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Sammanfattning 

För att hjälpa barn och ungdomar som lider av ätstörningar krävs specialistkompetens inom området. 

Specialistsjukvården måste kunna möta såväl nyinsjuknade som långvarigt sjuka barn och 

ungdomar. Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn och 

ungdomar med ätstörningar. En intervjustudie har genomförts med sju sjuksköterskor som arbetar på 

två olika specialistenheter där barn och ungdomar vårdas för ätstörningar. Intervjuerna har 

analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Utifrån analysen skapades tre kategorier: ”att finnas till 

för patient och anhöriga”, ”sjuksköterskans behov av stöd” och ”utmaningar i yrket” samt sex 

subkategorier: ”att möta och stödja patienten på ett professionellt sätt”, ”sjuksköterskans relation till 

anhöriga”, ”balans mellan arbete och fritid”, ”kollegial anda och ledarskap”, ”sjuksköterskans 

upplevelse av svårigheter” och ”känslor”. Huvudfynden visade att sjusköterskor som arbetar på 

specialistenheter för ätstörningar där barn och ungdomar vårdas kände stor meningsfullhet med 

arbetet.  Med professionalism och lugn kände sjuksköterskorna att de kunde hjälpa sina patienter 

trots att arbetet stundom kunde upplevas både utmanande och svårt. En balans mellan arbete och 

fritid, god kollegial anda, ett gott samarbete med anhöriga, ett gott ledarskap samt en tro på sig själv 

och sin förmåga som sjuksköterska upplevdes som väsentligt för god omvårdnad av dessa barn och 

ungdomar.  

 

Nyckelord: Barn, Kvalitativ forskning, Sjuksköterskor, Ungdomar, Upplevelser, Ätstörningar 

 

Abstract 

To help children and adolescents who suffer from eating disorders specialist skills are needed. 

Specialist Health Services need not only respond to children and adolescents with recent onset but 

also those who have been long-term ill. The purpose of this study was to illustrate nurses‟ 

experiences of caring for children and adolescents with eating disorders. An interview study was 

carried out with seven nurses working at two specialist units treating children and adolescents with 

eating disorders. The interviews were analyzed with qualitative content analysis. Based on the 

analysis three categories were created: “to be there for the patient and their relatives”, “the nurse‟s 

need of support” and “challenges of the profession”. Six sub-categories were created out of these 

three main categories: “to meet and support patients in a professional manner”, “the nurse‟s 

relationship with the patient‟s relatives”, “balance between work and leisure”, “collegial spirit and 

leadership”, “the nurse‟s experience of difficulties” and “feelings”. Major findings showed that 

nurses working in specialized units for eating disorders felt great meaningfulness with their work. 

With professionalism and tranquility nurses felt they could help their patients even though the work 

sometimes was both challenging and difficult. A balance between work and leisure, good collegial 

spirit, a good way to interact with the patients relatives, good leadership and a belief in herself and 

her nursing ability were perceived essential for good care of children and adolescents suffering from 

eating disorders. 
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1. Bakgrund 

Begreppet ätstörningar karakteriseras av en allvarlig störning i personens ätbeteende och en oro över 

kroppsform och kroppsvikt. I diagnosen ätstörningar ingår anorexia nervosa
1
, bulimia nervosa

2
 och 

ätstörning utan närmare specifikation (UNS)
3
. Ätstörningar är vanligast hos äldre tonårsflickor och 

unga vuxna kvinnor. Cirka 3% av alla unga kvinnor i Sverige i dag lider av någon form av 

ätstörning. Ungefär 0,2-0,4% av dessa flickor/kvinnor lider av anorexia nervosa och 1-2% av dem 

lider av bulimia nervosa. Ätstörningar UNS räknas som den vanligaste formen av ätstörningar och 

förekommer hos 2-3% av Sveriges befolkning. Cirka 5-10% av de som drabbas av ätstörningar är 

pojkar och män. Den relativt låga förekomsten av ätstörningar hos män innebär viss risk för 

underdiagnostisering av män. Trots bristfälligt forskningsunderlag beträffande män och ätstörningar 

kan hård fysisk träning hos män utvecklas till en tvångsmässig handling med rituell prägel med en 

överdriven oro över kroppsformen som följd samt en rädsla för att utveckla kroppsliga sjukdomar. 

Anorexia nervosa förefaller vara mer vanligt i industrialiserade samhällen där det vanligtvis finns ett 

överflöd av mat och där det för kvinnor anses vara attraktivt att vara smal. Orsaker till ätstörningar 

kan vara komplicerade och mångfasetterade. Forskning har kunnat påvisa en rad faktorer som har 

samband med utvecklingen av en ätstörning. Exempel på sådana faktorer är sociokulturella, 

grupprelaterade, familjerelaterade, biologiska och genetiska. Det kan även bero på individuella 

faktorer eller utlösas av stress och trauma. Behandling för ätstörningar är till exempel 

nutritionsbehandling
4
, psykoterapi

5
 och läkemedelsbehandling

6
, ibland var för sig och ibland i 

kombination med varandra. (American Psychiatric Association [APA], 1994, s. 539-544; Svenska 

psykiatriska föreningen, 2005, s. 15, 20-21, 36-37; Swedenson & Lundqvist, 2006, s. 17). Enligt 

Zandian, Ioakimidis, Bergh och Söderström (2007) kan patienten få psykiatriska symptom som en 

konsekvens av självsvälten. Därför är det av största vikt att vårdpersonal lär patienten äta normala 

portioner. Då patienten återfått ett normalt ätbeteende kommer de psykiatriska symptomen 

försvinna.  

Sjuksköterskan kan tillsammans med patienten utarbeta mål för viktuppgång och matintag samt vara 

ett konkret stöd vid matsituationen. Som sjuksköterska är det även väsentligt att involvera 

föräldrarna i behandlingen. Detta för att föräldrarna ibland behöver återta föräldrarollen och 

återvinna sitt självförtroende (Svenska psykiatriska föreningen, 2005, s. 38, 40). 

                                                           
1
Självsvält 

2
Hetsätning 

3
Ätstörning som har vissa anorektiska eller bulimiska symtom, men som inte uppfyller kriterierna för någon av de 

specifika ätstörningarna 
4
Normalisering av ätmönster 

5
Innefattar bland annat familje- och gruppsykoterapi. 

6
Innefattar bland annat antidepressiv medicin. 
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1.1 Anorexia Nervosa 

Kriterierna för anorexia nervosa är enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

[DSM-IV-TR] följande: en vägran att hålla en kroppsvikt på eller över minsta normala vikt för ålder 

och längd. Intensiv rädsla av att öka i vikt eller att bli fet, trots att personen är underviktig. En 

störning i uppfattningen om sin kroppsvikt eller kroppsform, utebliven menstruation
7
 hos kvinnor 

och flickor som tidigare haft mens (APA, 2002, s. 195). 

1.2 Bulimia Nervosa 

DSM-IV-TR:s kriterier som ingår i diagnosen bulimia nervosa är till exempel återkommande 

episoder av hetsätning och olämpligt kompenserande beteende för att hindra viktökning. Sådant 

beteende kan vara självframkallande kräkningar, missbruk av laxermedel, vätskedrivandemedel, 

lavemang, fasta, och överdriven träning. Enligt diagnosen skall hetsätningen och det olämpliga 

kompenserande beteendet förekomma minst två gånger i veckan under tre månader. Dessutom kan 

självkänslan vara påverkad av upplevelsen av både kroppsvikt och kroppsform (APA, 2002, s. 196). 

1.3 Ätstörningar utan närmare specifikation 

DSM-IV-TR:s kriterier för ätstörning utan närmare specifikation innebär för flickor att samtliga 

kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda men att patienten har regelbunden mens. Trots stor 

viktnedgång har dessutom patienten normal vikt. De kriterier som finns för bulimia nervosa är 

uppfyllda förutom att hetsätning och det kompenserande beteendet förekommer mindre än två 

gånger per vecka eller har pågått mindre än tre månader. Patienten har normal kroppsvikt och 

använder olämpligt kompensatoriskt beteende regelbundet efter att ha ätit små mängder mat. Det 

innebär till exempel att tugga och spotta ut mat utan att svälja något (APA, 2002, s. 196-197). 

