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Abstrakt 
Bakgrund: Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom som påverkar hela 
familjen. Familjemedlemmar tar oftast på sig skulden av sjukdomen, vilket 
leder till psykisk ohälsa. Syftet: Var att belysa anhörigas behov av stöd när en 
familjemedlem drabbats av anorexia nervosa. Metod: En systematisk 
litteraturstudie. Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed, PsycInfo 
och Cinahl. Av de 13 artiklar som ingick i studien gjordes en analys av 
resultatet i artiklarna. Resultat: För de anhöriga var det en mycket påfrestande 
situation att vårda den sjuke familjemedlemmen. De hade många obemötta 
behov som exempelvis brist på information om sjukdomen, bristande 
kommunikation med de professionella, behov av stöd från sjukvården och 
önskan om att få träffa andra i liknande situation. Slutsats: Anorexia är en 
svår sjukdom som tar mycket på anhörigas krafter. Därför behövs 
lättillgängligt stöd som information om sjukdomen samt råd och guidning i 
omhändertagandet. 
 
 
Nyckelord: Anhöriga, anorexia nervosa, familjerelationer, litteraturstudie och 
stöd 
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Bakgrund 

 

Hälsa är någonting ursprungligt, naturligt hos människan. Ohälsa är en följd av 

att människan mött olika slags hinder. Man kan säga att människans ohälsa är 

ett brott mot naturens lagar eller ett avsteg från den naturliga människan 

(Eriksson, 1996, s. 11). 

 

Termen anorexia nervosa myntades av William Gull år 1873. Anorexia betyder 

”brist på aptit” men stämmer inte överens med sjudomens tillstånd. Vid anorexi 

känner sig personen hungrig men försöker förtränga känslan och intar endast en 

minimal mängd mat. Tanken på mat finns konstant och hela vardagen och 

livsstilen kretsar kring detta. Sjukdomen saknar inte brist på aptit utan är en idé 

att vilja bli smal, vilket personen valt att acceptera. Anorexia nervosa är en 

störning som karaktäriseras av avsiktlig viktminskning bestämd av personen 

själv. Vanligen är det unga tjejer som drabbas, men även unga män påverkas. 

Sjukdomen associeras med en specifik psykopatologi där det finns en rädsla för 

fetma och övervikt som kvarstår som en överdriven idé hos personen. Ofta 

förekommer undernäring i olika svårighetsgrader som leder till sekundära 

endokrina och metaboliska förändringar och störningar i kroppsfunktionerna. 

Symtomen vid sjukdomen inkluderar strikta dietval, överdriven träning, 

framkallande av kräkningar samt användning av laxeringsmedel, aptit 

undertryckande medel och diuretika. Kriterierna för fastställande av diagnosen 

anorexia nervosa är: tidiga tecken som tillbakadragande från familj och vänner, 

ökad känslighet för kritik, plötsligt ökat intresse för fysisk aktivitet, ångest och 

depressions symtom (Giordano, 2005, s. 18 - 24).      

     

Kriterier för anorexia nervosa enligt den amerikanska diagnosmanualen DSM-

IV- TR är följande: 

”Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och 

längd (Till exempel viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är 

mindre än 85 procent av den förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen 

fortfarande växer, vilket leder till att kroppsvikten är mindre än 85 procent av 

den förväntade). Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli 
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tjock, trots att han eller hon är underviktig. En störd kroppsupplevelse avseende 

vikt eller form, självkänslan överdrivet påverkad av kroppsvikt eller form, eller 

förnekar allvaret i den låga kroppsvikten. Amenorré hos menstruerande 

kvinnor, det vill säga minst tre på varandra följande menstruationer uteblir. (En 

kvinnas menstruation anses ha upphört om hon endast menstruerar till följd av 

hormonbehandling, till exempel med östrogen)” (American Psychiatric 

Association, 2002, s. 195). 

 

Anorexia nervosa är en mycket allvarlig ätstörning som är associerad med 

allvarliga medicinska komplikationer. Sjukdomen är mycket svårt att behandla 

framgångsrikt, även om intensiva slutenvårds metoder används. 

Orsakssambanden för utvecklandet av anorexia nervosa är den personliga 

omvärldssynen, biologiska och psykodynamiska orsaker (beteckning på teorier 

som förklarar mänskligt beteende). Omvärldssynen understryker betydelsen av 

en intensiv rädsla över att gå upp i vikt som visar sig i överdriven fysisk 

aktivitet och minskat intag av mat. Det biologiska perspektivet tar hänsyn till 

betydelsen av genetik, temperament eller andra personliga egenskaper som kan 

spela roll i utvecklingen av anorexia nervosa. De psykodynamiska teorierna 

menar att de med anorexia nervosa ”hittar sig själv” i sjukdomen. Denna teori 

förutsätter att patienten har en extrem rädsla för mognad, viktuppgång, 

puberteten och sexuella relationer och ”använder” sjukdomen som ett skydd 

mot dessa farhågor, anser Williamson, Martin & Stewart (2004).   

 

Det är svårt att acceptera att en ung, intelligent, skicklig och annars frisk person 

kan förstöra sitt liv för ”smalhetens” skull och inte för någon annan anledning 

än att hålla en onormalt låg kroppsvikt, vilket kan uppfattas som både oattraktivt 

och farligt. Ätstörningar är ett förbryllande och frustrerande tillstånd att 

handskas med. De människor som bryr sig om personer med ätstörningar 

kommer bli överväldigad med känslor (skam, oro) och angelägenhet. De blir 

vittnen till en försvagande sjukdom som påverkar och förstör hela livet för den 

drabbade. Den drabbade blir mer tillbakadragen och mer koncentrerad på 

projektet att ”vara smal” (Giordano, 2005, s. 30-31). 
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Figueroa (2008) påvisar det etiska dilemmat som uppstår då medicinska 

tvångsåtgärder måste tas vid, samtidigt som patientens autonomi skall 

respekteras. Svårigheter ligger i att få ett samspel mellan välbefinnande, 

självständighet och rättvisa då patienten skall behandlas.   

På en del behandlingskliniker kan man uppleva ett dilemma mellan att låta 

patienten ta sina egna beslut eller att alternativt ta besluten åt dem i syfte att 

skydda och behandla (Lask & Bryant-Waugh, 2007, s. 338).       

 

Kluck (2008) påvisar att tidigare etiologiska upptäckter om att familjen samt 

psyket på den drabbade spelar en viktig roll i utvecklandet av 

ätstörningsbeteenden. I forskning har det dokumenterats att barn lär sig genom 

att se på andra, de gör som du gör och inte som du säger. Barnen lär sig 

exempelvis att äta genom föräldrarnas reaktion på deras handling vad gäller 

matvanor och de vuxnas ”synsätt” på mat. Genom att närma sig den drabbades 

situation kan man lättare förstå vilket inflytande familjen kan ha, för 

utvecklandet av en ätstörning. 

