
Abstrakt  
Bakgrund: Anorexia och Bulimia nervosa är de mest 
förekommande ätstörningarna hos kvinnor i tonåren och hos unga 
vuxna. Personer som lider av ätstörningar har ofta brist på empati 
och känslor vilket försvårar bildandet av en god sjuksköterske-
patient relation. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa dessa 
patienter krävs det att sjuksköterskorna har god inlevelseförmåga i 
hur patienten upplever sin sjukdom Syfte: Belysa erfarenheter hos 
sjuksköterskor som vårdar personer med ätstörningar. Metod: Detta 
är en systematisk litteraturstudie där artiklarna söktes i tre databaser 
och dessa var PubMed, Cinahl och PsycInfo. Tolv artiklar 
inkluderades och analyserades genom manifest innehållsanalys. 
Därmed framkom fyra kategorier; skapa en trygg relation, att vara ett 
stöd, känna frustration och behov av utbildning. Resultat: För att 
sjuksköterskan ska kunna ge ett bra stöd till patienter med ätstörning 
krävs en god sjuksköterske-patientrelation. Bristen på utbildning om 
ätstörning leder till att det är svårt att etablera en god relation och 
detta i sin tur leder till att sjuksköterskan känner stor frustration över 
ätstörningspatienterna. Diskussion: För att kunna ge en bra vård och 
för att kunna skapa en god relation till patienter med ätstörning krävs 
förtroende mellan sjuksköterska och patient. Utan förtroende kan 
sjuksköterskan inte ge det stöd dessa patienter behöver. Konklusion: 
Vidare forskning inom ämnet är nödvändigt eftersom det finns lite 
forskning om sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med 
ätstörningar. Den forskning som finns tillgänglig idag om vården till 
patienter med ätstörningar är främst sedd ur patientens och familjens 
perspektiv. 
 

Nyckelord: erfarenheter, litteraturstudie, sjuksköterska, ätstörningar 

 

 

 

 

Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med 

ätstörningar 

EMMA TIMERDAL & GABRIELLA ÅSTRÖM 

 

 

 

Mittuniversitetet, Sundsvall 

Institutionen för hälsovetenskap 

Omvårdnad C, Sjuksköterskeprogrammet 180 hp     

Vårterminen år 2008 



 
 

 1 

Innehållsförteckning     

Bakgrund         2 

Syfte/frågeställning        4 

Metod          5 

Litteratursökningstabell       5 

Inklusionskriterier        5 

Exklusionskriterier        6  

Bearbetning         6 

Fas 1          6 

Fas 2          6  

Fas 3          6 

Analys          6 

Klassificering och kvalitetsbestämning     7 

Etiska överväganden        8 

Resultat         9 

Skapa en trygg relation       9 

Att vara ett stöd        11 

Känna frustration                   13 

Behov av utbildning        15 

Diskussion         16 

Metoddiskussion        16 

Resultatdiskussion        17 

Konklusion         21 

Referenser         22 

 

Bilaga 1 Artikelgranskningsmall 

Bilaga 2 Tabell över inkluderade studier 

Bilaga 3 Tabell över exkluderade studier 

Bilaga 4 Tabell över kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier 
 

 

 

 

 



 
 

 2 

Bakgrund 

Definition av ätstörningar 

Anorexia nervosa karakteriseras av avmagring genom minskat kostintag och/eller 

kräkning eller laxering, samtidigt som en ökning av motionsvanor kan ses hos 

personen med anorexia. Dessa personer förnekar sin hunger och äter därmed inget 

eller äter mindre än de brukar. Om självsvälten fortsätter leder detta i sin tur till 

ytterligare symtom som till exempel bradykardi, obstipation, hypotension, 

håravfall samt amenorré. Ett annat viktigt symtom är störd kroppskänsla, det vill 

säga personen får svårt att uppfatta trötthet och fysisk utmattning som i sin tur 

leder till störd kroppsuppfattning. Att ha en störd kroppsuppfattning är det 

symtom som är centralt för diagnosen som bedöms enligt DSM: s (diagnostic and 

statistical manual of mental disorder) diagnos kriterier. En person med anorexia 

ser sig själv som tjock och har viktfobi. En anorektiker har även en brist på 

känslor och empati (Eriksson & Carlsson, 2001, s. 18-19; Giordano, 2005, s. 22; 

Palmer, 2000, s. 6-11). 

 

Vid Bulimia nervosa är de mest framträdande symtomen hetsätning, kräkning, 

laxering, motionering och en känsla av kontrollförlust och självförakt. Även 

viktfobi och störd kroppsuppfattning är symtom på bulimi. En bulimikers mål 

med denna hetsätning och kräkning är att bli smal, men dessa personer pendlar 

vanligen mellan undervikt och övervikt. Med hetsätning och kräkning kommer 

det följder som frätskador i matstrupen, munnen och tänderna, hypokalemi, men 

även psykiska problem som till exempel dåligt självförtroende, hopplöshet och 

även sociala problem. En person med bulimi skäms vanligen för sin hetsätning 

och vill helst inte prata om det, vilket leder till att hon hetsäter i hemlighet 

(Eriksson & Carlsson, 2001, s. 19-20; Giordano, 2005, s. 22-23; Palmer, 2000, s. 

12-15).  

 

Förekomst av ätstörningar 

Orsakerna till att vissa människor drabbas av anorexia är inte säkra men teorin är 

att det finns flera faktorer som spelar in. De som drabbas av anorexia är vanligen i 

tidig eller senpubertet, men detta kan variera och vissa kan utveckla denna 

sjukdom i förpuberteten och upp till 30 års ålder. De flesta som drabbas av 

anorexia är kvinnor och anorexia förekommer i samma utsträckning i alla länder 
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och kulturer. Cirka en procent av anorektiker är unga kvinnor och cirka 35 

procent är vuxna, anorexia förekommer till cirka 10 procent hos pojkar eller unga 

män (Eriksson & Carlsson, 2001, s. 43-44, 52-53; Giordano, 2005, s. 20. Clinton, 

2007). Även bulimi har olika faktorer som spelar in i uppkomsten. De som 

utvecklar sjukdomen bulimi är vanligen i tonåren eller i tidigt vuxenliv. Cirka två 

procent av de som lider av bulimi är kvinnor mellan 13 och 30 år. Bulimi är 10 

gånger vanligare hos kvinnor än hos män (Eriksson & Carlsson, 2001, s. 44, 52; 

Giordano, 2005, s. 20; Clinton, 2007). 

 

Sjuksköterskans omvårdnad i allmänhet 

”Den grundläggande substansen förskonas och fulländas i mästarens 
hand likaväl som den tillintetgörs av en okänslig hand.”  
(Eriksson, 2000, s. 72) 

 

Omvårdnad kräver inlevelseförmåga hos sjuksköterskan, att kunna föreställa sig 

hur patienten har det och att försöka förstå patienten. Empati krävs som grund till 

ett samspel mellan sjuksköterska och patient. Vidare ska sinnena användas, att 

lyssna, titta och känna med händerna. För genom att titta på en patient kan göra 

att sjuksköterskan förnimmer hur situationen är. Men även sjuksköterskans blick 

är viktig för patientens skull, den kan förmedla omsorg för patienten. Att använda 

sina sinnen medvetet och att ha förmågan till empati utgör grunden inom 

sjuksköterskans profession. Omvårdnad handlar om att lindra smärta och ge lugn 

och ro. Detta ska ges med respekt och med ett intresse om en önskan om att få 

hjälpa. Att hjälpa patienten kan även vara att tillgodose de basala- och specifika 

omvårdnadsbehoven (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005, s. 20-26). 