1.4 Att vårda personer med ätstörningar 

Flera sjuksköterskor upplever att vårdandet av patienter som lider av anorexia nervosa kan vara en 

svår utmaning då patienten på grund av sin sjukdom kan te sig både oärlig och opålitlig. Känslor 

som uppstår i mötet med patienten kan stundom vara svåra att tackla. Upplevelsen av att inte kunna 

lita på patienten kan leda till en brist i tron på sig själv som sjuksköterska (King & Turner, 2000; 

Ramjan, 2004).  

För vårdpersonal kan stödet från kollegor vara betydelsefullt när något känns svårt i mötet med 

patienter som lider av ätstörningar. Sjuksköterskan kan känna sig mer ifrågasatt av sina patienter de 

dagar det är ont om personal. Vårdpersonal kan hjälpa varandra med att utföra arbetsuppgifter som 

att svara på varandras ”ringningar” när de märker att den andre kollegan har mycket att göra. Socialt 
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stöd utanför arbetsplatsen och förmåga att ta hand om sig själv kan också vara väsentligt för 

vårdpersonal som arbetar med denna patientgrupp (Breeze & Repper, 1998; Gregg & Magilvy, 

2004; Micevski & McCann, 2005; Warren, Crowley, Olivardia & Schoen, 2009). 

Personer med ätstörningar kan ha svårt att etablera mellanmänskliga kontakter och det kan leda till 

svårigheter att lita på sin terapeut. Vårdpersonal har beskrivit att det kan finnas sekundära vinster för 

patienten i att inte forma en god relation till dem som terapeuter. På det sättet skulle patienten kunna 

undvika att konfronteras med sin ätstörning. För att skapa en god sjuksköterske-patientrelation krävs 

en lyhördhet inför patienten och ett intresse för det patienten har att berätta. Genom att vara en 

pålitlig vårdare kan patienten uppleva en säkerhet och stabilitet i vården och behandlingen. Det kan 

vara viktigt att som vårdpersonal särskilja ätstörningen från personen för att därmed kunna bilda en 

god sjuksköterske-patientrelation (Breeze & Repper, 1998; Micevski & McCann, 2005; O‟Brien, 

2000; Snell, Crowe & Jordan, 2010). Beröm, kärlek och stöd till patienterna kan vara en bra början 

till en god sjuksköterske-patientrelation. Det kan dock finnas hinder i bildandet av en god 

sjuksköterske-patientrelation. Till exempel kan vissa patienter inte alltid utveckla en god relation till 

sin vårdare på grund av tidigare erfarenheter av att känna sig sviken av personer som de litat på. 

(Masson & Sheeshka, 2009; Ramjan, 2004; Ryan, Malson, Clarke, Anderson & Kohn 2006).  

Det finns inte mycket uppdaterad forskning beträffande sjuksköterskors upplevelser av barn och 

ungdomar med ätstörningar. Dessutom är större delen av forskningen inte genomförd inom 

specialistenheter. Det är anledningen till att denna studie genomförs. 

2. Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn och ungdomar med 

ätstörningar.  

3. Metod 

3.1 Design 

Studien är en intervjustudie där en kvalitativ ansats användes. En kvalitativ forskningsansats 

försöker förstå världen utifrån intervjupersonens synvinkel. Den kvalitativa forskningen 

kännetecknas av att vara flexibel och anpassningsbar med hänsyn till vad som framkommer under 

datainsamlingens gång. Kvalitativ forskning försöker beskriva och fånga fenomenet i sitt 

sammanhang i vilken forskaren försöker tolka och förstå människans subjektiva upplevelse av 

omvärlden (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17; Forsberg & Wengström, 2008, s. 62-63).  
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3.2 Urval 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor på en enhet där specialistkompetens finns för barn och 

ungdomar med ätstörningar. Exklusionskriterier var sjuksköterskor på en enhet där 

specialistkompetens för barn och ungdomar med ätstörningar saknades. Deltagarna i studien var 

sjuksköterskor, som arbetade på två olika specialistenheter för ätstörningar i södra Sverige. 

Sjuksköterskorna valdes genom purposive sampling. Purposive sampling är en urvalsmetod vars 

syfte är att välja deltagare som författarna personligen tror skulle ge bäst information utifrån 

studiens syfte (Polit & Beck, 2008, s. 763). Sjuksköterskorna var sju kvinnor i åldrarna 24-63 år, de 

hade mellan 10 månader och 41 års erfarenhet inom sjuksköterskeyrket
8
. 

3.3 Genomförande 

Muntlig kontakt togs med verksamhetschef på respektive enhet där studien skulle genomföras. På 

den ena enheten hänvisade chefen vidare till en vårdkoordinator. Chefen/vårdkoordinatorn fick läsa 

det informationsbrev som var riktat till sjuksköterskorna på enheten och gav sedan ett muntligt 

godkännande för genomförande av studien. Samtliga sjuksköterskor blev sedan informerade om 

studien av verksamhetschefen/vårdkoordinatorn. Sjuksköterskorna fick dessutom ett 

informationsbrev samt en svarstalong att fylla i (bilaga 1 och 2) som efteråt skickades till forskarna 

per post i föradresserade och förfrankerade kuvert. De sjuksköterskor som var intresserade av att 

delta blev sedan kontaktade för att få mer information om studien, eller för att boka tid för intervju. 

Deltagarna i studien fick själva välja tid och plats för genomförandet av intervjun. Vissa intervjuer 

genomfördes på sjuksköterskornas respektive enhet och andra i deras hem. 

3.4 Datainsamling 

Data samlades in genom individuella semistrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide 

(bilaga 3). Intervjuguiden innehöll olika teman som författarna ansåg skulle kunna besvara studiens 

syfte. Utöver intervjuguiden uppkom följdfrågor till de svar deltagarna gav. Exempel på några 

följdfrågor var: Skulle du kunna utveckla det? Kan du berätta mer? Hur kändes det? Enligt Polit och 

Beck (2008, s. 394) är en semistrukturerad intervju en intervju som delvis är strukturerad på det 

sättet att författarna följer en intervjuguide med av dem förutbestämda teman. Författarna vet vad de 

vill fråga efter men kan inte förutse intervjupersonernas svar, och därför är inte intervjupersonernas 

roll strukturerad. Intervjuguidens teman är till för att uppmuntra deltagarna att fritt tala runt dessa 

teman i egna ord. Intervjuerna var tänkta att utföras av båda författarna till studien, men fyra 

intervjuer genomfördes endast av en av författarna och de återstående tre intervjuerna genomfördes  
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av båda författarna. Efter genomförd intervju uppmanades deltagarna att höra av sig via telefon om 

någon fundering uppstod eller om intervjupersonen ville tillägga något till intervjun. Intervjuernas 

längd varierade mellan 60-90 minuter. Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ner 

ordagrant. 

3.5 Analys 

En kvalitativ innehållsanalys användes för att kunna analysera innehållet i intervjuerna. En 

innehållsanalys är en vetenskaplig metod där forskaren systematiskt och stegvis klassificerar data för 

att identifiera mönster och teman (Polit & Beck, 2008, s. 517). Processen vid en innehållsanalys 

innefattar bildandet av meningsenheter, kondensering
9
 av meningsenheter, kodning av kondenserade 

meningsenheter, kategorisering av kodade kondenserade meningsenheter och slutligen framkomna 

teman av kategoriseringarna (Forsberg & Wengström, 2008, s. 150-151).  

När datainsamlingen var genomförd skrevs intervjuerna ner ordagrant. De transkriberade 

intervjuerna lästes sedan igenom flera gånger av författarna var för sig. Detta för att ”lära känna” 

texten och för att se skillnader och likheter mellan intervjuerna. Utifrån studiens syfte valde 

författarna enskilt ut meningsenheter (bilaga 4) ur texten. De meningsenheterna som valdes ut lästes 

igenom och kondenserades sedan av båda författarna tillsammans. Författarna gav sedan varje 

kondenserad meningsenhet en kod. Dessa koder skapades för att förenkla bildandet av subkategorier 

och kategorier. Därefter bildades subkategorier och kategorier som stämde överens med kodernas 

innehåll. Meningsenheterna tilldelades mer än en subkategori vilket resulterade i upprepningar i 

resultattexten. Bildandet av subkategorier och kategorier fick författarna därmed göra om. 