 

Ottosson & Ottosson (2007, s. 113) menar att när föräldrar söker vård för ett 

barn med anorexia så präglas familjen ofta av överbeskydd, insnärjdhet, 

rigiditet, låg konflikttolerans och ett strävande efter att hålla en snygg fasad utåt. 

Familjeförehållandena behöver inte vara en orsak till barnets sjukdom utan det 

kan vara en följd av sjukdomen. Föräldrarna till ett barn med anorexia nervosa 

har en normal kroppsbild och de är nöjda med sitt utseende och de idealiserar 

varken slankhet eller fyllighet. Deras personligheter visar stor variation utan 

påtagliga störningar, men överviktiga mödrar är vanligare än väntat. 

 

För att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande samt att 

finna mening i dessa upplevelser menar Joyce Travelbee att omvårdnad är en 

mellanmänsklig process där den professionella omvårdnadspraktikern hjälper en 

individ, en familj eller ett samhälle. De viktigaste begreppen i Travelbees teori 

är människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer och 

kommunikation. Vid sjukdom är det viktigt att människan finner en mening i 

olika upplevelser man har i livet, det kan vara en känsla av att någon eller något 

behöver en. Enligt Travelbee så når omvårdnaden sitt syfte genom att etablera 
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en mellanmänsklig relation, förutsättningen för detta är att båda parter reagerar 

på den andres ”mänsklighet”. Detta innebär att även sjuksköterskan har behov 

som hon tillgodoser i relationen. Kommunikation är ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap, där man delar eller förmedlar tankar och känslor, vilket är en 

förutsättning för att nå målet med omvårdnaden. Enligt Travelbees teori är detta 

ett sätt att hjälpa till att bemästra sjukdom och lidande, och att finna en mening i 

sin upplevelse (Kirkevold, 2000, s.130-136). 

 

Kyriacou, Treasure och Schmidt (2008) beskriver att föräldrarna kan uppleva 

skam, självförakt och skuld över utvecklingen av sjukdomen. De sociala 

missuppfattningarna om ätstörningen får familjemedlemmarna att känna sig 

isolerade och ”märkta” och de upplever ångest, ilska, sorg, förlust och 

hjälplöshet på grund av känslan att inte kunna kontrollera sjukdomen.        

 

 
Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa anhörigas behov av stöd när en 

familjemedlem drabbats av anorexia nervosa. 

  

Frågeställning: Vilket stöd efterfrågar anhöriga? 

 

 

Metod 

Metodbeskrivning 

En litteraturstudie har genomförts för att besvara studiens syfte. Detta har gjorts 

med stöd av Forsberg & Wengström (2008, s.30) som säger att förutsättningarna 

för en systematisk litteraturstudie är att det finns tillräckligt många studier av 

god kvalitet som kan utgöra underlag för bedömningar och slutsatser.  
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Litteratursökning 

Manuell sökning av litteratur har gjorts. Relevanta artiklar har sökts på 

artikelsökbaserna PubMed, Cinahl via EBSCO och PsycInfo. Begränsningar 

som användes vid sökningen av relevanta artiklar var: PubMed: English, 

Human och publicerade mellan 1999-2009. PsycINFO: Publicerade mellan 

1999-2009. Cinahl: Publicerade mellan 1999-2009. De MeSH termer som 

användes var: Anorexia nervosa = Anorexia nervosa, Anorexia = Anorexi, 

Family = Familj/anhöriga, Family relations = Familjerelationer,  Social support 

= Socialt stöd. Andra fritext sökord som användes var: Support = stöd, Needs = 

behov, Carers =anhörigvårdare. 

Bearbetningen av artiklarna har gjorts genom etiskt övervägande samt utifrån en 

granskningsmall från SBU. För att hitta relevanta artiklar och litteratur till 

studien har stöd tagits av Forsberg & Wengström (2008, s. 30-31).  

 

Inklusionskriterier 

För att artiklarna skulle inkluderas i studien behövde de uppfylla vissa kriterier. 

Dessa var att de inte fick vara äldre än 10 år, artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och belysa anhörigas (föräldrar, syskon och partners) behov av stöd. 

Alla åldrar på de anhöriga inkluderades.   

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som föll bort var de som inte svarade mot studiens syfte, de som 

publicerades tidigare än år 1999, de som inte var skrivna på engelska samt de 

som inte belyste anhörigas behov av stöd. 
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Tabell 1. Översikt över sökord, sökkombinationer, databaser, antalet träffar och antalet valda 

artiklar ur samtliga databaser.  Sökningarna gjordes mellan 2009/06 – 2009/10. 

( ) = lästa titlar och/eller abstrakt   
(*) = Artiklar som granskades 
(**) Inkluderade artiklar i resultat 
  
Klassificering av studier 
Klassificering kommer att utföras enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och 

indelas i följande grupper: 

 

o Retrospektiv studie (R): Se tillbaka på hur ett förlopp påverkats under tidens 

gång. 

o Prospektiv studie (P). En jämförande studie mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. Likhet mellan 

grupperna eftersträvas. 

o Deskriptiv studie (DS): Samband händelseförlopp eller förekomst hos en 

definierad grupp beskrivs, kontrollgrupp saknas. 

o Kvalitativ studie (K) Med syfte att få fördjupad förståelse för livsvärden som 

upplevelser och erfarenhet hos individer samlas data i form av till exempel, 

observerade beteenden, berättelser eller intervjuer för analys. 

 

 

 

 

 

 

Sökord  Pubmed Psycinfo Cinahl 
#1 Anorexia nervosa   2896    10036   1371   
#2 Family relations 29865 19282 15730 
#3 Support 1417832 206967 81640 
#4 Carers 2544 6535 3186 
#5 Needs 76026 88592 45065 
#6 Anorexia 5387 12307 2163 
#7 Family 216084 225777 62220 
# 8 Social support 79035 47023 15029 
#1 AND #7 AND #8 38 (38)  (*2) (**1) 496 (496) (*1) (**1) 6 (6) 

#4 AND #5 AND #6 7 (7)  (*2) (**2) 84 (84)  (*6) (**5) 6 (6)   

#6 AND #2 AND #3 67 (67) (*3) (**2) 235 (235)  (*2) (**1) 14 (14)  (*2) (**1) 
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Tabell 2a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, 
enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48) samt enligt SBU: s kvalitetskriterier enligt Berg, Dencker 
och Stensäter (1999, s. 39). 
 I: Hög II: Medel III: Låg 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska 

metoder. 

- 

Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska metoder 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial väl 

beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder (t.ex. 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder 

DS Stort konsekutivt patientmaterial 

som är välbeskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska metoder 

(t ex. multivariatanalys, fall-

kontrollmetodik etc). Lång 

uppföljning. 