Att få känna sig betydelsefull som sjuksköterska är uppskattat. Ofta finns det 

något hos den enskilda patienten som lockar fram den känslan. Exempelvis kan 

det vara att lyssna till en patient och genom detta kunna vägleda henne (Rooke, 

1994, s. 40-43). 

 

Sjuksköterskan som stödjande person  

Det finns tre principer som vårdpersonal bör bejaka i mötet med patienter och 

dessa är: professionellt förhållningssätt, medmänsklighet och empati. Med ett 

professionellt förhållningssätt menas att personalen är medveten om sina egna 

känslor och behov, dessa kan annars ta överhanden i mötet med patienter. Visa 
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medmänsklighet kan betyda mycket men inom vården kan det vara saker som att 

ta sig tid att lyssna på vad patienten tycker och tänker (Höök, 2001, s. 44-45). När 

sjuksköterskan arbetar med patienter som har en ätstörning är hennes viktigaste 

uppgift att skapa en terapeutisk relation med patienten. Eftersom det är samtal 

som är den största delen av omvårdnad hos denna patientgrupp (Newell, 2004). 

 

Kunskap och erfarenheter hos sjuksköterskan  

I vården och behandlingen kring patienter med anorexia nervosa krävs det en god 

relation mellan patient och sjuksköterska för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa 

patienten tillbaka till en god hälsa. En positiv attityd i dessa relationer krävs som 

sjuksköterska, många sjuksköterskor har en negativ attityd mot dessa patienter 

vilket gör tillfrisknandet svårt. Det kan vara känslomässigt uttömmande att vårda 

patienter med ätstörningar, för att bibehålla en god relation med patienten är det 

bra om sjuksköterskan kan samtala med sina kollegor för att få stöd från dem. Det 

som krävs för att denna vård ska bli bra är utbildning om sjukdomen och sedan få 

denna kunskap uppdaterad med jämna mellanrum (George, 1997; Muscari, 1988). 

Sjuksköterskor har ett bra utgångsläge när det gäller att vårda personer med 

ätstörningar. För sjuksköterskor har från grunden ett holistiskt synsätt. Med detta 

kan sjuksköterskan hjälpa de som är drabbade av en ätstörning att försöka hantera 

exempelvis sorg och förlust och det manipulativa beteendet. Men att vårda 

personer med ätstörningar är en utmaning som ofta kan vara frustrerande 

(Grothaus, 1998). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa erfarenheter hos sjuksköterskor som 

vårdar personer med ätstörningar. 

 

Frågeställning: Vilka förutsättningar och hinder finns i mötet mellan 

sjuksköterska och patient? 
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Metod 

Detta är en litteraturstudie där litteraturen systematiskt har blivit sökt och kritiskt 

granskad. Med en systematisk litteraturstudie syftas det till att komma fram till en 

syntes från tidigare studier (Forsberg & Wengström, 2003, s. 29-30). Artiklarna i 

denna litteraturstudie är funna i databaserna PubMed, Cinahl via EBSCO och 

PsycInfo. Sju av artiklarna som är med i studien är sökt med begränsningen 

adolescens. Även en manuell sökning är genomförd av funna artiklars 

referenslistor. Sökorden som använts vid artikel sökningen är MeSH-termer (KI:s 

Medical Subject Headings) och fritextsökning. Sökningen redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Träffar i databaser 

Sökord PubMed Urval Cinahl Urval PsycInfo Urval 
Eating 
disorders 

6972  1086  5729  

Nursing 16359  312007  7261  
Eating 
disorder** 

6791  456  2431  

Experience 290105  48921  267872  
Eating 
disorders and 
nursing 

163 1 67  300  

Eating 
disorder** and 
nursing 

159 5 12 1 123  

Eating 
disorders and 
nursing * 

478 1 305  1459 1 

Eating 
disorders and 
experience and 
nursing * 

28 1 26  590 2 

Limits: Adolescens 
Datum för sökningen 28/1-25/2-08 
Manuell sökning: 6 st  
*Sökning utan limits 
**Fritext sökning 

 

Inklusionskriterier 

De artiklar som hittades och granskades skulle ses ur vårdpersonalens perspektiv, 

endast artiklar på engelska inkluderades. De artiklar som granskades skulle vara 

från år 1990 och framåt. Endast orginalartiklar skulle ingå.  
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Exklusionskriterier 

Artiklar på annat språk än engelska blev exkluderade. Review artiklar blev 

exkluderade. Alla artiklar som inte sågs ur vårdpersonalens perspektiv 

exkluderades. Artiklar äldre än år 1990 föll bort. 

 

Bearbetning 

Fas 1 

I denna fas lästes 3710 titlar och av dessa lästes därefter 400 abstrakt, dubbletter 

sorterades bort. En manuell sökning gjordes även på funna artiklars referenslista. 

För att gå vidare till fas 2 krävdes det att artiklarna stämde över med syftet med 

denna studie. Till fas 2 gick sammanlagt 30 stycken artiklar vidare. 

 

Fas 2    

Av de 30 artiklar som gick vidare till denna fas var det 10 artiklar som inte fanns i 

fulltext och de beställdes via Mittuniversitetets bibliotek. De 30 artiklar som 

ingick i denna fas lästes i fulltext. Till fas 3 var det 18 artiklar som gick vidare, 12 

artiklar exkluderades på grund av att 7 artiklar var review artiklar och 5 artiklar 

passade inte till vårt syfte. 

 

Fas 3 

Till denna fas gick 18 artiklar vidare och granskades sedan med hjälp av en 

omarbetad version av SBU:s granskningmall, se bilaga 1. Artiklarna blev sedan 

klassificerade och kvalitet på artiklarna bedömdes. Sex artiklar blev exkluderade i 

denna fas. Översikt på exkluderade artiklar kan ses i bilaga 3. En översikt på 

inkluderade artiklar kan ses i bilaga 2.  I studien ingick 12 artiklar som ansågs 

vara av hög- eller medelkvalitet. Därefter genomfördes en manifest 

innehållsanalys på funna artiklar för att komma fram till ett resultat. 

 

Analys 

Innehållsanalysen har systematiskt och stegvis klassificerats för att kunna besvara 

syfte och frågeställningar. En manifest innehållsanalys beskrivs som en analys där 

synliga mönster kan identifieras och svarar på frågan vad (Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 146). En manifest innehållsanalys genomfördes på följande 

sätt: hela texten lästes igenom flera gånger för att få en helhet. Meningsenheter 
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plockades ut ur texten, dessa är så kallade meningsbärande enheter. Ur dessa 

meningsenheter bildades sedan subkategorier och kategorier och ur dessa 

framkom det manifesta innehållet från texten (Graneheim & Lundman, 2004). Vid 

innehållsanalysen framkom fyra kategorier och dessa var: skapa en trygg relation, 

att vara ett stöd, känna frustration och behov av utbildning, översikt över dessa 

kan ses i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2 Översikt över subkategorier och kategorier 

Subkategori Kategori 

• Bristande relationer  

• Alla människors lika värde 

• Skapa relationer 

• Skapa en trygg relation 

• Prata med kollegor 

• Sätta sig in i situationen  

• Finnas där för patienten 

• Att vara ett stöd 

• Bristande tillit 

• Energikrävande  

• Bristande kontroll 

• Manipulation 

• Känna frustration 

• Bristande utbildning  

• Okunskap 

• Dåliga riktlinjer 

• Behov av utbildning 

 

 

Klassificering och kvalitetsbestämning 

Klassificering har gjorts enligt SBU 1999:3 och sorteras följande:  

 

- Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie som 

jämför undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis har fördelats till 

antingen en kontrollgrupp eller en experimentgrupp. 

- Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie som jämför en 

experimentgrupp med en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp 

(historisk kontroll) 

- Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller 

händelseförlopp hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 
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- Kvalitativ studie (K) är en studie där insamlade data bygger på exempelvis  

intervjuer, berättelser eller observerade beteenden. Dessa analyseras och 

presenteras med syfte att få fördjupad förståelse för livsvärlden såsom 

upplevelser och erfarenheter hos individen. 

 

Etiska överväganden 

Forskningsarbete regleras av regler. När det gäller forskningsetik ligger grunden 

först och främst i forskarens eget etiska ansvar. Det är forskaren själv som har det 

yttersta ansvaret att själv se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt 

acceptabel. SOU 1999:4 rapporten handlade om forskningsetik. Där togs det upp 

att etiska frågor är aktuella genom hela rapporten, från problemformuleringen till 

samhällets tillämpning av studien. En etisk konflikt kan uppstå när olika värden 

hamnar i konflikt med varandra. Det moraliska ansvaret hos en forskare handlar 

om att kunna säga ja och nej (URL 1). När en systematisk litteraturstudie ska 

göras bör etiska överväganden beaktas. Vad som är viktigt att överväga är att 

välja en studie som en etisk kommitté har godkänt. Att alla artiklar som har 

använts redovisas och arkiveras på ett säkert sätt i tio år, samt att redovisa alla 

resultat som stöder eller inte stöder hypotesen. För om enbart det som stöder 

hypotesen redovisas blir det oetiskt (Forsberg & Wengström, 2003, s. 73-74). 

Detta är en litteraturstudie av redan etiskt granskade studier, i och med detta 

behövs inte etiska nämnden kontaktas inför denna studie. 
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Resultat 

I denna litteraturstudie ingick det nio kvalitativa och tre kvantitativa artiklar som 

är av hög- och medelkvalitet. De artiklar som ingår i studien är utförda i Japan, 

Australien, Storbritannien, USA och Canada. Vid innehållsanalysen framkom fyra 

kategorier; skapa en trygg relation, att vara ett stöd, känna frustration och behov 

av utbildning. Fyra artiklar kommer återkomma under flera kategorier men då 

med olika fokus. För en fullständig beskrivning av artiklarna se bilaga 2. 

 

Skapa en trygg relation 

I denna kategori kommer fyra artiklar att redovisas och dessa berör vikten av en 

god relation och hur en sjuksköterske-patientrelation utvecklas.  

 

Bristande relationer 

O´brien (2000) har genomfört en kvalitativ studie med syfte att få en förståelse av 

de erfarenheter som sjuksköterskor har som arbetar med psykiskt sjuka personer. 

Denna studie bedömdes vara av medelhög kvalitet. Sjuksköterskorna som ingick i 

studien skulle ha minst två års arbetslivserfarenhet. N=5 sjuksköterskor deltog i 

studien och de intervjuades individuellt och intervjuerna spelades in på 

bandspelare. En innehållsanalys genomfördes därefter och teman bildades. I 

resultatet diskuterade sjuksköterskorna om vad som var viktigast i att bilda en god 

patient relation och detta var att alltid finnas nära till hands för patienten. 

Sjuksköterskan använde sig av sina egna livserfarenheter för att kunna bilda en 

god sjuksköterske-patientrelation så att patienten kunde identifiera sig själv i 

sjuksköterskan. Sjuksköterskorna var oroliga över hur patienterna levde sina liv 

och såg deras roll som ett sätt att ge patienterna möjligheter och patienterna fick 

då välja själv att ta dessa möjligheter eller inte. En annan del som är viktig i en 

god relation är pålitlighet, patienten måste kunna lita på sjuksköterskan för att 

relationen ska kunna vara optimal. Relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan ansågs ge patienten säkerhet, stabilitet i sjukdomen och i 

behandlingen. 

 

Alla människors lika värde 

Ramjan (2004) har gjort en kvalitativ studie som är baserad på intervjuer. Studien 

bedömdes vara av hög kvalitet. N=10 sjuksköterskor deltog i studien. Syftet med 
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studien var att undersöka de svårigheter och hinder som finns för att utveckla en 

terapeutisk relation mellan sjuksköterskor och ungdomar som lider av anorexia 

nervosa. Det som framkom i resultatet var att sjuksköterskans brist på utbildning 

och kunskap om sjukdomen gjorde det svårt att skapa en god relation till patienten 

för patienten tyckte att sjuksköterskorna tog kontrollen ifrån dem. Att bilda en 

god patientrelation var svårt ansåg sjuksköterskorna eftersom patienterna var 

manipulativa och energikrävande så att sjuksköterskorna inte hade vare sig tid 

eller ork till att umgås med patienterna mer än nödvändigt. I slutändan blev det så 

att sjuksköterskorna favoriserade vissa patienter som var lättare att handskas med 

vilket ledde till att de patienter som fick mindre uppmärksamhet blev ännu svårare 

att handskas med. Men sjuksköterskorna ansåg att favorisering hade sina fördelar 

också, genom att de lärde känna dessa patienter och fick en god inblick i vad 

dessa lätta patienter behövde från dem.  

 

Skapa relationer 

Gregg och Magilvy (2004) har genomfört en kvalitativ studie. Denna studie 

bedömdes vara av hög kvalitet. Syftet med studien var att beskriva värdet med 

sjuksköterskans arbete och att identifiera hur vård existerar i deras arbete. I 

studien ingick n=38 sjuksköterskor och de blev intervjuade och intervjuerna 

spelades in på bandspelare. Forskarna genomförde sedan en innehållsanalys som 

resulterade i olika kategorier. Sjuksköterskorna beskrev att det är viktigt att hjälpa 

varandra som kollegor inom vården, att ha en god relation med sina 

arbetskamrater och kunna rådfråga arbetskamrater med längre erfarenhet av yrket. 

Något som också diskuterades var patientrelationer, vad som ansågs viktigt där 

var att kunna se hela patienten som människa och inte som sjukdomen som 

patienten har. 

 

Micevski och McCann (2005) har genomfört en kvalitativ studie och den 

bedömdes vara av hög kvalitet. Syftet med studien var att beskriva de strategier 

som sjuksköterskor använder sig av för att skapa vardagliga relationer till 

tonåringar som lider av anorexia nervosa. N=10 stycken sjuksköterskor ingick i 

studien.  Intervjuer gjordes med var och en av deltagarna och forskarna jämförde 

intervjuerna med varandra under hela processen genom att se efter skillnader och 

likheter. En innehållsanalys genomfördes därefter och kategorier bildades. 
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Sjuksköterskorna beskrev olika strategier som de använde för att kunna skapa en 

god relation till patienter, bland annat att visa sig intresserad av vad patienten 

berättade om, att vara lyhörd och skapa ögonkontakt. En sjuksköterska beskrev att 

genom att öppna sig för patienten och berätta lite om sig själv gjorde att patienten 

kände att de var på samma nivå och hade då lättare att prata om sina problem. 