Analysarbetet resulterade tillslut i tre kategorier och sex subkategorier (v.g se tabell 1) (Graneheim 

& Lundman, 2004). 

3.6 Etiska överväganden 

För att genomföra studien kontaktades verksamhetscheferna på respektive enhet. En av cheferna 

hänvisade vidare till en vårdkoordinator på enheten. Dessa kontaktpersoner fick läsa igenom 

förfrågan om deltagande i studien (bilaga 1) och sedan frivilligt välja om de ville godkänna 

genomförandet av studien på enheten eller ej. Kontaktpersonerna gav muntligt godkännande till att 

studien genomfördes på respektive enhet. De förmedlade vidare informationen till de sjuksköterskor 

som jobbade på respektive enhet. Alla intervjupersoner fick en svarstalong att fylla i (bilaga 2) där 

de fick välja att delta i studien, avstå att delta eller få mer information om studien. Om de valde att 

delta i studien skulle de ge informerat samtycke. Samtliga deltagare i studien har därmed givit sitt 
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informerade samtycke. Med informerat samtycke menas att deltagaren i en studie har fått adekvat 

information om studien och förstår informationen. Deltagaren får sedan välja själv om de vill delta i 

studien eller inte (Polit & Beck, 2008, s. 176). Sjuksköterskorna som deltog i studien har fått 

skriftlig information om studien innan intervjuerna påbörjades. Vid intervjutillfället fick 

sjuksköterskorna även muntlig information om studien. Den muntliga information som de fick var 

bland annat att studien var frivillig och att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan att 

behöva motivera varför. De fick även information att de efter avslutad studie kunde ringa till någon 

av författarna vid eventuella funderingar kring intervjun eller studien. Deltagarna blev även 

informerade om att varken deras identitet eller arbetsplats skulle kunna röjas eller identifieras i 

resultatet. Enligt Polit och Beck (2008, s. 180) innebär konfidentialitet ett löfte om att den 

information som deltagarna tillhandahåller inte skall kunna identifiera deras person och inte vara 

tillgänglig för obehöriga.  

För att säkra konfidentialiteten i studien fick intervjupersonerna varsitt identifikationsnummer. På så 

sätt behövde författarna inte nämna några namn när intervjuerna diskuterades dem emellan. För att 

skydda intervjupersonerna identitet ytterligare beskrevs varken utseende eller annan personlig 

information i studiens resultat. Kassettbanden med intervjuerna förvarades på ett sådant sätt att 

obehöriga inte hade tillgång till dem. Kassettbanden kommer efter godkänd uppsats att makuleras 

och kasseras. 

Ur etisk synvinkel bör forskarna i en studie minimera riskerna och maximera fördelarna för 

deltagarna i studien (Polit & Beck, 2008, s. 170). En risk med studien kan vara att intervjupersonen 

påverkas negativt av de känslor som kan uppkomma i samband med intervjun, då intervjun berör ett 

ämne som kan upplevas svårt och känslosamt. Att sjuksköterskorna fick möjlighet att förmedla 

upplevelser och erfarenheter och att de även fick en chans att ventilera och reflektera ansågs av 

författarna överstiga riskerna med studien.  

4. Resultat  

Analysen resulterade i tre kategorier och sex subkategorier. Subkategorier och kategorier enligt 

tabell nedan. 

Tabell 1. Subkategorier och kategorier. 

Subkategorier Kategorier 

 Att möta och stödja patienten på ett 

professionellt sätt 

 Sjuksköterskans relation till anhöriga 

 Att finnas till för patient och anhöriga 
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 Balans mellan arbete och fritid 

 Kollegial anda och ledarskap 

 Sjuksköterskans behov av stöd 

 Sjuksköterskans upplevelse av 

svårigheter 

 Känslor 

 Utmaningar i yrket 

Översikt över subkategorier och kategorier som framkom under analysen. 

4.1 Att finnas till för patient och anhöriga 

Den här kategorin innehåller två subkategorier; Att möta och stödja patienten på ett professionellt 

sätt samt sjuksköterskans relation till anhöriga.  

4.1.1 Att möta och stödja patienten på ett professionellt sätt 

Flera sjuksköterskor beskrev hur det kan vara känslomässigt jobbigt för patienten i början av 

behandlingen. Första mötet kan innehålla både tårar, ledsamhet och oro. Detta trodde 

sjuksköterskorna berodde på att patienten i början ifrågasätter behandlingen, trevar i sin situation 

och att det dessutom tar tid att bygga upp en relation mellan sjuksköterska och patient. Därför var 

det angeläget att som sjuksköterska anpassa behandlingen från patient till patient, vara lyhörd 

gentemot patienten och komma fram med en bra behandlingsplan för den enskilda patienten. 

Sjusköterskorna upplevde det som centralt att patienten fick möjlighet att visa sina känslor, som 

såväl ledsamhet, förtvivlan och ångest. Patienterna uppmanades att visa känslor då detta upplevdes 

som en ”nyckel” för att kunna gå vidare i behandlingen. 

Flera sjuksköterskor upplevde sina patienter som deprimerade och patientgruppen som helhet 

upplevdes som skör. De flesta patienter upplevdes även ha en dålig självkänsla. En sjuksköterska 

förklarade att generellt sett har dessa patienter jättesvårt att lita på sig själva, på behandlingen och på 

folk runt omkring dem som en konsekvens av sjukdomen. Flera sjuksköterskor beskrev hur ett 

destruktivt beteende satte stopp för patienterna i deras tillfrisknande. Ett destruktivt beteende kunde 

vara att patienten försöker skada sig själv på något sätt till exempel skära sig själv i armarna. Deras 

destruktiva beteende trodde sjuksköterskorna berodde på att patienterna generellt sett inte känner sig 

värda att leva, att de tappat sin livslust och att de inte heller känner sig värda att äta mat. Vid 

destruktiva beteenden var det nödvändigt att som sjuksköterska visa att ett sådant beteende inte var 

accepterat då det skulle kunna påverka medpatienter. 

Sjuksköterskorna beskrev hur de flesta patienter isolerar sig från omvärlden på grund av sin 

sjukdom. Det är svårt att leva ett normalt liv om man inte äter, går och kräks efter varje måltid eller 
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måste motionera så fort man har ätit. Flera sjuksköterskor kunde samtidigt förstå att patienten kunde 

känna sig lurad att följa behandlingen då de flesta hör en stark röst inom sig som säger att de inte 

skall äta. En sjuksköterska beskrev hur hon var förvånad över hur mycket insikt de flesta patienter 

trots allt har om sig själva och sin sjukdom. Hon menade att många patienter förstår varför 

människor runt omkring dem inte står ut med deras beteende, vilket också bidrar till att patienterna 

ofta känner sig ensamma i sin situation. Sjuksköterskorna upplevde det angeläget för alla patienter 

att bryta beteendet snabbt och sätta in rätt behandlingsmetod. Det upplevdes också essentiellt att 

kontinuerligt utvärdera ifall behandlingsformen var den bästa för patienten eller ifall någon annan 

vårdform skulle kunna passa patienten bättre.  

Flera sjuksköterskor beskrev skillnaden mellan att möta ungdomar med ätstörningar och barn med 

ätstörningar. Ungdomar, framförallt tonåringar upplevdes inte alltid motiverade att påbörja 

behandling då denna upplevdes innebära ett ”tråkigt och inrutat” liv med fasta mattider. Flera 

sjuksköterskor upplevde att det var svårare för patienterna att bli friska ju äldre de var för att 

sjukdomen då upplevdes sitta på ett djupare plan. Barn upplevdes som lättare att behandla och få 

friska då dessa var lättare att ”fylla på” med självkänsla. Samtidigt upplevdes det svårare att 

diskutera med ett barn då dessa generellt inte är så abstrakta i sitt tänkande. Sjuksköterskorna 

beskrev också hur barnen ibland hade svårt att uttrycka sig då föräldrarna var närvarande. 