 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska 

metoder 

 

 

 

 

 

Tabell 2b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, relevant 

urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning 
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Bearbetning 

Bearbetning har utförts med stöd av SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16-17) i tre faser. 

 

Fas 1 

Vid den databasgrundade sökningen hittades 953 artiklar, samtliga titlar har 

gåtts igenom och hos de artiklar vars titel kunde tänkas svara mot syftet lästes 

även abstrakten. Av dessa 953 artiklar exkluderades 935 stycken på grund av att 

de inte stämde överens med studiens syfte.   

 

Fas 2 

För vidare bearbetning gick 18 stycken artiklar, alla dessa artiklar återfanns via 

e-tidsskrifter. Artiklarna skrevs ut och lästes i sin helhet. Dessa 18 artiklar gick 

vidare till fas 3 för ytterligare bedömning.   

 

Fas 3 

De 18 artiklar som gick vidare till fas 3, granskades och kvalitetsbedömdes med 

hjälp av SBU/SSF nr 4. Efter mer noggrann läsning exkluderades fyra stycken 

artiklar då dessa ej svarade mot studiens syfte. Ytterligare en artikel föll bort då 

denna var en systematisk litteraturstudie. Till studiens resultat inkluderades 13 

artiklar, dessa finns presenterade i bilaga 2 tabell 1 samt de fyra exkluderade 

artiklarna finns presenterade i bilaga 3 tabell 1. Manuell sökning gjordes på de 

inkluderade artiklarnas referenslistor för att försöka finna ytterligare relevanta 

artiklar, men utan resultat.  

 

Analys 

Författarna till denna studie har läst artiklarna upprepade gånger för att 

identifiera likartade mönster i resultatet. Artiklarna har sammanställts i en tabell 

där författarna presenterar de huvudfynd som framkommit.  

Resultaten i artiklarna har analyserats utifrån ett inspirerat innehållsanalytiskt 

sätt. Därefter har subkategorier identifieras och subkategorier med liknande 

innehåll har sammanförts under kategorier (Forsberg & Wengström, 2008, 

s.163). Se tabell 3.  
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Tabell 3. Översikt över subkategorier och kategorier 

 

Etisk granskning 

Etiska överväganden bör göras innan genomförandet av en systematisk 

litteraturstudie. Att välja studier som fått tillstånd från en etisk kommitté eller 

har ett etiskt resonemang är viktigt. Att ta med artiklar som enbart presenterar 

författarnas åsikter är oetiskt (Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). Författarna 

har kontrollerat att samtliga inkluderade artiklarna har ett etiskt resonemang 

eller ett etiskt tillstånd.   

 

 

Resultat 

Genom sökningarna efter relevanta artiklar samt genom bearbetningsfaserna 

återfanns 13 artiklar. Av dessa var sex stycken kvalitativa och sju kvantitativa, 

sju var av hög kvalitet (I) och sex var av medelhög kvalitet (II). Fyra artiklar var 

från Australien, sex från England, två från Tyskland och en var från Kanada. 

För ytterligare information om artiklarna se bilaga 2. Efter att gått igenom 

artiklarna flertalet gånger framkom olika kategorier utifrån artiklarnas innehåll. 

Dessa var, Behovet av information, kommunikation, stöd från vården och stöd 

från andra. Några av artiklarna finns presenterade under flera kategorier.    

 

Behovet av information 

Denna kategori redogör för anhörigas behov av information i omhändertagandet 

av en familjemedlem med anorexia. Här inkluderas tre kvalitativa artiklar och 

tre kvantitativa artiklar. Artiklarna är från Australien, Tyskland och England.  

 

McMaster, Beale, Hillege och Nagy (2004) skriver om hur svårt det kan vara för 

föräldrarna att finna information och hjälp om sjukdomen, det tar oftast lång tid 

Subkategori Kategori 
Brist på information 
 

Behovet av information 

Interaktioner med vårdpersonalen 
 

Kommunikation 

Behov av stöd 
Behov av hjälp 

Stöd från vården 

Stöd och förståelse 
 

Stöd från andra 
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och tar mycket på föräldrarnas krafter. De är därför i behov av stöd från de 

professionella i sökandet efter information och hjälp. 

 

I en artikel av Honey et al.(2008) tar de upp föräldrarnas behov av stöd och 

guidning i omhändertagandet av sitt barn. Utan någon vidare kunskap om 

bakgrund eller erfarenhet av ätstörningar så kände föräldrarna att de behövde 

hjälp och stöd från de professionella. Den sortens hjälp föräldrarna behövde och 

uppskattade var; information om anorexia och dess konsekvenser för hela 

familjen, idéer om varför döttrar kan agera på vissa sätt, råd och strategier att 

använda hemma. Även vårdplanering efter utskrivningen och uppföljning, 

coping strategier och ett mer positivt sätt att tänka kring sjukdomen, rådgivning 

och känslomässigt stöd och möjligheter att träffas och utveckla stödjande 

nätverk med andra föräldrar önskades. Många föräldrar talade om vikten av att 

ha professionella tillgängliga för att ge information och råd och för att kunna 

diskutera om det uppstod några frågor. 

 

Många föräldrar försöker att finna information om anorexian genom att 

exempelvis fråga vårdpersonal, läsa böcker, forska på internet och prata med 

andra kvinnor med anorexia och hennes anhöriga detta skriver Honey & Halse 

(2006). 

Graap et al.2 (2008) nämner i sin studie att ett av det mest efterfrågade behovet 

av stöd var tryckta informationsmaterial. De anhöriga önskade mer information 

om återfall och dess förebyggande, information om behandlingen, 

rehabiliteringen, sjukdomens symtom och förlopp. 

 

Bristen av information tar även Haigh & Treasure (2003) upp i sin studie, där de 

fann att högsta nivåerna av otillfredsställda behov hittades i områden som, 

information om vilken behandling som det finns tillgång till, information om 

prognosen och planer för framtida behandling. Över 60 procent av vårdarna 

uttryckte ett otillfredsställt behov angående information och att vårdpersonalen 

måste vara mer informativa om organisationerna som finns för hjälp och/eller 

råd och behandlingsalternativ.   
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I en engelsk undersökning av Sepulveda, Lopez, Mcdonald & Treasure (2008) 

fick föräldrar till barn med anorexia titta på dvd filmer som handlade om 

interpersonella effekter av ätstörningar, hjälp/stöd vid måltider, kommunikation, 

problematiska beteenden och att analysera beteenden. Detta gjordes för att se 

om informationsmetoden kunde hjälpa de anhöriga i sin situation. Det visade sig 

att mer än hälften av vårdgivarna upplevde en minskad stressnivå efter att de 

tittat på dvd:n. Dvd:ns informativa innehåll hjälpte föräldrarna inom områden 

som kommunikation och hantering av känslor.  

