstörningen. 

4. Tillfrisknandet 

mätt i kilon. 

5. Styrkan i hopp 

och optimism.  

6. Sjuksköterskan 

som en moder. 

Hög 

kvalitet. 



 

 
 

Zugai, Stein-

Parbury & 

Roche (2013) 
Australien 

Att fastställa 

hur 

sjuksköterskor 

kan garantera 

viktuppgång 

och en positiv 

upplevelse av 

vården hos 

tonåringar med 

AN utifrån ett 

patientperspekt

iv. 

Kvalitativ 

utforskan

de 

design. 

Åtta flickor, 14-16 år. 

(Bortfall ej angett) 
 
Samtliga hade 

behandlas inom 

slutenvård på en 

allmän avdelning för 

tonåringar. 

Semistrukturer

ade intervjuer. 

Tematisk 

analys.  

Tre huvudteman: 
1. Garantera 

viktuppgång. Att 

lämna över 

kontrollen, 

förståelse för 

konsekvenserna 

om regler inte 

följs. 
2. Bevara den 

behandlande 

miljön. Regler för 

välbefinnandet, 

inte 

begränsningar, att 

få ha roligt som en 

vanlig människa. 
3. Relationen till 

sjuksköterskan. 

Att sjuksköterskan 

bryr sig och kan 

motivera 

patienten.    

Hög 

kvalitet. 

 