Sjuksköterskorna upplevde det betydelsefullt att möta patienten i den åldern och i det 

sjukdomstillståndet denne befann sig i. En sjuksköterska berättar hur hon och hennes kollegor vid 

första mötet brukar säga följande; 

”Vi kommer vara jättetuffa mot sjukdomen men dig kommer vi vara snälla 

mot”. 

Det var inte alltid patienten kunde förstå detta då patienter med anorexia nervosa ofta upplever att de 

är ett med sjukdomen. Sjuksköterskan och hennes kollegor försökte därför hjälpa patienten att 

separera sig själv från sjukdomen. Några sjusköterskor beskrev hur de försökte hjälpa sina patienter 

genom att försöka visa den enskilde patienten vad det fanns för mål och vinster i livet för just denne 

och att dessa mål var värda att kämpa för. Sjusköterskorna var dock övertygade om att beslutet och 

motivationen att ändra sin situation måste komma inifrån patienten själv. Patientens vilja och 

beslutet att ta ansvar för sin situation beskrevs som viktigt för att kunna bli frisk. En sjuksköterska 

uttryckte sig såhär; 

”Det är ju patientens val och då kan man säga till dem att vill du gå upp i 

vikt och bli frisk så måste du välja att äta eller så väljer du att sitta här och 

gympa i smyg. Det tycker de inte om att höra och de kan bli jättesura och 

ledsna och tycka att man är en idiot, men de har trots allt ett val att även om 

de är sjuka så måste de välja att kämpa för att bli friska”. 
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Flera sjuksköterskor upplevde att när patienterna var friska rent vikt och känslomässigt så var många 

av dem rädda för att komma ut i samhället igen. Som sjuksköterska var det då av stor vikt att stötta 

patienten och komma med förslag och idéer som kan hjälpa patienten att ta steget ut i samhället och 

det verkliga livet istället för att hålla sig kvar i sjukdomen. 

Flera sjuksköterskor berättade om svårigheter med det professionella förhållningssättet. Att vara 

personlig men inte privat upplevdes vara en av de viktigaste men samtidigt en av de svåraste sakerna 

med arbetet. Det upplevdes som beaktansvärt att vinna patientens förtroende utan att bli för privat. 

Ibland valde sjuksköterskorna att berätta lite om sitt eget privatliv beroende på situationen. De flesta 

sjuksköterskor upplevde dock en fara med att bli alltför familjär. Gränsen mellan personlig och 

privat upplevdes som hårfin. En sjuksköterska berättar hur hon kände sig splittrad. Hon menade att 

även om sjuksköterskeprofessionen handlar om närhet och beröring så ville hon inte bli för fysisk i 

mötet med patienten av rädsla för att patienten då skulle känna för stor trygghet hos just henne och 

inte vilja gå vidare i sin behandling.  

Flera sjuksköterskor beskrev hur de i början av behandlingen tar ifrån patienterna allt ansvar. De 

bestämmer när och vad de skall äta, att de skall sitta stilla när de äter och att de skall vila efter 

måltid. Sedan ger de successivt tillbaka ansvaret till patienten när de ser att patienten kan hantera 

det. Att ta ifrån patienterna allt ansvar som en normal person vanligtvis har upplevdes av 

sjuksköterskorna som dubbelt. Samtidigt som sjuksköterskorna kände att de inkräktade på 

patienternas personliga integritet upplevde de också att de kunde hjälpa sina patienter på detta sätt. 

4.1.2 Sjuksköterskans relation till anhöriga 

Flera sjuksköterskor berättade om upplevelser av patientens familj och hur de på bästa sätt försökte 

hjälpa anhöriga att stötta patienten. En del föräldrar upplevdes som högutbildade och 

högpresterande. Flera sjuksköterskor trodde att det kunde påverka patienten då det stora flertalet 

patienter var unga, högpresterande tjejer med enorma krav på sig själva. Samtidigt kunde det också 

vara så att patientens sjukdom inte alls gick att koppla ihop med föräldrarnas beteende utan snarare 

berodde på en skörhet hos patienten.  

Sjuksköterskorna beskrev också att flera föräldrar styrdes av patienten och att föräldrarna därför 

kunde ifrågasätta sjuksköterskorna. Detta trodde sjuksköterskorna kunde bero på att en ätstörning 

relativt ofta kommer smygande vilket gör att man som förälder inte alltid förstår allvaret i 

situationen och dessutom låter barnet bestämma av rädsla för att situationen annars skall förvärras. 

Ett par sjuksköterskor upplevde att anhöriga kunde bli medsjuka i hopp och tro om att det skulle 

hjälpa den sjuke. Det upplevdes därför signifikant att bygga upp en slags allians med föräldrarna och 
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att stå eniga inför patienten. De flesta sjuksköterskor upplevde föräldrarna som ett nödvändigt 

redskap i patientens behandling. Därför var det meningsfullt att ge föräldrarna mycket stöd och 

information. Flertalet sjuksköterskor upplevde att ett gott samarbete med föräldrarna kunde resultera 

i att sjuksköterskorna och föräldrarna stöttade varandra och att de tillsammans kunde sträva mot ett 

och samma mål. 

Sjusköterskorna beskrev också att stöd och förståelse mellan förälder och patient samt ett bra 

kommunikationssätt dem emellan var oerhört väsentligt för patientens tillfrisknande. Det var även 

angeläget att få anhöriga delaktiga i behandlingen, till exempel genom att ge dem information om 

matschema inför en permisson, för att patienten så småningom skulle kunna återvända till det 

dagliga livet. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga oftast kände stor tacksamhet över att 

personalen tog över ansvaret för patientens tillfrisknande och att anhöriga på så sätt fick tillfälle att 

fokusera på sig själva. 

Flera sjuksköterskor kände att de kunde förstå sina patienter och deras föräldrar. Detta berodde 

bland annat på att flera av sjuksköterskorna själva var föräldrar. De upplevde att de därför kunde 

känna en ödmjukhet i bemötandet, då de också upplevt att föräldraskap inte alltid är enkelt oavsett 

om barnet är friskt eller sjukt. Det berodde även på att ju mer kunskap de har om sjukdomen och ju 

mer patienter de träffar desto lättare blir det att förstå och hjälpa den enskilda patienten. 

4.2 Sjuksköterskans behov av stöd 

Denna kategori innehåller två subkategorier; Balans mellan arbete och fritid samt kollegial anda och 

ledarskap. 

4.2.1 Balans mellan arbete och fritid 

Ungefär hälften av intervjupersonerna tyckte att det var svårt att släppa jobbet efter arbetsdagens 

slut. Anledningarna till detta var flera. Bland annat att man som ny sjuksköterska inte hade 

tillräckligt med erfarenhet av att möta barn och ungdomar med ätstörningar och därför inte funnit 

strategier för att inte ta med sig jobbet hem. Sjuksköterskorna beskrev hur de kunde vakna på 

nätterna och tänka på deras patienter. Svårast var att sluta tänka på de barn och ungdomar som de 

visste hade det svårt hemma. Flera sjuksköterskor kände dock att de kunde lämna tankarna på jobbet 

efter arbetsdagens slut. Med mer erfarenhet kunde de lägga jobbet åt sidan, och fokusera på 

familjelivet. Att ha egna barn tvingade dem att tänka på annat än jobbet. Flera sjuksköterskor hade 

även hittat sätt för att aktivt kunna släppa jobbet; promenader med hunden, ett varmt bad för att 

koppla av eller motion. 
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Flera sjuksköterskor kände att rollen som sjuksköterska inte var tydlig. Förutom rent medicinska och 

omvårdnadsrelaterade arbetsuppgifter upplevde sjuksköterskorna att de samtidigt hade roller som 

både psykolog och dietist vilket gjorde det svårt att komma in i sjuksköterskerollen. Detta berodde 

på att arbetsbelastningen ibland var för hög och för skevt fördelad mellan personalen och för att 

patientfallen blev svårare och svårare för varje år. Idag behandlas inte bara ätstörningen utan 

samtidigt behandlas även andra diagnoser såsom social fobi, ADHD och Aspergers Syndrom. Dessa 

patienter med dubbeldiagnoser, som krävde behandling för både ätstörningen och den psykiatriska 

sjukdomen, gjorde att flera sjuksköterskor ibland ifrågasatte ifall inte patienterna skulle behandlas 

inom psykiatrin. Sjuksköterskorna upplevde att de åtminstone vid dessa speciella patientfall skulle 

behöva stöd eller möjlighet att rådfråga någon psykiatriker.  