 

Kommunikation 

Denna kategori redogör för kommunikationens betydelse mellan anhörigvårdare 

och vårdpersonal. Här inkluderas fyra kvalitativa artiklar. Artiklarna är från 

Australien och England.   

 

I en artikel av Honey et al. (2008) inriktar de sig på föräldrarnas erfarenheter 

med professionella. Många av föräldrarnas mest positiva och negativa 

utvärderingar av de professionellas tjänster och metoder var relaterade till om de 

tog hänsyn till och stöttade eller om de ignorerade och underminerade 

föräldrarnas egen roll som deras barns primära vårdgivare. I studien framkom 

att föräldrarna vill bli inräknade i den kliniska vården, de vill bli informerade 

om deras barns behandling och framsteg samt att de vill veta vad som väntar 

härnäst. De vill att de professionella ska lyssna på deras förslag och ta det i 

övervägande. Föräldrarna uppskattade möjligheten till att få bidra till 

behandlingsbeslut. De vill inte ta emot order eller behandlas på ett auktoritärt 

sätt, de vill ses och bli respekterade som barnets främsta vårdnadshavare. 

Föräldrarna vill även att vårdpersonal skall ha en positiv attityd gentemot dem. 

Positiva attityder framkom genom att vårdpersonalen stöttade och lät 

föräldrarna delta i behandlingen. Föräldrarna uppskattade tjänster, metoder och 

sjukvårdspersonal som visat positiv inställning till dem såsom empati, respekt 

och omsorg samt att de behandlades som individer med hänsyn till deras 

speciella förhållanden. 
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Det har rapporterats om många negativa interaktioner med vårdpersonalen. 

Flertalet föräldrar har påpekat att de känner sig ignorerade och att de hindras 

från att få delta i behandlingen av deras barn. Detta leder naturligtvis till att 

föräldrarna känner vrede över vårdpersonalen och söker därför efter stöd någon 

annanstans. Föräldrar och vårdpersonal måste arbeta tillsammans som ett team. 

Att ingå i ett formellt gemenskaps stödnätverk var oftast det enda riktiga stödet 

föräldrarna fick, detta skriver McMaster et al. (2004). 

 

Highet, Thompson & King (2005) beskriver hur anhörigvårdare försöker 

handskas med sin situation, ofta med minimalt stöd utanför sin relation eller 

familj. Trots den viktiga rollen som anhörigvårdare har för att ge stöd och vård 

så var de ofta oinformerade om sjukdomen och behandlingsalternativ eller så 

var de inte inräknade i diskussionerna om utvecklingen och vårdhanteringen. 

Några anhörigvårdare beskrev att det var viktigt att det fanns stödgrupper 

bestående av andra anhöriga med samma upplevelser.  

 

Tierney (2005) skriver att när tecknen på anorexia nervosa blev allt för många 

och mer uttalande eller om hälsan förvärrades hos barnet så insåg föräldrarna att 

de inte kunde hantera situationen själv, de sökte då hjälp och stöd hos 

vårdpersonal. Då ingen inom vården kom till föräldrarna och erbjöd dem hjälp 

gjorde de sina egna forskningar för att hitta information om varför anorexia 

uppstår och orsaker relaterade till denna sjukdom. Ett visst missnöje fanns hos 

föräldrarna vad gäller bristen på feedback från sjukvårdspersonalen om deras 

barns framsteg i terapin. Detta resulterade i att föräldrarna kände sig isolerade 

och osäkra. Föräldrarna upplevde att det fanns en brist i kommunikationen 

mellan sköterskorna och specialisterna då sköterskorna inte alltid var medvetna 

om de beslut som specialisterna tagit. Detta ledde till att föräldrarna kände sig 

otrygga. Trots föräldrarnas generella missnöje med feedbacken så hade alla som 

blev intervjuade åtminstone en professionell (sjuksköterska, läkare eller kurator) 

de kunde ta kontakt med för att få hjälp.  
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Stöd från vården 

Denna kategori redogör för anhörigas behov av stöd från vården. Här inkluderas 

tre kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Artiklarna är från England, Tyskland 

och Australien.   

 

I en studie gjord av Winn, Perkins, Murray, Murphy och Schmidt (2004) 

försökte man kartlägga anhörigvårdares behov av service och stöd vid vård av 

en person med en ätstörning. Praktiska råd och guidning i deras 

omhändertagande av den sjuke rapporterade anhörigvårdarna som ett viktigt 

stöd då det visade sig att de oftast kände sig osäkra på om de gjorde rätt i 

omvårdnadsprocessen. 

Föräldrar i en studie av Cottee-Lane, Pistrang & Brynt-Waugh (2004), 

rapporterade om att de inte visste särskilt mycket om sjukdomen. De hade ofta 

idéer om hur de kunde försöka hjälpa deras barn men ville ändå kontrollera 

detta med experter. När de blev osäkra i sin vårdnadsroll sökte de råd från olika 

håll såsom familj, vänner och professionella. 

 

Graap et al.1 (2008) redovisar i sin artikel om behoven av stöd som finns hos 

anhörigvårdarna. Resultaten tyder på att anhörigvårdarna till personer med 

ätstörningar måste handskas med många problem och rapporterar ett stort behov 

av hjälp, vilka oftast ej tillfredsställs. De mest vanliga interventionerna enligt 

anhörigvårdarna var individuell utbildning, stöd/rådgivning av professionella, 

familjerådgivning, skrivet informationsmaterial och utbildningsgrupper. Bara ett 

litet antal av anhörigvårdarna nämnde att de behövde hjälp i hemmet eller var i 

behov av finansiellt stöd. 

 

Detta nämner även Graap et al.2 (2008) som i sin studie bedömde graden av 

lidande och behov för anhörigvårdare av patienter med anorexia. Det behov av 

stöd som främst rapporterades från anhörigvårdarna var rådgivning, familje- 

sessioner, individuell utbildning om sjukdomen och utbildningsgrupper. 

Anhörigvårdarna nämnde bara ett fåtal behov av stöd angående hjälp i hemmet, 

ekonomiskt stöd, avlösning i omhändertagandet och kommunikationsproblem 

med vårdpersonalen.    
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Haigh & Treasure (2003) nämner även om hur föräldrar önskar hjälp om att 

finna copingstrategier. De önskar även träffa andra anhörigvårdare som delar 

samma situation och samma problem. I ett av studiens frågeformulär fanns en 

tom rad där föräldrarna fick svara på annan typ av information som de 

efterfrågar. Det som framgick av detta var; kontakt med kurator/terapi för 

familjen ”så att vi kan hjälpa vårt barn rätt och förstå sjukdomen bättre”, hur 

man kan få hjälp i krissituationer och viktiga indikationer för tillgång till 

behandling.  