 

Att vara ett stöd 

I denna kategori kommer sex artiklar att redovisas och dessa belyser behovet av 

stöd inom arbetsgruppen och sjuksköterskans stöd till patienten.  

 

Prata med kollegor 

Micevski och McCann (2005) se tidigare redovisad studie, syftet med studien var 

att beskriva de strategier som sjuksköterskor använder sig av för att skapa 

vardagliga relationer till tonåringar som lider av anorexia nervosa. Att samtala 

med kollegor och ge varandra stöd när något kändes svårt i mötet med en patient 

anågs vara värdefullt. Sjuksköterskorna tyckte att genom att tänka tillbaka till 

tidigare erfarenheter i bildandet av en god patientrelation var av stor betydelse. 

Deltagarna berättade om att uppmuntrande bemötande till patienterna hjälpte 

patienterna i deras tillfrisknande. Även att hela tiden ge patienterna positiv 

feedback hjälpte patienten att vilja mera. En sjuksköterska sa även att ge stöd 

handlade om att ge patienten möjlighet att välja själv. Sedan att vara ärlig mot 

patienten är viktigt, för då vet hon/han alltid vad som förväntas i deras behandling 

och vård. 

 

Sätta sig in i situationen 

Jarman, Smith och Walsh (1997) har genomfört en kvalitativ studie och denna 

studie bedömdes vara av medelhög kvalitet. Syftet var att undersöka 

sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av vården med barn och ungdomar som 

lider av anorexia nervosa. I denna studie ingick n=7 sjuksköterskor som blev 

intervjuade individuellt och dessa intervjuer spelades in på bandspelare och skrevs 

sedan ner ordagrant och en innehållsanalys genomfördes som resulterade i olika 

teman.  Sjuksköterskorna beskrev att de tar på sig rollen som vårdare och är 

därmed personen som har kontrollen, för att därigenom kunna stötta patienten 

genom behandlingen. I en senare del av behandlingen ges en viss kontroll tillbaka 
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till patienten och då är sjuksköterskan den som står bredvid och finns där när 

patienten känner ett behov av stöd från sjuksköterskan. 

 

Gregg och Magilvy (2004) se tidigare redovisad studie, syftet med studien var att 

beskriva värdet med sjuksköterskans arbete och att identifiera hur vård existerar i 

deras arbete. Deltagarna beskriver vikten av att lyssna, ta på patienten och finnas 

där för patienten och att det är en stor del i vården. De ansåg även att 

sjuksköterskans stöd till patienten spelade en viktig roll i patientens tillfrisknande. 

 

Finnas där för patienten  

I en kvalitativ studie av Turell, Davis, Graham och Weiss (2005) som bedömdes 

att vara av medelhög kvalitet var syftet att undersöka sjuksköterskors och 

patienters uppfattning om vilka förutsättningar som krävs för att en patient med 

anorexia nervosa skulle vara redo att skrivas ut från sjukhuset. Enkäter delades ut 

till sjuksköterskor, patienter och föräldrar till dessa patienter, totalt n=14 personer 

deltog i denna studie. Forskarna gjorde sedan en innehållsanalys och kom fram till 

sex teman som användes i resultatet. Det som framkom i resultatet var att stöd 

från sjuksköterskan till patienten efter utskrivning var positivt. Genom att ha stöd 

efter utskrivning visste patienten och föräldrarna till patienten att de alltid hade 

någon att vända sig till vid motgångar. Stöd i form av uppföljande vård och även 

att de skulle ha någon att ringa till när som helst under dygnet vid akuta problem. 

Sjuksköterskorna ansåg även att det skulle vara bra för patienten att gå i 

stödgrupper där det finns patienter som går igenom samma sak och har upplevt 

samma problem. Sjuksköterskan har även en stor roll i att få föräldrarna att förstå 

allvaret i sjukdomen och ge stöd till föräldrarna till att vara delaktig i vården och 

behandlingen till sin anhörig. 

 

Ryan, Malson, Clarke, Andersson och Kohn (2006) har genomfört en kvalitativ 

studie med syfte att belysa de utmaningar och svårigheter som vårdpersonal har i 

vården av patienter med ätstörningar. Denna studie bedömdes vara av hög 

kvalitet. N=15 sjuksköterskor ingick i denna studie och alla dessa vårdade 

patienter med ätstörningar. Alla sjuksköterskor blev intervjuade individuellt och 

dessa intervjuer spelades in på bandspelare och skrevs sedan ner ordagrant. 

Forskarna genomförde sedan en innehållsanalys. Det som framkom i resultatet 
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och som alla sjuksköterskor diskuterade var det kärleksfulla stödet som de gav till 

patienten, med detta menas att sjuksköterskan gav dem positiv kritik och hjälpte 

dem att känna att de var värdiga som personer. Men det stödet som 

sjuksköterskorna gav till patienten handlade inte om att alltid sitta ner med 

patienten och samtala, utan att finnas i närheten när patienten själv kände sig redo 

och i behov av att samtala. 

 

O´brien (2000) se tidigare redovisad studie, syftet var att få en förståelse av de 

erfarenheter som sjuksköterskor har som arbetar med psykiskt sjuka personer. Det 

som framkom i resultatet handlade om det stöd som sjuksköterskorna gav. En 

sjuksköterska beskrev stödet som att patienten lånade styrka av dem tills patienten 

själv var kapabel att använda sin egen styrka emot sjukdomen och i 

tillfrisknandet. Det som ansågs vara viktigast i stödet till patienten var att finnas 

där när patienten behövde stöd, skapa tillit i relationen med patienten och att vara 

förutsägbar i relationen med patienten. Men för att kunna ge ett bra stöd till 

patienten så måste sjuksköterskan känna personen, det vill säga ha en god relation 

med patienten. En annan form av stöd som sjuksköterskorna diskuterade vara att 

ge patienten utbildning och information om hur behandlingen och tillfrisknandet 

ska gå till och vad som krävs av patienten. 

 

Känna frustration 

I denna kategori kommer fem artiklar att redovisas och dessa har fokus på 

frustration som sjuksköterskan kan känna i vården av patienter med ätstörningar.  

 

Bristande tillit 

En studie av King och Turner (2000) är av kvalitativ design och baserad på 

intervjuer. Studien bedömdes vara av hög kvalitet. Syftet med studien var att 

undersöka erfarenheter hos sjuksköterskor som vårdar ungdomar med anorexia 

nervosa. Det var n=5 sjuksköterskor som var med i studien. Sjuksköterskorna 

trodde på och utformade sin omvårdnad på så sätt att alla fick samma vård, tillit, 

att vara utan fördomar, tänka på konfidentialiteten och att värna om patientens 

rättigheter. Men under tiden de vårdade patienter med anorexia nervosa kändes 

vården kring dessa patienten som en utmaning. Sjuksköterskornas grundläggande 

värderingar vändes upp och ner. Det blev svårt att inte ha några förutfattade 
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meningar och sjuksköterskorna kände att de inte längre litade på de anorektiska 

patienter. Detta blev frustrerande för sjuksköterskorna och det visade sig genom 

att de tog avstånd från patienterna, tillbringade mindre tid med de anorektiska 

patienterna och till slut valde sjuksköterskorna att inte vara känslomässigt 

involverad i patientens situation enbart för att skydda sig själv. 