4.2.2 Kollegial anda och ledarskap 

Överlag var de flesta sjuksköterskor nöjda med arbetsklimatet på avdelningen. Sammanhållningen 

med kollegor upplevdes som god även om konflikter ibland kunde uppstå som på vilken annan 

arbetsplats som helst. Flera sjuksköterskor beskrev att de var bra på att ta tag i problem ifall dessa 

uppstod i arbetsgruppen. Det kändes viktigt att kunna bolla funderingar och ventilera sinsemellan 

när svåra situationer eller konflikter uppstod med patienterna. Att som personal stödja varandra i 

mötet med unga människor upplevdes som betydelsefullt och flera sjuksköterskor upplevde att de 

som grupp blev ganska sammansvetsad för att jobbet ibland kunde vara tufft och krävande. Att lära 

av varandra och hjälpa varandra med nya idéer när de kört fast kändes betryggande och gjorde också 

att sjuksköterskorna fick mer kraft och energi i mötet med patienten. Ett par sjuksköterskor nämnde 

att även om arbetskamraterna är trevliga och hjälpsamma så kunde de ibland känna sig ganska 

ensamma i mötet med patienten. De trodde detta berodde på att de skapar en personlig relation till 

patienten som är svår att dela med varandra som arbetskamrater. Ett par sjuksköterskor upplevde 

också att de var relativt dåliga på att berömma och bekräfta varandra på arbetsplatsen. 

Stödet från chefen upplevdes både positivt och negativt. Några sjuksköterskor upplevde att de fick 

klara sig mycket själva i arbetet och själva reda ut problem ifall dessa uppstod på arbetsplatsen. 

Chefen beskrevs som upptagen och hade inte alltid tid för personalens behov vilket gjorde att några 

sjuksköterskor inte upplevde att de fick tillräckligt mycket stöd i arbetet. Andra sjuksköterskor 

tyckte att de fick bra stöd från sin chef, att denne höll vad den lovat att de fick möjlighet till 

regelbunden handledning. En sjuksköterska berättar; 

”Min chef är väldigt duktig på att få en att förstå vad man gör, eller får en 

att se att det jag gör är viktigt och att mycket faktiskt ligger hos patienterna 

själva”. 
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Alla sjuksköterskor var överrens om att det var nödvändigt med stöd från chefen och att denne tog 

hand om personalen. Flera sjuksköterskor tog upp hur essentiellt det var med spegling vid dagens 

slut men att det saknades resurser till detta. Spegling gjorde att sjuksköterskorna fick möjlighet till 

att reflektera över dagens arbete, vad som gått bra, mindre bra och vad de kunde göra bättre. 

Spegling var också ett sätt att förstå att de som sjuksköterskor upplevde liknande saker och ett bra 

sätt att avsluta dagen. 

4.3 Utmaningar i yrket 

Den här kategorin innehåller två subkategorier; Sjuksköterskans upplevelse av svårigheter och 

känslor. 

4.3.1 Sjuksköterskans upplevelse av svårigheter 

Flera sjuksköterskor beskrev hur patienterna på avdelningen jämför sig med varandra. Detta trodde 

sjuksköterskorna berodde på att patienterna kunde komma varandra nära på ett osunt sätt genom att 

jämföra kroppsvikt och matportioner vilket också gjorde det lättare för dem att hålla sig kvar i sin 

sjukdom. Konkurrensen om att äta minst, vara smalast men samtidigt vilja bli frisk upplevdes som 

paradoxal. Sjuksköterskorna upplevde att de många gånger fick gå in och bryta patienterna i deras 

diskussioner och försöka få dem att fokusera på sin egen behandling och sina individuella mål. 

Vidare berättar sjuksköterskorna att det många gånger kunde uppstå konflikter i samband med att de 

gick in och bröt osunda diskussioner mellan patienterna. Som sjuksköterska var det väsentligt att 

inte vara rädd för konflikter utan istället lära sig hantera dem på ett bra sätt. Ibland upplevdes det 

svårt att säga till patienten när de satt många tillsammans och åt just för att de som sjuksköterskor 

inte ville peka ut och få den enskilda patienten att känna sig kränkt.  

Flera sjuksköterskor upplevde att de ofta blev ifrågasatta av patienten. Ibland fick de även skulden 

av patienten ifall denne inte kände att den gick framåt i sin behandling. Som sjuksköterska 

upplevdes det betydelsefullt att ta till sig kritik och fundera över ifall den var befogad. Att som 

sjuksköterska ha tålamod med patienten beskrevs som betydande. Det var också av stor vikt att 

sjuksköterskorna visade patienten att de har både kunskap och verktyg för att hjälpa denne. Det 

upplevdes också centralt att tro på patienten, på sig själv och på behandlingen. En sjuksköterska 

berättar; 

”Man måste stå på sig ganska mycket, man måste ha lite skinn på näsan som 

personal för att övertyga patienterna och se till att de är med på tåget, så det 

gäller att lita på sig själv”. 
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Sjuksköterskorna berättade att det ibland kunde hända, till exempel vid måltider, att patienterna 

triggar igång varandra. Detta trodde sjuksköterskorna kunde bero på att patienterna kan bli 

provocerade av varandra. På grund av överaktivitet så kan en del patienter ibland sitta på ett speciellt 

sätt när de äter, till exempel sitta och skaka med benen, spänna magmusklerna eller banka kniven i 

bordet. Det händer även att patienterna blir arga, upprörda, skriker och smäller i dörrar. 

Sjuksköterskorna upplevde att det just vid sådana situationer var av avgörande roll att hålla sig lugn 

även om de kunde bli upprörda inombords och be patienten sluta så att inte någon annan patient blev 

provocerad och tog efter. En sjuksköterska beskrev hur patienterna även kunde ta stöd av varandra 

på ett positivt sätt. Patienter som kommit längre i sin behandling kunde uppmuntra andra patienter 

och vara en förebild för de patienter som inte kommit lika långt i sin behandling. När patienten ser 

att någon annan vågat anta utmaningen, blivit bättre och fått ta mer ansvar kunde det få patienten att 

fortsätta kämpa med sin egen behandling.  

Flera sjuksköterskor berättade att de som personal lätt kan bli manipulerade av patienten. Patienten 

gör allt för att inte gå upp i vikt, till exempel insmuggling av laxeringsmedel, dricka vatten före en 

vägning, gömma mat i servetten eller hamstra mat i munnen för att sedan spotta ut den, var några av 

de situationer som sjuksköterskorna upplevde som manipulativa. Flera sjuksköterskor upplevde att 

det ibland var svårt att ha en rak och ärlig kommunikation med patienten just för att denne ofta 

försökte lura personalen. Detta kunde upplevas som en besvikelse. En sjuksköterska uttryckte sig 

såhär; 

”Jag tror det är viktigt att berätta för dem att när du gör sådana här grejer 

så kommer folk omkring dig bli besvikna och nu är jag besviken för vi hade 

ju bestämt det här gemensamt. Det är viktigt att vara tydlig. Ofta skäms de 

väldigt mycket och ofta blir de väldigt rädda för de har ju en relation till oss 

lika mycket som vi har en relation till dem”. 