 

Honey & Halse (2006) skriver att föräldrar sökte specifika råd från 

vårdpersonal, stödgrupper och informella nätverk när det gäller att tolka sina 

barns beteende och vad de bör och kan göra för att hjälpa dem. Det framgick att 

det var viktigt för föräldrarnas trygghet att tänka positivt om vårdpersonalen och 

att få känslomässigt stöd för att kunna hantera sina känslor.  

 

Stöd från andra 

Denna kategori redogör för anhörigas behov av stöd från andra utanför 

vårdsystemet. Här inkluderas två kvalitativa och två kvantitativa artiklar. 

Artiklarna är från Kanada och England. 

 

Dimitropoulos, Carter, Schachter & Woodside (2008) anser att den vanligaste 

formen av behov av stöd hos anhörigvårdarna var emotionellt stöd, detta 

rapporterades av nästan alla anhöriga i undersökningen. Det starkaste problemet 

för familjens funktion visade sig vara belastningen och det sociala stödet.  

 

Whitney, Haigh, Weinman & Treasure (2007) har tagit kontakt med föräldrar 

som har barn med anorexia för att få fram faktorer som är kopplade till psykisk 

stress och negativa bedömningar i omhändertagandet. Utifrån dessa formulär 

har man sett att det är många föräldrar som har problem med vården och är i 

behov av stöd. De önskade bland annat stöd från andra människor, 

organisationer och stöd till sig själv.    

Cottee-Lane et al. (2004) belyser föräldrarnas upplevelse av att ha ett barn med 

början till anorexia nervosa. Föräldrarna beskrev ’stöd och förståelse’ som 

nödvändiga för att klara av kraven och sorgen/smärtan över att ha ett barn med 



 

 15 

anorexia. Stödet fick de genom partners, vänner, andra föräldrar till barn med en 

ätstörning (som betraktades mycket värdefullt) samt genom specialisttjänster. 

Att läsa böcker sågs som en indirekt kontakt med andra i liknande situationer. 

Att få kontakt med andra ”som vet hur det verkligen är”, är som en uppmuntran 

och en chans till att upptäcka nya idéer för att hantera olika problem. 

Föräldrarna uttryckte en klar önskan om större möjligheter att dela erfarenheter 

med andra föräldrar. 

 

I en tidigare presenterad studie av Winn et al. (2004) försökte man, som tidigare 

nämnts, kartlägga anhörigvårdares behov av hjälp och stöd vid vård av en 

person med en ätstörning. Behovet av att prata med andra om deras upplevelse 

var ett stort stöd för anhörigvårdarna. Att bli involverad i stödgrupper kan hjälpa 

vårdarna att minska deras känsla av att vara isolerad och de får möjligheten att 

dela med sig av sin information och sina erfarenheter. 

 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien är att belysa anhörigas behov av stöd i 

omhändertagandet av en familjemedlem som drabbats av anorexia nervosa. 

Resultatet består av tre kategorier, behov av information, kommunikation, 

behov av stöd från vården samt stöd från andra. Det har visat sig att 

anhörigvårdare till personer med anorexia upplever en stor brist på information 

om sjukdomen och att bristen i kommunikationen mellan dem och 

sjukvårdspersonalen inte underlättar deras situation. Behovet av stöd från 

vården och stöd från andra var av stor betydelse i deras vårdnadsroll då råd, 

guidning och kontakt med andra i liknande situation sågs som mycket 

hjälpfulla.  

 

Vad gäller behov av information anser författarna att information är något som 

borde finnas lättillgängligt då många kanske inte vet så mycket om sjukdomen, 

dess uppkomst och behandling. Detta påvisas av Graap et al.2 (2008) som 

skriver om anhörigvårdares önskan om mer information om återfall och dess 
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förebyggande, information om behandlingen, rehabiliteringen, sjukdomens 

symtom och förlopp. Författarna menar att mer information om sjukdomen kan 

hjälpa anhörigvårdarna i sitt omhändertagande av den sjuke samt i deras 

psykiska välmående. Detta påstående stöds av Sepulveda et al. (2008) som 

skriver om hur dvd baserad information hjälpte de anhöriga att minska deras 

stressnivå och i hanteringen av känslor.  

För att kunna nå ut med information till de anhöriga anser författarna att 

sjukvården måste vara mer informativa om hjälporganisationer och 

organisationerna måste annonsera mer om sig själva. Haigh & Treasure (2003) 

stöder detta då de belyste att anhörigvårdarna uttryckte en önskan om att 

vårdpersonalen måste vara mer informativa om organisationer som finns 

tillgängliga för hjälp och stöd.    

 

Kommunikation handlar om samspelet mellan anhörigvårdare och 

sjukvårdspersonal, detta anser författarna vara en viktig del i 

behandlingsprocessen. Författarna tycker att det är av stor betydelse att 

vårdpersonalen bemöter anhöriga med en positiv attityd och håller dem 

informerade om behandlingen. Detta stöds av Honey et al. (2008) som skriver 

om att föräldrarna vill bli inräknade i den kliniska omvårdnaden och hållas 

informerad om behandlingen för att känna sig respekterad och delaktig i 

omvårdnaden.    

Författarna anser att en bra kommunikation mellan anhöriga och vårdpersonal är 

ett sätt att undvika onödiga konflikter och missförstånd mellan de olika 

parterna. Detta för att undvika olust känslor och inge trygghet. Detta belyses 

även av McMaster et al. (2004) som skriver att föräldrar och vårdpersonal måste 

arbeta tillsammans som ett team för att undvika föräldrars upplevelser av att 

känna sig ignorerad och åsidosatt i barnets behandling.  

Författarna anser som Travelbee att kommunikation är en förutsättning för att 

bemästra sjukdom och lidande och finna en mening i sin upplevelse. 

Kommunikation är något som alltid finns då två människor möts. Syftet med 

kommunikationen är att ta reda på, tillgodose och lära känna den andre 

(Kirkevold, 2000, s. 136).  
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Stöd från vården handlar om vilket stöd de anhöriga efterfrågar från de 

professionella. Författarna anser att det antingen bör finnas speciella 

organisationer för råd och guidning eller att de professionella som är delaktiga i 

behandlingen kan ge de anhöriga det stöd de behöver, i viss utsträckning. Detta 

stöds av Graap et al. (2008) som menar att anhöriga är i stort behov av stöd 

inom olika områden, bland annat vad gäller stöd och rådgivning från 

professionella, utbildning (individuellt eller i grupp) samt familjerådgivning.  

Som tidigare nämnts upplever många anhöriga att de inte vet tillräckligt om 

sjukdomen vilket leder till att det känner sig osäkra i sin vårdnadsroll. Winn et 

al. (2004) stöder detta då de påpekar att anhörigvårdarna finner råd och 

guidning som ett viktigt stöd när de kände sig osäkra i omhändertagandet.        