 

Energikrävande  

Burkett och Scramm (1995) har genomfört en kvantitativ studie som är baserad på 

ett frågeformulär. Studien bedömdes vara av medelhög kvalitet. Syftet med 

studien var att förstå orsaker till att viss vårdpersonal vill arbeta med patienter 

med ätstörningar och varför vissa inte vill det. Frågeformuläret skickades ut till 

n=159 personer inom vården och n=90 frågeformulär kom tillbaka. Flera av 

deltagarna i studien kände att de inte ville vårda patienter med ätstörningar. Den 

vanligaste känslan de hade inför att vårda patienter med ätstörningar var 

frustration. Men de deltagare som ville vårda patienter med ätstörning kände mer 

tillfredsställelse, mera hjälplöshet och mera ilska än de som inte ville vårda dessa 

patienter. 

 

Bristande kontroll 

Brezze och Rapper (1998) har skrivit en kvalitativ studie som är baserad på 

grounded theory med intervjuer. Studien bedömdes vara av medelhög kvalitet. 

Syftet med studien var att identifiera patienter som besöker vården och som 

sjuksköterskorna anser vara svåra. Att utforska sjuksköterskans erfarenhet av att 

vårda svåra patienter samt att skapa förståelse för relationen som kan finnas 

mellan sjuksköterskan och den svåra patienten. Sjuksköterskorna kände sig 

utmanad när de var en liten arbetsstyrka och hade patienter som krävde mycket av 

dem. Frustration uppkom också via press från ledningen på att patienterna skulle 

ha ett snabbt tillfrisknande för att sedan kunna flyttas vidare.  

 

Manipulation 

Ramjan (2003) se tidigare redovisad studie, syftet med studien var att undersöka 

svårigheter och hinder som finns för att utveckla en terapeutisk relation mellan 

sjuksköterskor och ungdomar som lider av anorexia nervosa. Sjuksköterskorna 

som deltog i studien beskrev att de kände frustration över att det inte finns något 
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exakt att peka på varför en person får anorexia nervosa. Denna frustration gjorde 

även att sjuksköterskorna blev skeptiska och pessimistiska. Sjuksköterskorna 

kände sig misslyckade över att ha bristande kontroll över patientens tillfrisknande. 

De kände att det ständigt var en känslosam och psykologisk strid. 

Sjuksköterskorna upplevde patienterna som manipulativa och kände att 

patienterna var opålitliga. 

 

Behov av utbildning 

I denna kategori kommer tre artiklar att redovisas och dessa visar på behovet av 

utbildning om ätstörningar.  

 

Bristande utbildning 

Dichter, Cohen och Connolley (2002) har genomfört en kvantitativ studie, som 

bedömdes vara av medelhög kvalitet. Syftet med studien var att undersöka 

kunskapsnivån och medvetenheten som grundutbildade- och specialistutbildade 

sjuksköterskor hade fått för att vårda unga flickor med bulimia nervosa. I 

undersökningen ingick n=200 sjuksköterskor varav n=121 svarade på enkäten 

som skickades ut. En deltagare sa att det inte finns någon speciell utbildning om 

ätstörningar i den akademiska- eller kliniska utbildningen. Majoriteten av 

deltagarna kände inte till DSM-VI kriterierna för diagnos av ätstörningar. För att 

ta reda på medvetenheten om ätstörningar fick deltagarna svara på frågor om hur 

ofta de tog reda på riskbeteenden som är associerat till bulimia nervosa. Två av 

deltagarna sa att deras medvetenhet hade ökat när de hade svarat på enkäten. 

Majoriteten av deltagarna kände att de inte vara kompetenta nog för att sätta 

diagnosen bulimia nervosa, samt att de inte kände sig tillräckligt kompetent för att 

vårda dessa patienter. 

 

Okunskap 

Fleming och Szmukler (1992) har gjort en kvantitativ studie som är baserad på en 

enkätundersökning. N=497 enkäter skickades ut och n= 352 blev besvarade. 

Artikeln bedömdes vara av medelhög kvalitet. Syftet med studien var att 

undersöka omvårdnadspersonalen attityder om att vårda patienter med 

ätstörningar. Det visade sig att attityderna skilde sig åt på grund av att deltagarna 

hade olika erfarenheter och kunskap om ätstörningar. Den vårdpersonal som 
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ansåg att patienten själv hade skulden till att drabbats av ätstörning hade bristande 

kunskap och erfarenhet av att vårda dessa patienter. En god vårdare-

patientrelation visade sig vara svår att etablera för den personal som hade 

bristande kunskap, erfarenhet och negativa attityder mot patienter med 

ätstörningar. 

 

Dåliga riktlinjer 

Ramjan (2004) se tidigare redovisad studie, syftet med studien var att undersöka 

de svårigheter och hinder som finns för att utveckla en terapeutisk relation mellan 

sjuksköterskor och ungdomar som lider av anorexia nervosa. Sjuksköterskorna 

kände att de hade lite kunskap om ätstörningar och förväntade sig därefter att bli 

manipulerade av sina patienter. Utan någon förståelse för sjukdomen kände 

sjuksköterskorna att det var svårt att vara sympatisk och ansåg ibland att patienten 

själv orsakat sjukdomen . Resultatet av att inte ha någon förståelse för anorexia 

nervosa gjorde sjuksköterskorna förvirrade och ambivalenta.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I denna studie användes nio kvalitativa och tre kvantitativa vetenskapliga artiklar. 

Databaserna som sökningen gjordes på användes därför att PubMed och Cinahl är 

omvårdnadsdatabaser. Psycinfo är en databas inom psykologi vilket passar vårt 

ämne därför gjordes sökning där. Det har varit svårt att hitta artiklar inom ämnet 

på grund av att vi valde att inkludera enbart studier som publicerats senast 1990 

och det visade sig att vårt valda ämne var populärt att forska om under 1980-talet. 

Utfallet på studien kan ha blivit annorlunda om vi valt att ha med äldre forskning, 

men vi valde att inkludera så aktuell forskning som möjligt. Adolescent som limit 

användes vid sökningens början men detta begränsade utfallet av träffar, därför 

valdes denna limit senare bort för att få ett större utfall. Sökorden eating disorder 

är en fritextsökning och användes för att vi missade att skriva dit s:et i slutet, men 

eftersom detta sökord gav träffar valde vi att ha kvar denna sökning. Andra 

sökord användes i början av sökningen, men dessa valdes bort på grund av att det 

var få träffar, om vi behållit dessa sökord hade kanske utfallet av studien blivit 

annorlunda. Manuell sökning genomfördes genom att söka igenom referenslistor 

på de artiklar som vi hittade i sökningen på databaserna och detta resulterade i sex 
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artiklar. Två av våra artiklar i resultatet handlar inte specifikt om vårdpersonalens 

erfarenheter om att vårda personer med ätstörningar. Men det handlar om 

vårdpersonalens erfarenheter av att vårda personer med psykiska sjukdomar. 