 

4.3.2 Känslor 

Ungefär hälften av sjuksköterskorna beskrev att det kändes angeläget att vara stark i sig själv som 

person och att ha hunnit lära känna sig själv med både styrkor och svagheter för att på bästa sätt 

kunna möta patienten och klara av arbetet. Detta berodde på att jobbet kunde vara väldigt 

känslomässigt engagerande och att sjuksköterskorna lätt kunde börja fundera över sin egen kropp 

och egna matvanor. Flera sjuksköterskor beskrev att det var nödvändigt att reflektera över sin egen 

relation till mat. En sjuksköterska beskrev hur hon blivit väldigt medveten om friska matvanor och 

ett friskt ätbeteende och hur hon ville föregå som ett gott exempel inför sina patienter. 
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Några sjuksköterskor berättade hur de ibland kan uppleva känslor av frustration i sitt arbete med 

patienter som lider av ätstörningar. Sjuksköterskorna upplevde ibland patienten som barnslig om 

denne till exempel bråkade om fem gram mat som den inte ville äta upp. Som sjuksköterska var det 

då signifikant att dölja sin frustration och påminna sig själv om att patienten är sjuk. Flera 

sjusköterskor beskrev hur de ibland kunde bli ledsna i arbetet med patienterna. Det upplevdes som 

ledsamt att se patienterna, ofta unga tjejer, missbruka sina kroppar. Sjuksköterskorna beskrev hur de 

gärna hade velat lyfta ur sina patienter ur den sjuka världen in i den friska. En sjuksköterska beskrev 

hur hon kände en ledsamhet långt inne i själen när hon träffade en patient som varit sjuk länge. 

Ibland kunde sjuksköterskorna känna sig otillräckliga när de upplevde att de inte kunde hjälpa 

patienten i dess situation.  

Flera sjuksköterskor upplevde att de sällan fick bekräftelse av sina patienter i början av 

behandlingen. Sjuksköterskorna beskrev det som att patienten inte tackar dem för att de går upp i 

vikt men att de i slutet av behandlingsperioden ändå kan komma och säga att de uppskattade att de 

som sjuksköterskor var bestämda mot dem i början av behandlingsperioden. Trots att jobbet med 

dessa patienter många gånger var jobbigt och krävande upplevdes fördelarna överväga. Flera 

sjuksköterskor tyckte det var ett privilegium att få jobba med unga människor och få följa patienten 

med på dess resa från inskrivning till friskskrivning. Det upplevdes också som spännande att få möta 

familjen i deras situation. Flera sjuksköterskor upplevde att de allra flesta patienter blir friska och att 

de kunde hjälpa de flesta av dem. En sjuksköterska berättar: 

”Jag känner att jag verkligen kan hjälpa och jag som person är viktig, inte 

bara för att jag är sjuksköterska, utan för att jag också är den jag är. Det 

gillar jag väldigt mycket”. 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn och ungdomar 

med ätstörningar. Huvudfynden i studien visade att sjusköterskor som arbetar på specialistenheter 

för ätstörningar där barn och ungdomar vårdas känner stor meningsfullhet med sitt arbete. 

Sjuksköterskorna kände att de kunde hjälpa sina patienter trots att arbetet stundom kunde upplevas 

både utmanande och svårt. Sjuksköterskorna upplevde det väsentligt att vara professionell och lugn i 

mötet med patienten för att kunna hjälpa denne på bästa sätt. Det ansågs också betydelsefullt med en 

god relation till patientens anhöriga.  En balans mellan arbete och fritid, god kollegial anda, ett gott 

ledarskap samt en tro på sig själv och sin förmåga som sjuksköterska upplevdes som väsentligt för 

främjandet av god omvårdnad. I resultatet framkom sex subkategorier: ” att möta och stödja 



 
 

15 
 

patienten på ett professionellt sätt”, ”sjuksköterskans relation till anhöriga”, ”balans mellan arbete 

och fritid”, ”kollegial anda och ledarskap”, ”sjuksköterskans upplevelse av svårigheter” och 

”känslor”. Dessa subkategorier bildade tre kategorier: ”att finnas till för patient och anhöriga”, 

”sjuksköterskans behov av stöd” och ”utmaningar i yrket”. 

Studiens resultat visade att sjuksköterskorna många gånger upplevde att det var känslomässigt 

jobbigt för patienten i början av behandlingen. Detta kan bero på att patienten i början av 

behandlingen kan ifrågasätta denna och att en trygg sjuksköterske- patientrelation ännu inte byggts 

upp. Sjuksköterskorna uppmanade patienterna att visa sina känslor då detta upplevdes essentiellt för 

att kunna gå vidare med behandlingen. Patienterna kan ha smärtsamma och obehagliga känslor 

vilket kan bidra till att de försöker trycka undan dessa. Framförallt kan de ha svårt att känna igen, 

identifiera och sätta ord på sina känslor (jfr. Kyriacou, Easter & Tchanturia, 2009). 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att beslutet och motivationen att ändra sin situation måste komma 

inifrån patienten själv. Patientens vilja och beslutet att ta ansvar för sin situation beskrevs som 

viktigt för att kunna bli frisk. Patienterna ska själva vilja ta tag i sin ätstörning och vilja bli frisk. De 

ska inte göra det för att behaga föräldrar, pojk- eller flickvän, kompisar eller omvårdnadspersonal 

(jfr. Masson & Sheesheka, 2009). Studiens resultat beskrev även hur sjuksköterskorna försökte visa 

den enskilde patienten vad det fanns för mål och vinster i livet för just denne och att dessa mål var 

värda att kämpa för. Sjuksköterskorna beskrev även hur de upplevde att patienterna kunde vara 

rädda för att komma ut i samhället igen efter att denne tillfrisknat rent vikt och känslomässigt. 

Jämförelse kan göras med Masson och Sheeshkas (2009) studie där patienterna uppgav att de många 

gånger inte visste vad de vill göra med sina liv eftersom ätstörningen blivit en del av deras identitet.  

I studiens resultat framkom att flera sjuksköterskor hade svårigheter med det professionella 

förhållningssättet. Gränsen mellan personlig och privat upplevdes som hårfin. Behandling av 

ätstörningar handlar inte bara om matscheman, det handlar även om fysisk kontakt till exempel att 

hålla handen, sitta på sängkanten, lyssna och finnas till för patienten. Dessa små insatser kan öka 

känslan av samhörighet mellan patient och sjuksköterska (jfr. Gregg & Magilvy, 2004). Detta kan 

även jämföras med van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg och van Meijels (2009) studie där det 

framkom att patienterna kände en närmare anknytning till en eller två sjuksköterskor under 

behandlingen. De uppgav att de fick en bättre kontakt med den eller de sjuksköterskor som de 

träffade mest under behandlingsperioden och som visade både intresse och engagemang i att knyta 

an till dem som patienter. 
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Det framkom i studiens resultat att sjuksköterskorna i början av behandlingen tar ifrån patienterna 

allt ansvar. De bestämmer bland annat vad och hur mycket patienten skall äta och att denne skall 

vila efter måltid. Det är väsentligt för patienter med ätstörning att vila i ett varmt rum efter måltid 

för att minska risken för ångest och för att förhindra kompensatorisk överaktivitet (jfr. Södersten, 

Bergh & Zandian, 2006). Sjuksköterskorna upplevde det dubbelt att ta ifrån patienten allt ansvar för 

att sedan successivt ge tillbaka ansvaret när patienten klarade av detta. Även om sjuksköterskorna 

upplevde att de inkräktade på patientens integritet när de tog ifrån patienten allt ansvar upplevdes 

det nödvändigt för att patienten skulle kunna gå framåt i sin behandling. Detta resultat kan jämföras 

med Jarman, Smith och Walshs (1997) studie som visar att omvårdnadspersonal måste ingripa och 

bestämma över patienten, framförallt ifall patienten väger för lite. Det upplevdes nödvändigt att ta 

ifrån patienten
10

 dess rätt till självbestämmande av rädsla för att barnets fysiska hälsa annars skulle 

kunna äventyras. Vårt resultat kan även jämföras med van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & 

van Meijels (2009) studie som är gjord utifrån ett patientperspektiv. I den beskriver ungdomar med 

en ätstörning hur det upplevdes betydelsefullt att sjuksköterskorna vid den inledande fasen av 

behandlingen tar över allt ansvar ifrån dem beträffande mat och motion. Ungdomarna beskrev att de 

omöjligen hade kunnat bryta sina dåliga vanor själva och att de just därför uppskattade 

sjusköterskornas stränga regler.  