 

Under rubriken stöd från andra handlar det om anhörigas försök att finna stöd 

utanför vårdsystemet. Författarna tycker att det kan vara till hjälp för 

anhörigvårdarna att ha någon utanför vårdsystemet som de kan stödja sig mot. 

Winn et al. (2004) belyser anhörigas behov av att få prata med andra i liknande 

situationer. Stödgrupper kan hjälpa de anhöriga att minska deras känsla av att 

vara isolerad och ger dem möjligheten att få dela med sig av sina erfarenheter.  

Författarna anser att stöd från andra i liknande situationer kan vara väldigt 

betydelsefullt för de anhöriga då de har liknande problem och kan förstå 

varandra på ett helt annat sett. Det kan hjälpa dem att lindra deras psykiska 

lidande. Detta stöder Cottee-Lane et al. (2004) som skriver om den sorg/smärta 

föräldrar upplever över att ha ett barn med anorexia. För att klara av sin 

situation beskriver föräldrarna ’stöd och förståelse’ som nödvändiga. Stödet fick 

de från bland annat partners eller andra föräldrar till barn med anorexia.   

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa anhörigas behov av stöd när en 

familjemedlem drabbats av anorexia nervosa. Artiklarna som är inkluderade i 

resultatet anses svara bra mot syftet, då dessa tar upp anhörigvårdares behov av 

stöd. För att finna relevanta artiklar använde sig författarna av databaserna 

PubMed, PsycInfo och Cinahl. Författarna fann det dock mycket svårt att finna 

artiklar som svarade mot syftet. Detta trots stora träffar vid sökningarna. Totalt 

953 titlar (dubbletter inräknade) har lästs.  
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Av dessa gick 18 vidare för ytterligare granskning och enbart 13 artiklar ansågs 

relevanta för att inkluderas i resultatet. De fyra artiklarna som ej inkluderades i 

studien exkluderades på grund av att de ej svarade mot syftet. Av de 

inkluderade artiklarna var sex kvantitativa och sju kvalitativa.  

Att ha sökträffar på 953 artiklar är författarna medvetna om att de ej kan ses 

som ett lämpligt antal, men för att kunna finna artiklarna var dessa nödvändiga 

att gå igenom. Trots de höga träffarna var utbudet på relevanta artiklar väldigt 

lågt. Vi begränsade sökningarna med att artiklarna inte fick vara publicerade 

tidigare än år 1999, artiklarna skulle även vara skrivna på engelska. I början av 

sökningarna i databaserna använde sig författarna av MeSH termerna; nursing, 

nurse och care i sökkombinationerna, men detta resulterade i att den större delen 

av sökningen gav fel utbud på artiklarna. Det kom fram artiklar som handlade 

om hur olika sjukdomar kunde orsaka anorexia nervosa. På grund av detta valde 

vi att inte ta med dessa sökord. Istället använde vi oss av de sökord som finns 

redovisade i tabell 1. Även en fritextsökning gjordes. De artiklarna vi fann har 

granskats och kvalitetsbedömts utifrån bifogad granskningsmall samt SBU/SSF 

rapport nr 4.  

Samtliga inkluderade artiklar är skrivna på engelska och författarna vill därför 

reservera sig för eventuella feltolkningar. Att vara två författare anses ha 

minskat risken för feltolkningar av texterna Författarna har var för sig läst 

artiklarna upprepade gånger och sedan träffats för att diskutera och värdera 

artiklarnas innehåll. Detta för att få ut det bästa av artiklarna och för att 

författarna skall få samma uppfattning om innehållet.   

 

Slutsats 

När en familjemedlem drabbas av anorexia drabbar det även de runt omkring. 

Det är en svår sjukdom som tar mycket på anhörigas krafter. Därför behövs 

lättillgängligt stöd som information om sjukdomen samt råd och guidning i 

omhändertagandet. Då det finns lite skrivet om anhörigas behov av stöd bör 

detta beaktas och ytterligare studier genomföras inom området. Detta kan då i 

framtiden leda till att anhöriga uppmärksammas mer och inte glöms bort.      
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                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

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

 

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

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................    

Studiens längd……………  

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

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej  



 

  

Urval relevant?    Ja             Nej  

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej  

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej  

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej  

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja             Nej  

 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                        Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

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

……………..……………………………………………………………………

…………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



 

  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 2. Tabell över inkluderade artiklar 

 

Författar
e 
Årtal 
Land  

Studien
s  
Syfte 

Design/ 
Interventi
on/ 
Instrumen
t 

Deltaga
re 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesi
gn 
-kvalitet 

Cottee- 
Lane et al.  
 
(2004) 
 
England 

Att 
beskriva 
föräldrar
nas 
uppleve-
lse av 
att leva 
med ett 
barn 
med 
anorexia 

Kvalitativ 
 
Semi-
strukturera-
de 
intervjuer 

N = 11 
(N=25, 
bortfall 
=14) 

Interpretative 
phenomenologi
cal analysis 
 
Fenomenolog
-isk 

Föräldrarna i 
studien 
rapporterade 
om att de inte 
visste särskilt 
mycket om 
ätstörningen. 
De hade ofta 
idéer om hur de 
kunde hjälpa 
sitt barn men 
ville ändå 
kontrollera 
detta med 
experter. 
Föräldrarna 
beskrev ’stöd 
och förståelse’ 
som 
nödvändiga för 
att klara av 
kraven och 
sorgen/smärtan 
som sjukdomen 
förde med sig. 
Stödet fick dem 
genom 
partners, 
vänner, andra 
föräldrar till 
barn med 
anorexia och 
specialisttjänste
r. 

K-I 

Dimitrop-
oulus et al.  
 
(2008) 
 
Kanada 

Att 
avgöra 
påverk-
an på 
anhörig-
vårdare-
ns 
smärta/ 
sorg och 
familje 
funktio-
nen vid 
anorexia 

Kvantitativ 
 
Tvätsnitts-
studie 
 
Frågeform-
ulär 

N = 63 
 
Inga 
rapport-
erade 
bortfall 

Statistical 
package for the 
Social Sciences 
of Windows, 
Version 15 
 
Hierarchical 
multiple 
regression 
analysis 
 
Beskrivande 

Den vanligaste 
formen av 
behov av stöd 
för att minska 
anhörigvårdare
s smärta/sorg 
vid 
omvårdanden 
av en person 
med anorexia 
var emotionellt 
stöd. Familjen 
påverkas 
mycket då 
någon 
familjemedlem 
drabbas av 
anorexia. Detta 

DS-II 



 

  

på grund av 
den belastning 
som sjukdomen 
för med sig och  
graden av det 
sociala stödet. 

Graap et al. 
2  
 
(2008) 
 
Tyskland 

Att 
bedöma 
graden av 
obehag 
och  
behovet 
av stöd för 
anhörig-
vårdare 
till 
patienter 
med 
anorexia 
och 
bulimi.  