Därför valdes dessa två artiklar med i resultatet. En till anledning varför vi valde 

dessa är att det var svårt att hitta artiklar till resultatet och för att slippa ta med 

artiklar från 80-talets början valde vi med dessa. En styrka med studien är att vi 

har läst igenom så pass många titlar och abstrakt och att vi har lagt ner mycket tid 

på det. Det engelska fackspråket har ibland varit ett hinder i läsningen av 

artiklarna då detta inte är vårt modersmål. Vad som mera har varit en begränsning 

är den kvantitativa artiklarna då vi inte har tillräckligt med kunskaper om 

statistiska metoder och kvantitativ forskning. Men det har varit en styrka att vi har 

varit två som skrivit detta arbete eftersom båda två har läst igenom alla artiklar, 

granskat det var för sig och därefter diskuterat resultatet.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa erfarenheter hos sjuksköterskor 

som vårdar personer med ätstörningar. Analysen som gjordes resulterade i fyra 

kategorier: skapa en trygg relation, att vara ett stöd, känna frustration och behov 

av utbildning. Resultatet visar att en god relation mellan sjuksköterska och patient 

vore det optimala för en god vård. Men på grund av bristande utbildning om 

ätstörningar för sjuksköterskorna, upplevs patienterna som manipulativa och 

krävande och detta genererar i att relationen mellan sjuksköterska och patient blir 

frostig. Detta är frustrerande och energikrävande för sjuksköterskorna och det 

leder i sin tur till att sjuksköterskorna stänger av sig från ätstörningspatienterna.  

 

En god sjuksköterske-patient relation är något viktigt inom vården och kvaliteten 

av relationen är avgörande för hur bra sjuksköterskan kan tillgodose patientens 

behov. Faktorer som är av värde för att bilda en god relation till patienten är 

empati, acceptans, tillit, positiv attityd, konfidentialitet och att relationen är 

fortlöpande. Sjuksköterskan förväntas ta kontroll över patienten eftersom hon inte 

kan göra det själv, men om relationen blir en kamp om makt över kontroll mellan 

personal och patient kommer relationen inte leda någon vart och även hindra 

patienten till att bli bättre i sin sjukdom. Sjuksköterskan måste kunna hålla 

tillbaka och inte ta för mycket kontroll över patienten utan ta över kontrollen till 
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en viss gräns och kunna sätta gränser för patienten som patienten i sin tur ska följa 

för att framsteg i behandlingen ska kunna ske. Om sjuksköterskan i sin tur inte 

sätter dessa gränser kan patienten lätt kunna manipulera henne vilket leder till en 

dålig relation mellan sjuksköterska och patient (Jfr Newell, 2004; Muscari, 1988; 

George, 1997). I flertalet artiklar i resultatet framkom det att för att kunna bilda en 

god sjuksköterske-patientrelation krävs det självutlämnande till en viss grad så att 

patienten kan identifiera sig med sjuksköterskan. Även att det ibland kan vara 

svårt att bilda en god relation för att sjuksköterskan inte accepterar patientens 

beteende. Men att sjuksköterskan måste se till hela patienten som person inte som 

sjukdomen i sig. Det viktigaste som framkommit i denna studie är för att kunna 

skapa en god relation till dessa patienter krävs förtroende mellan sjuksköterskan 

och patienten så att patienten ska känna att hon/han kan anförtro sig till 

sjuksköterskan och även att sjuksköterskan ska kunna känna förtroende och tillit 

till patienten för att hon/han ska kunna hjälpa patienten (jfr Gregg & Magilvy, 

2004;  O´brien, 2000). Naturlig tillit hör till det mänskliga livet. Denna tillit finns 

hos oss när vi träffar en vilt främmande människa. Tvivel uppstår om en speciell 

anledning till det kommer upp. Tillit betyder att utlämna sig själv. Det är därför 

reaktionerna blir våldsamma om tilliten missbrukas (Lögstrup, 1994, s. 41-42). 

För att kunna skapa en god relation till patienten krävs det att tilliten mellan 

sjuksköterska och patient inte missbrukas. För  om tilliten missbrukas blir 

relationen dålig och då har sjuksköterskan inte någon möjlighet att hjälpa 

patienten vidare i sitt tillfrisknande (Jfr Lögstrup, 1994, s. 41-42). 

 

Vid omvårdnad av ätstörningar är motiveringsarbetet av betydelse och det måste 

fortgå under hela behandlingsförloppet (Lökensgard, 1997, s. 194-195). Att kunna 

acceptera och att vara fördomsfri gentemot ätstörningspatienter är viktigt för 

sjuksköterskorna i deras arbete med ätstörningspatienter. Vidare är det viktigt att 

patienterna själva ska ta ett visst ansvar över sig själva och sin behandling. Detta 

egenansvar hos patienterna ska stöttas genom positiv feedback från 

sjuksköterskorna för att patienterna ska få ett bättre självförtroende (Walsh, 

2007). Eriksson (1993, s. 164) skriver om sjuksköterskans syn på att lindra 

lidande. Det kroppsliga lidandet går att lindra rent tekniskt men att lindra ett 

själsligt lidande kräver en djup förståelse av sjuksköterskan.  
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Inom vårdarbetet är det även viktigt att ha stöd från kollegor eftersom arbetet med 

ätstörningspatienter är känslomässigt uttömmande. För att inte bli nergången själv 

är det viktigt att få kunna berätta om sina känslor och intryck som uppkommit i 

mötet med patienter (Jfr Höök, 2001, s. 44-45; Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2005, s. 20-26; Muscari, 1988). Det framkom i resultatet att 

sjuksköterskans uppmuntran och närvaro var den bästa formen av stöd. 

Sjuksköterskan ansåg även att deras stöd spelade en stor roll i patientens 

tillfrisknande. Det framkom även att stöd handlar om att ge patienten möjlighet att 

göra vissa egna val (Jfr  Micevski och McCann, 2005; Jarman, Smith & Walsh, 

1997) Tilliten som finns naturligt mellan två människor och utlämnandet som den 

ena individen gör beroende på den situation hon/han är i, leder till att den andre 

genom denna tillit ta vara på denna människas liv som läggs inom denna 

människas ansvar och därmed göra det till ett gott liv (Lögstrup, 1994, s. 50-51).  

 

Att vårda ungdomar kan komma med vissa svårigheter på grund av att 

sjuksköterska och patient har olika erfarenheter. Detta kan leda till 

kommunikationssvårigheter eftersom dessa patienter har en brist på mognad och 

ofta känner sig oroad över att vistas på sjukhus. Svårigheter uppkommer också på 

grund av att patienten och sjuksköterskan ser sjukdomen på olika sätt. Patienten 

placerar sin sjukdom i ett levt sammanhang och sjuksköterskan placerar samma 

sjukdom i ett vetenskapligt och kliniskt sammanhang. Om detta inte ses som en 

tillgång och utbyte av erfarenheter kan detta leda till svårigheter i vården av 

patienten. Men genom sin utbildning ska sjuksköterskan ha en god kunskap om 

hur dessa patienter ska bemötas (Jfr Grothaus, 1998; Niven & Robinson, 1997, s. 

199; Scherman-Hansson, 1998, s. 103). Att känna frustration över att vårda 

patienter med ätstörningar diskuterades i ett antal artiklar, att känna frustration 

ledde i slutändan till att sjuksköterskorna tog avstånd från dessa patienter. 

Sjuksköterskorna hade inte tiden eller orken att vara runt i kring patienterna. 