I studiens resultat berättade flera sjuksköterskor om upplevelser kring mötet med patientens 

anhöriga. Sjuksköterskorna upplevde det meningsfullt att få föräldrarna delaktiga i behandling och 

försöka bilda en god relation till dem. Sjusköterskorna upplevde att flera föräldrar styrdes av 

patienten av rädsla för att patientens situation annars skulle förvärras. Det kändes därför 

meningsfullt att hjälpa föräldrarna att återta föräldrarollen, ge dem mycket stöd och information och 

få dem att känna sig delaktiga i vården, för att de efter patientens tillfrisknande skall kunna hjälpa 

patienten ut i det dagliga livet. Liknande resultat beskrivs i ett flertal studier. I en studie beskriver 

sjusköterskor hur patientens sätt att vägra äta kan vara det enda sättet för patienten att protestera 

gentemot sina föräldrar. I en annan studie beskriver en mamma till en patient med anorexia nervosa 

hur hon måste trippa på tå och vara vaksam i allt hon säger och gör för att inte barnet skall bli 

upprört och vägra att äta. En tredje studie styrker resultatet i vår studie då sjuksköterskor beskriver 

hur essentiellt det är att föräldrar behöver förstå allvaret i tonåringens sjukdom, att sjukdomen 

kontrollerar dem som föräldrar istället för tvärtom och att de måste lära sig att sätta gränser och 

regler beträffande mat och träning för att hjälpa tonåringen (Jarman, Smith & Walsh, 1997; 

Kyriacou, Easter & Tchanturia, 2009 & Turrell, Davis, Graham & Weiss, 2005).  

                                                           
10

I den här studien studerades just barn. 
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I vår studies resultat beskrev vissa sjusköterskor att de hade svårt att släppa jobbet efter arbetsdagens 

slut medan andra sjuksköterskor inte hade det. Det kunde bland annat bero på att vissa 

sjuksköterskor hade bristande erfarenhet av att jobba med patienter med ätstörningar och att det 

ibland var lätt att lägga skulden på sig själv om det inte gick bra för patienten. Med mer erfarenhet 

och kunskap upplevde sjuksköterskorna att det var lättare att släppa tankarna på jobbet efter 

arbetsdagens slut. Detta kan jämföras med Warren, Crowley, Olivardia och Schoens (2009) studie 

där vårdpersonal upplevde det väsentligt att ha tålamod, vara realistisk och veta att patienten kan få 

ett återfall. Som vårdpersonal skall man heller inte ta personligt ansvar för patientens framgångar 

eller motgångar. Sjuksköterskorna upplevde även att det var betydelsefullt att som personal stödja 

varandra, utbyta kunskaper samt ventilera om en svår situation uppstod. Detta beskrivs även av 

sjuksköterskor i Micevski och McCanns (2005) studie. Där upplevde sjuksköterskorna det värdefullt 

att kunna stödja och samtala med varandra som kollegor om något kändes svårt i mötet med 

patienten. 

Vår studies resultat visade också hur sjuksköterskorna upplevde att patienterna ibland kunde ta stöd 

av varandra i sitt tillfrisknande. Sjuksköterskorna beskrev hur patienter som kommit längre i sin 

behandling kunde uppmuntra andra patienter och vara en förebild för de patienter som inte kommit 

lika långt i sin behandling. I van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg och van Meijels (2009) studie 

beskrivs hur sjuksköterskor i ett terapeutiskt syfte försökte underlätta samverkan mellan patienter för 

att de patienter som inte kommit lika långt i sin behandling skulle kunna ta hjälp av de patienter som 

kommit längre i sin behandling. En patient i studien berättar hur hon såg andra tjejer som gjort 

framsteg i sin behandling som en slags förebild och att hon därför ville försöka efterlikna och göra 

som dem. 

Sjuksköterskorna i studien ansåg det angeläget att ha god kunskap om ätstörningar då patienterna 

stundom kunde ifrågasätta dem och behandlingen. Som sjuksköterska upplevdes det även oerhört 

betydelsefullt att vara stark i sig själv som person. Samt att det är väsentligt att ha reflekterat över 

sin egen relation till mat, att vara medveten om friska matvanor och ett friskt ätbeteende för att 

kunna föregå som ett gott exempel inför patienterna. Känslorna inför mat kan påverkas både positivt 

och negativt på grund av arbetet med dessa patienter. En del vårdpersonal äter mer hälsosamt och är 

mer medvetna om vad som är lagom att stoppa i sig medan andra äter mer ohälsosamt för att visa 

patienterna att det går att äta vilken mat man än vill (jfr. Warren, Crowley, Olivardia & Schoen, 

2009). I Snell, Crowe och Jordans (2010) studie berättar en sjuksköterska hur hon upplever att 

patienten behöver sjuksköterskor omkring sig som är säkra och trygga i sig själva och sitt arbete. 
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Resultatet i denna studie visade vidare att sjuksköterskorna ibland kan uppleva frustration i sitt 

arbete med denna patientgrupp. Ibland upplevs det svårt att ha en rak och ärlig kommunikation med 

patienten då denne kan försöka lura och manipulera personalen på grund av sitt sjukdomstillstånd. 

Ibland kan patienterna även jämföra sig med varandra vilket kan bidra till konflikter mellan patient 

och sjuksköterska. Att som sjuksköterska hålla sig lugn men samtidigt stå på sig inför patienten och 

ibland tvinga denne till att anta nya utmaningar upplevdes som svårt men nödvändigt för att 

patienten skulle bli frisk. Det är väsentligt att vara tydlig, sätta gränser, uppmuntra och stödja 

patienten. En balans mellan att vara förstående och bestämd kan vara väsentligt för patientens 

tillfrisknande (jfr. Warren,Crowley, Olivardia & Schoen, 2009). 

Slutligen visade studiens resultat att sjuksköterskorna kunde uppleva ledsamhet då de såg 

patienterna missbruka sina kroppar. Sjuksköterskorna beskrev hur de gärna hade velat lyfta ur 

patienterna ur den sjuka världen in i den friska. I King och Turners (2000) studie beskrev 

sjuksköterskorna hur de upplevde att hur god omvårdnad de än gav sina anorektiska patienter så 

kunde inte patienterna bli friska enbart av detta. Men sjuksköterskorna kände trots allt att deras 

omsorg var viktigt även om detta i sig inte kunde bota patienterna hur mycket de än önskade.  

Även om sjuksköterskorna ibland kunde känna sig otillräckliga kände de trots allt att det var ett 

privilegium att få jobba med denna patientgrupp. Att få följa med patienten på dess resa från 

inskrivning till friskskrivning upplevdes oerhört meningsfullt. Sjuksköterskorna i studien upplevde 

att fördelarna med deras arbete övervägde det jobbiga med arbetet. Det kan jämföras med Warren, 

Crowley, Olivardia och Schoens (2009) resultat där omvårdnadspersonalen upplevde att trots att 

arbetet många gånger kunde vara utmanande och frustrerande upplevdes det samtidigt oerhört 

givande och gav sjuksköterskorna både utmaning och en möjlighet att forma en djup relation till sina 

patienter. 

5.2 Metoddiskussion 

För att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn och ungdomar med ätstörningar har vi 

gjort semistrukturerade intervjuer med sju sjuksköterskor. Till avsikt att hjälpa oss hade vi en 

intervjuguide med förutbestämda teman som vi ansåg skulle kunna hjälpa oss att besvara studiens 

syfte. Utöver de teman som fanns i intervjuguiden ställde vi följdfrågor till deltagarna de gånger vi 

upplevde att deltagarnas svar var svårförståeliga eller då en följdfråga skulle kunna resultera i ett 

djupare och mer innehållsrikt svar.  