Kvantitativ 
 
Fråge-
formulär 
 
Intervjuer 

N = 32 
 
Inga 
rapporte
ra-de 
bortfall 

Non –
parametric 
Spearmans 
correlations 
 
Non- 
parametric 
Mann Whitney-
U-test. 
 
Cohen’s 
kappa 

Det visade sig 
att det totala 
antalet måttliga 
och allvarliga 
problem var 
signifikant 
högre hos 
vårdare till 
patienter med 
anorexia 
jämfört med 
vårdare till 
patienter med 
bulimi.Det 
mest frekventa 
behovet av stöd 
var rådgivning, 
information 
och stöd av 
professionella 

DS-I 

Graap et al. 
1  
 
(2008) 
 
Tyskland 

Att 
jämföra 
nivån av 
smärta 
/sorg 
och 
behov 
av stöd 
hos 
anhörig
vårdare 
till 
patienter 
med 
anorexia
, bulimi 
och 
schizof-
reni. 

Kvantitativ 
 
Fråge-
formulär 
 
Semi –
strukturera
de 
intervjuer 

N = 62 
 
Inga 
rapporte
ra-de 
bortfall 

Beskrivande 
 
Cohen’s 
kappa 

Resultaten 
tyder på att 
anhörigvårdare 
till individer 
med 
ätstörningar 
och schizofreni 
måste handskas 
med många 
problem och 
rapporterar ett 
stort behov av 
hjälp, vilka 
oftast ej 
tillfredsställs. 
De är i behov 
av 
stöd/rådgivning 
av 
professionella, 
individuell 
psykologisk 
utbildning, 
familjerådgivni
ng, skrivet 
informations 
material och 
utbildningsgrup
per. 

 

DS-I 

Haigh et al. 
 
(2003) 
 

Att 
undersö-
ka vilka 
behov 

Kvantitativ 
 
Fråge-
formulär 

N = 28 
(Fokusgru
pper = 12 
stycken) 

Non- 
parametric 
Spearmans 
correlations  

Visar att 
anhörigvårdare 
till personer 
med anorexia 

DS-I 



 

  

England anhörig
vårdare 
till 
personer 
med 
ätstörni-
ngar 
har. 

 
Fokus-
grupper 

 
Inga 
rapport-
erade 
bortfall 

 
Beskrivande 

har många 
obemötta 
behov. Det var 
främst inom de 
områden som 
handlade om; 
information om 
vilken 
behandling som 
det finns 
tillgång till, 
information om 
prognosen och 
planer för 
framtida 
behandling.  
Hjälp med att 
finna 
copingstrate-
gier och träffa 
andra föräldrar 
som delar 
samma 
situation och 
problem 
önskades 
också.   

Highet et. 
al. 
 
(2005) 
 
Australien 
 

Att få 
reda på 
anhörig-
as 
upplev-
elser om 
hur det 
är  att 
leva 
med en 
person 
med 
ätstörni-
ng. 

Kvalitativ 
 
Fokus-
grupper 
 
Djup-
gående 
intervjuer 

N = 24 
 
Inga 
rapporte
ra-de 
bortfall 

Qualitative 
NUDIST 
thematic 
analysis 
program 

Anhörigvårdarn
a beskriver hur 
de försöker 
handskas med 
sin situation, 
ofta med 
minimalt stöd 
utanför sin 
relation eller 
familj.De 
spelar en viktig 
roll i 
omvårdnaden 
men trots detta 
var de ofta 
oinformerade 
om sjukdomen 
och 
behandlings-
alternativ eller 
att de inte var 
inräknade i 
diskussionerna 
om 
utvecklingen 
och 
vårdhanteringe
n. 
 

K/DS -II 

Honey et al.
 
(2006) 
 

Syftet 
med 
studien 
var att 

Kvalitativ 
 
 
Grounded 

N = 24 Constant 
comparative 
analysis 

Det var viktigt 
för föräldrarna 
att finna så 
mycket 

K - II 



 

  

Australien genom 
undersö-
kning av 
föräldra-
rnas 
coping-
strategi-
er få 
fram 
eventue-
lla 
frågor  
och 
upptäck-
a vad 
som var 
viktigt 
för 
föräldra-
rna. 

theory 
 
Djupgående 
intervjuer 
med breda 
öppna frågor.
 

information 
som möjligt om 
sjukdomen. Det 
var också 
viktigt för deras 
trygghet att 
tänka positivt 
om 
vårdpersonalen 
samt få 
känslomässigt 
stöd för att 
kunna hantera 
sin känslor. 

Honey et al. 
 
(2008) 
 
Australien 

Att 
undersö
ka vad 
föräldrar 
till barn 
med 
anorexia 
önskar 
för stöd 
av 
kliniker. 

Kvalitativ 
 
Djup-
gående 
ostrukturer-
ade 
intervjuer 

N = 24 
 
Inga 
rapporte
ra-de 
bortfall 

Kvalitativ 
innehålls-
analys 

Det kom fram 
tre 
huvudsakliga 
sätt på vilka 
föräldrarna 
ville att de 
yrkesverksamm
a och tjänster 
skulle stödja 
deras roll som 
deras dotters 
primära 
vårdgivare. Det 
var att 
inkuldera 
föräldrarna i 
behandlingen, 
att stötta och 
guida dem i 
deras 
omvårdnad av 
dotterna och att 
vårdpersonal 
skall ha en 
positiv attityd 
mot dem.   

K-I 

McMaster 
et al.  
 
(2004) 
 
Australien 

Föräldr-
ars 
uppleve-
lse av 
ätstörni-
ngar och 
deras 
interak-
tioner 
med 
vårdper-
sonalen. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 
 
Deskriptiv 
kvalitativ 
design 

N = 22 
 
Inga 
rapporte
ra-de 
bortfall 

Grundlig 
analys 

Studien tar upp 
hur svårt det 
kan vara för 
föräldrar att 
finna hjälp och 
information om 
sjukdomen. De 
är därför i 
behov av stöd 
från de 
professionella i 
sökandet efter 
information 
och hjälp. 

K-II 



 

  

Oftast fann 
dem hjälpen 
utanför det 
”formella 
hälsosystemet”. 
Föräldrarna 
rapporterade 
också om 
många negativa 
interaktioner 
med sjukvården 
under deras 
barns 
sjukhusvistelse.  
Många 
föräldrar kände 
sig ”ut stängda” 
från att få vara 
delaktig i deras 
barns 
omvårdnad. 

Sepulveda 
et al.  
 
(2008) 
 
England 

Att 
beskriva 
genom-
förbar-
heten 
och 
accepta-
nsen av 
DVD- 
baserad 
färdig-
hets-
träning, 
komp-
letterad 
med 
telefon 
träning/
co-
aching 
för 
anhörig-
vårdare 
till 
personer 
med 
ätstörni-
ngar. 