Frustrationen ledde även till att sjuksköterskorna kände sig misslyckade för att de 

kände att de inte hade kontroll över patientens tillfriskande (Jfr Ramjan, 2003). I 

kommunikationen människor emellan kan det ibland uppstå en konflikt där 

beskyllningar om förebråelser uppkommer på grund av konflikten. Dessa 

förebråelser och beskyllningar kommer av att tilliten ärras. Det finns ingenting 

som ger någon människa rätt att göra sig till herre över någons individualitet eller 
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vilja. Inte heller välmening eller egen insikt om vad den andres bästa är för att 

avvärja olyckor. Utan det är upp till den enskilde att bestämma vad som känns 

bäst. Genom detta får den enskilde personen stå för vad han gör eller inte gör. 

Summan är att ansvaret för någon aldrig kan bestå i att överta den andres egna 

ansvar (Lögstrup, 1994, s. 43-59, 60-69).  

 

”För att kunna utöva en god omvårdnad behöver vårdpersonalen 
olika typer av kunskap, vilka förvärvas på olika sätt.”  
(Norberg, Axelsson, Hallberg,  Lundman., Athlin, Ekman, Engström, 

Jansson & Kihlgren, 1992, s. 109). 

 

Utbildning om ätstörningar är av stor vikt för sjuksköterskor för att de ska förstå 

sjukdomen och kunna hjälpa. Sjuksköterskor behöver mer information för att fullt 

ut förstå behandlingen och meningen med ätstörningar (Jfr Grothaus, 1998; 

George, 1997; Muscari, 1988). Ett holistiskt perspektiv är önskvärt i 

omvårdanden av patienter som lider av ätstörningar. Först och främst ska 

sjuksköterskan ha en förståelse för sjukdomen i sig och för det andra ska 

sjuksköterskan ha förståelse för hur vissa personer drabbas av denna sjukdom 

(Anderson, 1997). I ett flertal artiklar diskuterades bristen av utbildning om 

ätstörningar och vilka svårigheter som kommer med detta. Vissa sjuksköterskor 

kände att de inte hade rätt kompetens för att vårda patienter med ätstörningar. Det 

som följer med okunskap är negativa attityder, förutfattade meningar och 

bristande förståelse för dessa patienter (jfr Fleming & Szmukler, 1992; Ramjan, 

2003). Att gripa in i en annan människas tillvaro är inte detsamma som okunskap, 

utan tvärtom det kan mycket väl vara ett redskap när en handling utförs. Men 

kunskapen kan vara flyktig , ytlig och ödesdiger. Förhållandet mellan handling 

och kunskap är att kunskapen är den etiska handlingens redskap (Lögstrup, 1994, 

s. 284-285). För att erhålla den kunskap som behövs för att ge patienter med 

ätstörning en bra vård krävs mer utbildning och träning i den kliniska 

verksamheten (Jfr Lögstrup, 1994, s. 284-285). 
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskan erfarenheter i att vårda 

personer med ätstörningar. Huvudfynden i denna studie visar på att för att 

sjuksköterskan ska kunna ge ett bra stöd till patienter med ätstörningar krävs det 

att de först skapar en god sjuksköterske-patientrelation och detta skapas genom 

förtroende och tillit till varandra. Även att sjuksköterskan behöver stöd från 

kollegor så de kan diskutera sina känslor och upplevelser och ge varandra råd. 

Studien visar även på att bristande utbildning om ätstörningar förekommer och att 

detta leder till att attityderna kring dessa patienter blir negativa och det är svårt att 

handskas med dem. Det leder till att sjuksköterskan upplever en känsla av 

otillräcklighet för att de inte har kunskapen att hjälpa denna patientgrupp. Vidare 

forskning inom ämnet behövs eftersom det finns lite forskning om 

sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med ätstörningar. Den forskning 

som finns tillgänglig idag om vården till patienter med ätstörningar är främst sedd 

ur patientens och familjens perspektiv. Inom sjuksköterskeutbildningen är det 

önskvärt att psykiatrikurser får större utrymme i utbildningen. 
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bandspelare 
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steg för steg metod. 

Teman som kom fram 
var aggression, våld, 
självskada och udda 
beteende. För att 
kunna vårda en svår 
patient krävs det att 
sjuksköterskan har 
god kompetens och 
kontroll. För att en 
god relation ska kunna 
skapas mellan patient 
och sjuksköterska så 
ansågs det vara viktigt 
att patienten ska få 
bibehålla viss kontroll 
över sin sjukdom. 
Sjuksköterskan ansåg 
även att vissa krav 
som patienten hade 
skulle nekas för att 
vården skulle bli den 
bästa. 

K=II 
 

Burket &. Scramm 
1995 
USA Florida 
 

Att förstå orsaker till att 
viss vårdpersonal vill 
jobba med patienter med 
ätstörningar och varför 
vissa inte vill det. 

Kvantitativ design 
med kvalitativa inslag. 
Som baseras på 
enkätundersökning 

N:159 
Bortfall:69 
Bortfallsanalys 
genomförd 

Deskriptiv statistisk. 
De statistiska metoder 
som användes var chi-
square test och p-
värden. 

De flesta som inte 
ville vårda dessa 
patienter hade 
anledningen att de 
kände så stor 
frustration över dessa 
patienter 

DS=II 

Dicheter, Cohen & 
Connolley  
2002 
USA-Califonien 
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kunskapsnivån och 
medvetenheten hos 
grundutbildade och 
specialistutbildade 
sjuksköterskor hade fått 
för att vårda unga flickor 

Kvantitativ studie som är 
deskriptiv och 
randomiserad 

N: 200 
Bortfall:79 
Igen bortfallsanalys 
gjord. 

Deskriptiv statistisk, 
pearsons korrelation, 
one-way Anovas och 
post hoc tests 

Kunskapsnivån mellan 
sjuksköterskorna 
visade sig variera, 
likaså medvetenheten 
om bulimi. De som 
hade mest kunskap 
inom ämnet var 

RCT=II 
 



 
 

 

med bulimia nervosa pediatriksköterskan. 
Fleming & Szmukler  
1992 
Australien 

Att undersöka 
omvårdnadspersonalens 
attityder om att vårda 
patienter med 
ätstörningar 

Kvantitativ design 
Baseras på 
enkätundersökning 

N:497 
Bortfall:147 
Ingen 
bortfallsanalys 
gjord. 

Deskriptiv statistik. 
De statistiska metoder 
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ANOVA, p-test, post 
hoc test, medelvärde, 
standardavvikelse, 
Beta och t-test. 
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vårdpersonalen på 
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DS=II 
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på bandspelare 

N:38 Deskriptiv statistik. 
Inspelningarna 
lyssnades igenom och 
en innehållsanalys 
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Storbritannien 
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sjuksköterskans 
upplevelse och 
erfarenhet av vården 
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som lider av anorexia 
nervosa 

Kvalitativ design som 
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strukturerade intervjuer 
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bandspelare och som 
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förbättringar ses i 
behandlingen detta 
anses vara ett bra mål 
att ha. 
Sjuksköterskorna 
anser även att 
erfarenhet och empati 
krävs i vården av 
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sjuksköterskor som 
vårdar ungdomar med 
anorexia nervosa. 

Kvalitativ design. 
Inspelade intervjuer. 

N:5 Inspelade intervjuer 
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papper och antog 
Colaizzis analysmetod 
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teman. 