Kvantitativ 
 
Fråge-
formulär 
 
DVD-skivor 
som gav 
anhörig-
vårdarna 
information 
och 
kompetens 
baserad 
träning kring 
sjukdomen.  
 
Efter varje 
utgiven 
dvd 
utfördes 
telefoncoa-
ching 
samtal med 
anhörig-
vårdarna. 

N = 14 
(Bortfall 
=         
2) 

Non – 
parametric two-
sided  
 
Wilcoxon 
paired test 
 
Cohen’s d 
 
Beskrivande 
statistik 

Sammantaget 
fann 
anhörigvårdarn
a DVD- 
utbildnings 
programmet 
mycket 
acceptabelt och 
användbart. 
Vårdarna 
rapporterade 
om att det blivit 
hjälpta av 
dvd:n genom 
att den minskat 
deras stress 
samt obehag, 
men visade inte 
på någon 
signifikant 
minskning av 
depression, 
ångest och 
uttryckta 
känslor. 

R/DS-II 

Tierney 
 
(2005) 
 
England 

Syftet 
med 
studien 
var att ta 
reda på 
hur 
föräldra-
rna 
upplev-
de 
behand-

Kvalitativ 
 
Semi- 
strukturerade 
intervjuer 
(Intervjuer-
na spelades 
in) 

N = 14 Innehålls-
anays 

När föräldrarna 
insåg att de inte 
kunde hantera 
situationen 
själv, sökte de 
hjälp och stöd 
hos 
vårdpersonal. 
Föräldrarna var 
missnöjda med 
feedbacken 

K-II 



 

  

lingen 
av sitt 
barn 
med 
anorexia 
under 
tonåren. 

från 
vårdpersonalen 
om deras 
dotters terapi. 
De upplevde 
brister i 
kommmunikati
one-n med 
vårdpersonalen 

Whitney et 
al.  
 
(2007)  
 
England 

Att 
under-
söka 
olika 
predika-
torer för 
anhörig-
vårdares 
nöd och 
omvård-
nads 
bedöm-
ningar 
och för 
att 
försöka 
förstå 
vad det 
är som 
bidrar 
till deras 
sorg/ 
smärta 
för de 
som tar 
hand om 
någon 
med en 
ätstörni-
ng 

Kvantitativ 
 
Tvärsnitts-
studie 
 
Fråge-
formulär 

N = 115 
(N=173, 
borfall 
=38). 

Cronbach’s 
alpha 
 
Beskrivande 
statistik 

Av 
frågeformuläre
n framkom det 
att många 
föräldrar har 
problem med 
servicen och är 
i behov av stöd. 
De önskade 
bl.a. stöd från 
andra 
människor och 
organisationer, 
information om 
sjukdomen och 
stöd till sig 
själv. 

DS-I 

Winn et al.  
 
(2004) 
 
England 

Att 
kartläg-
ga 
anhörig-
vårdares 
behov 
och 
uppleve-
lser av 
service/ 
tjänster 
och 
annat 
stöd vid 
vård av 
en 
person 
med en 
ätstörni-
ng 

Kvalitativ 
 
Fokus-
grupper 
 
Semi –
strukturera-
de 
intervjuer 

N = 20 
 
Inga 
rapporte
ra-de 
bortfall 

Innehålls-
analys 

Tre huvudfynd 
om 
anhörigvårdarn
as behov av 
stöd framkom 
under studien. 
Dessa var; mer 
information om 
sjukdomen och 
utvecklingen av 
denna. 
Praktiska råd 
och guidning. 
Behov av att 
kunna prata 
med andra med 
liknande 
erfarenheter/sit
uationer. 

K-I 

 



 

  

Bilaga 3.  Tabell över exkluderade artiklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarens namn Artikelns titel Motivering 
Kyriacou, O., Treasure, J & 
Schmidt, U. 
2008 
 

Understanding how parents 
cope with living with 
someone with anorexia 
nervosa: Modelling the 
factors that are associated 
with carer distress. 

Ej relevant för studiens syfte 

Kyriacou, O., Treasure, J & 
Schmidt, U. 
2008 
 

Expressed emotion in eating 
disorders assessed via self-
report: An examination of 
factors associated with 
expressed emotion in carers 
of people with anorexia 
nervosa in comparison to 
controll families. 

Ej relevant för studiens syfte 

Lock, J & Le Grange, D  
2005 
 

Family-based treatment of 
eating disorders. 

Ej relevant för studiens syfte 

Treasure, J., Sepulveda, AR., 
MacDonald, P., Whitaker, W., 
Lopez, C., Zabala, M., 
Kyriacou, O & Todd, G 
2008 
 

The assessment of the family 
of people with eating 
disorders. 

Ej relevant för studiens syfte 



 

  

Bilaga 4. Tabell på analys av huvudresultat 

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 
Det har visats sig att 
många av föräldrarna 
har svårt att finna 
information och hjälp 
om sjukdomen.De är 
därför i behov av stöd 
från de professionella i 
sökandet efter 
information och hjälp.  

 
Brist på information 

 
Behovet av 
information 

McMaster et al. 
2004 
Australien 

Det har rapporterats om 
många negativa 
interaktioner med 
vårdpersonalen, att 
föräldrarna känner sig 
ignorerade och att dem 
hindras från att få delta i 
behandlingen av deras 
barn. 

 
Interaktioner med 
vårdpersonalen 

 
Kommunikation 

Graap et al.  
2008 
Tyskland 

Anhörigvårdarna till 
personer med 
ätstörningar och 
schizofreni måste 
handskas med många 
problem och rapporterar 
ett stort behov av hjälp. 
De mest vanliga 
interventionerna enligt 
vårdarna var individuell 
utbildning, 
stöd/rådgivning av 
professionella, 
familjerådgivning, 
skrivet 
informationsmaterial 
och utbildningsgrupper. 

 
Behov av hjälp och 
stöd 
 

 
Stöd från vården 

Winn et al. 
2004 
England 

Anhörigvårdarna 
rapporterade om tre 
huvudområden där de 
var i behov av stöd. 
Dessa var; mer 
information, praktiska 
råd och guidning och 
behovet av att  prata 
med andra. 

 
Behov av hjälp och 
stöd 

 
Stöd från vården 

Cottee-Lane et al.  
2004 
England 

Föräldrarna beskrev 
’stöd och förståelse’ 
som nödvändiga för att 
klara av kraven och 
sorgen/smärtan över att 
ha ett barn med 
anorexia. Stödet fick 
dem genom partners, 
vänner, andra föräldrar 
till barn med en 
ätstörning samt genom 
specialisttjänster. 

 
Stöd och förståelse 

 
Stöd från andra 
 

 