Grundläggande 
värderingar hos 
sjuksköterskan 
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Micevski & McCann 
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Australien 
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sjuksköterskor 
använder sig av för att 
skapa vardagliga 
relationer till tonåringar 
som lider av anorexia 
nervosa. 

Kvalitativ design. 
Grounded theory. 
Skrevs ner ordagrant 
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ner på papper 
analyserades genom 
koncept och koder. 
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Sjuksköterskorna 
ansåg att genom att 
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bildandet av patient 
relationer. Även 
genom att ta lärdom 
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komma fram till 
strategier som inte 
fungerar och vilka 
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fungerar i bildandet 
av en patient 
relation. 
Sjuksköterskorna sa 
även att genom att ta 
tid till att sitta ner 
och lyssna till 
patienten gav bättre 
förutsättningar för att 
patient relationen 
skulle bli en bra 
relation. 

K=I 

O´Brien 
2000 
Australien 

Att få en förståelse av 
de erfarenheter som 
sjuksköterskor har som 
arbetar med psykiskt 
sjuka personer  

Kvalitativ design 
Baserat på individuella 
intervjuer som spelades 
in på bandspelare. 

N:5 Varje deltagare 
intervjuades 3 gånger. 
Forskaren gick 
igenom intervjuerna 
gång på gång. Sedan 
gjordes en latent 
innehållsanalys av 
intervjuerna där 
forskaren kom fram 
till 4 teman. 

De teman som man 
kom fram till som 
utgjorde resultatet 
var: att finnas där, att 
vara engagerad, 
skapa förtroende och 
underlätta övergång i 
deras 
sjukdomsförlopp. 

K=II 

Ramjan 
2003 
Australien 

Att undersöka de 
svårigheter och hinder 
som finns för att 
utveckla en terapeutisk 
relation mellan 

Naturalistisk ansats. 
Semi strukturerade 
intervjuer som spelades 
in med bandspelare som 
sedan skrevs ner 

N: 10 Innehållsanalys som 
resulterade i tre 
teman. De använde 
sig av ett 
datorprogram som 

Kampen för 
förståelse, de ansåg 
sig ha lite förståelse 
för anorexia nervosa. 
Kampen att få 
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sjuksköterskor och 
ungdomar som lider av 
anorexia nervosa. 

ordagrant. heter NUD*IST kontroll för de ansåg 
att patienterna var 
manipulerande. 
Kampen för att 
utveckla ett 
terapeutiskt 
förhållande mellan 
sjuksköterska och 
patient 

Ryan., Malson., Clarke., 
Andersson & Kohn. 
2006 
Australien 

Att belysa de 
utmaningar och 
svårigheter som 
vårdpersonal har i 
vården av patienter med 
ätstörningar. 

Kvalitativ metod som 
baseras på intervjuer. 

N: 15 En diskursiv 
analysmetod antogs 
för att analysera 
intervjuerna. 

Sjuksköterskorna 
ansåg att omvårdnad 
av ätstörningar var 
en kärleksfull 
omvårdnad och ett 
empatiskt stöd för 
patienterna. Men 
även att det var en 
strikt och 
disciplinerad 
omvårdnad och även 
en slags frihet under 
ansvar.   

K=I 

Turell, Davis, Graham & 
Weiss 
2005 
Kanada 

Sjuksköterskor och 
patienter undersöktes 
om vilka förutsättningar 
som är nödvändiga för 
att en patient med 
anorexia nervosa ska 
klara av att skivas ut 
från sjukhuset. 

Kvalitativ studie 
Deskriptiv och icke 
randomiserad 
Prospektiv 
Baseras på 
enkätundersökning 

N:14  När alla enkäter var 
inlämnade gavs dessa 
till en grupp som 
skulle bedöma 
enkäterna för att 
förebygga bias 
gjordes det som ett 
blindtest. En 
innehållsanalys 
gjordes av forskarna. 
Sex tema bildades. 

Alla som var med i 
undersökningen 
ansåg att en medicins 
stabilitet krävdes för 
att patienten skulle 
vara redo att skrivas 
ut. Även att ha god 
koll på vad som ska 
ätas var en viktig del 
som patienterna och 
föräldrarna beskrev. 
En viss stabilitet i sin 
psykiska hälsa var 
även det något som 
krävdes för att kunna 
känna sig redo att 
skrivas ut. 
Deltagarna i studien 

 DS=II 



 
 

 

ansåg att efter 
utskrivning skulle 
någon slag 
stödverksamhet 
finnas. Patienterna 
tyckte att det 
viktigaste var att ha 
ett stöd efter 
utskrivning. 
Sjuksköterskorna 
tyckte att föräldrarna 
skulle vara en del av 
behandlingsteamet. 
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Författare, År Titel Orsak till Exklution 
Bergh, Brodin, Lindberg & 
Södersten 
2002  

Randomized controlled trial of 
treatment for anorexia and 
bulimia nervosa 

Artikeln fokuserar på 
patientens perspektiv på 
vården och detta gör att denna 
artikel inte passar in på vårt 
syfte. 

Cordery & Waller 
2006 

Nutritional Knowledge of 
Mental Health Care 
Professionals Working in the 
Eating Disorders 

Denna artikel är fokuserad på 
vårdgivares kunskap om 
nutrition och stämmer därmed 
inte över med vårt syfte. 

Kong 
2005 

Day treatment programme for 
patient with eating 
disorders:randomized controlled 
trial 

Denna artikel fokuserar sig på 
patientens perspektiv på 
vården och då passar den inte 
in på vårt syfte. 

Malson, Finn, Clarke & 
Anderson 
2004 

Constructing ´The Eating 
Patient`: A Discourse Analysis 
of Treatment Experience 

Denna artikel fokuserar på 
patientens perspektiv på 
vården och detta gör att denna 
artikel inte passar in på vårt 
syfte. 

Maradiegue, Cecelic, 
Bozzelli & Frances 
1996 

Do Primary Care Provides 
Screen for Eating Disorders 

Denna artikel är fokuserad på 
nutrition och prevention inom 
primärvården och därmed så 
passar den inte till vårt syfte. 

Winn, Prekin, Walwyn, 
Schmidt, Eisler, Treasure, 
Berelowitz, Dodge, Frost, 
Jenkins, Hohnson-Sabine, 
Keville, Murphy & 
Robinson 
2007 

Predictors of Mental Health 
Problems and Negative 
Caregiving Experiences in 
Carers of Adolescents with 
Bulimia Nervosa 

Denna artikel handlar om 
patienten och familjens 
perspektiv på vården och 
behandlingen av ätstörningar 
och detta gör att denna artikel 
inte passar in på vårt syfte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 4 Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier 
 
 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. Otillräcklig beskriven 
datainsamling och analysmetod. Vagt 
beskrivna tolkningar och slutsatser. 
Oklar kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 
 

 
 

 I= Hög kvalitet 
 

II= 
Medel 

III= Låg kvalitet 
 

RCT Större välmonitorerad multicenter 
studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder 
inklusivebehandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. 

 
 
 

- 

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

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

 
- 

Litet antal patienter, 
tveksamma 
statistiska metoder. 
 

DS Stort konsekutivt patientmaterial 
som är väl beskrivet och analyserat 
med adekvata statistiska metoder 
(t.ex. multivariatanalys, 
fallkontrollmetodik, 
etc). Lång 
uppföljning. 

 
 
- 

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