Vi upplevde att deltagarnas svar utifrån intervjuguiden och följdfrågorna var utförliga men ibland 

för detaljrika. Dessa detaljer var inget vi kunde använda i resultatet eftersom det var detaljerad  
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information om arbetsplatsen och/eller personlig information som skulle kunna röja 

konfidentialiteten. Det kan tänkas att om vi hade haft mer erfarenhet av att göra semistrukturerade 

intervjuer så hade intervjuerna också kunnat bli mindre detaljrika. När sökandet av intervjupersoner 

avlutades var det sju sjuksköterskor som visade intresse för att delta i studien. Intervjuernas antal 

ansåg vi vara tillräckliga för att uppnå ett resultat då liknande information framkom vid flera 

intervjuer och svarade på studiens syfte. Ytterligare data hade säkerligen kunnat erhållas ifall vi 

hade kontaktat fler specialistenheter, men vårt arbete var tidsbegränsat och därför valde vi att nöja 

oss med dessa sju deltagare. Vi vill påpeka att vi inte har mycket förförståelse inom ämnet förutom 

att vi själva är sjuksköterskor. En av oss har ett års erfarenhet av att jobba på en barnmedicinsk 

slutenvårdsavdelning men träffade då sällan barn och ungdomar med ätstörningar. Att vi inte hade 

särskilt stor förförståelse ser vi som positivt då vi inte lade någon värdering i svaren som uppkom 

vid intervjuerna.  Det kan ha haft en betydande roll att vi vid vissa intervjuer var två som intervjuade 

och vid andra endast en som intervjuade. Styrkan i att vara två vid en intervju är att man kan hjälpa 

varandra behålla fokus på vad som är viktigt samt att båda kan föra anteckningar. En styrka med att 

vara ensam vid intervjun kan vara att personen som blir intervjuad blir mindre nervös. 

Då analysarbetet påbörjades upptäcktes vissa svårigheter med att renodla subkategorier eftersom 

meningsenheterna kunde placeras under flera subkategorier. De kondenserade meningsenheterna 

fick från början ligga under flera subkategorier vilket medförde upprepningar i resultatet. Därför fick 

vi ytterligare en gång göra om subkategorierna och denna gång vara mer noggranna med att de 

kondenserade meningsenheterna endast låg under en subkategori.  

Vi bedömer studien som trovärdig eftersom de intervjupersoner vi valde hade mycket kunskaper om 

ämnet då de jobbade på specialistenheter för ätstörningar. Intervjupersonerna gav även liknande svar 

vilket ytterligare höjer trovärdigheten (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Frivilligheten att delta i 

studien kan ifrågasättas då sjuksköterskorna blev tillfrågade av chefen/vårdkoordinatorn. Det kan 

hända att någon/några sjuksköterskor kände sig tvingade att delta i studien.  

6. Slutsats 

● Sjuksköterskorna på respektive specialistenhet, där barn och ungdomar med ätstörningar vårdas, 

känner stor meningsfullhet med arbetet trots att det stundom kan upplevas både utmanande och 

svårt.  

● Sjuksköterskorna upplevde det väsentligt att vara professionell och lugn i mötet med patienten för 

att kunna hjälpa denne på bästa sätt.  
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● Sjuksköterskorna ansåg det betydelsefullt med ett gott samarbete med anhöriga.  

● En balans mellan arbete och fritid, god kollegial anda, ett gott ledarskap samt en tro på sig själv 

och sin förmåga som sjuksköterska upplevdes som viktigt för sjuksköterskornas arbete. 

7. Betydelse för praktiken 

Tidigare forskning inom ämnet ”sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn och ungdomar med 

ätstörningar” är i huvudsak genomförd på 80 och 90- talet. De flesta studier som gjorts är heller inte 

genomförda på specialistenheter för ätstörningar. Därför känns det viktigt att ny forskning görs inom 

detta område för att ge ökad kunskap och förståelse för barn och ungdomar med ätstörningar. 

Avsikten med denna studie var att fördjupa våra kunskaper om barn och ungdomar med 

ätstörningar. Men förhoppningen är att den här studien kan bidra med insikt och förståelse för 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn och ungdomar med ätstörningar. Kanske kan den få 

chefer på ätstörningsenheter att se hur deras närvaro kan göra att sjuksköterskan känner sig tryggare 

i sin roll. Kanske kan studien också bidra med lite uppmuntran till de sjuksköterskor som har valt att 

arbeta med denna patientgrupp, då deras arbete många gånger kan upplevas som känslomässigt 

svårt. Slutligen hoppas vi att studien kan bidra till ökad kompetens inom området, inte bara på 

arbetsplatser med specialistkompetens utan även på arbetsplatser som vårdar denna patientgrupp 

men som saknar specialistkompetens. 
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Bilaga 1 

Förfrågan till sjuksköterskor om deltagande i intervjustudie.  

En D-uppsats ska i vår skrivas på Mittuniversitetet i Sundsvall vars syfte är att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn och ungdomar med ätstörningar på en arbetsplats där 

specialistkompetens finns för området. Studien är viktig att genomföra eftersom den forskning som 

är gjord inom området i huvudsak är genomförd på 80 och 90-talet och då mestadels på arbetsplatser 

som inte hade specialistkompetens för ätstörningar. Vi tycker därför det är av stor vikt att genomföra 

denna studie för att se om vården förändrats de senaste åren. Vi hoppas denna studie kan bidra till 

ökad kompetens inom området, inte bara på arbetsplatser med specialistkompetens utan även på 

arbetsplatser som vårdar denna patientgrupp men som saknar specialistkompetens. 

Studien kommer utföras i form av individuella intervjuer med sjuksköterskor (ca 7-8st). Innan 

intervjuerna påbörjas så kommer informerat samtycke inhämtas av studiedeltagarna. Dessa 

intervjuer kommer utifrån den etiska aspekten utföras utanför er arbetstid och på en neutral plats av 

ert eget val. Tidsåtgången för intervjuerna beräknas till ca 60 minuter och fika kommer finnas 

tillgängligt. Intervjuerna kommer spelas in på band som sedan kommer förvaras så att det endast är 

tillgängliga för dem som utför studien. Det som spelas in kommer sedan skrivas ner ordagrant på 

papper och sedan analyseras av författarna på ett sådant sätt att namn, identitet eller arbetsplats inte kan 

identifieras. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av 

dem. Gällande sekretess och forskningsregler följs och vi vill återigen poängtera att vid publicering 

kommer resultatet att beskrivas så att enskilda personer inte kan identifieras. Du har rätt att ta del av 

det material som du har tillfört och har rätt att rätta till eventuella felaktiga uppgifter. Du kan när 

som helst, utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande då studien är frivillig. Om man väljer att 

avbryta sitt deltagande får dock uppgifter som du redan tillfört efter att man lämnat informerat 

samtycke till studien användas av författarna för att utforma resultatet. Att avbryta medverkan i 

studien kommer inte att påverka den fortsatta vården för patienten eller arbetssituationen för de 

personal som väljer att avbryta. Huvudhandledare för denna studie är lektor Lars Lilja vid 

Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitet Sundsvall. 

 

Vill du veta mer om studien får du gärna kontakta någon av oss som ska genomföra studien, 

kontaktuppgifter enligt nedan, annars tar vi kontakt med de som är intresserade av studien och som 

givit oss samtycke genom svarstalongen som medföljer. Den färdiga uppsatsen kommer ni kunna 

läsa under hösten 2010 på www.diva-portal.org 
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Bilaga 2 

Svarstalong för deltagande i studien 

 

Jag har fått information om att syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda barn och ungdomar med ätstörningar vid en arbetsplats där specialistkompetens finns för 

området. Jag har fått både skriftlig och muntlig information om hur intervjun och studien kommer gå 

till och att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande om jag 

väljer att vara med i studien. Jag godkänner att författarna tar kontakt med mig enligt mitt angivna 

telefonnummer. När du kryssar att du vill delta i studien och skriver under denna svarstalong så 

godkänner du att vi får använda den information du tillför i intervjun till att utforma resultatet i vår 

studie. 

 

o Jag vill ha mer information om studien 

 

o Jag vill delta i studien 

 

Namn: 

 

Telefonnummer: 

 

E-postadress: 

 



 
 

Bilaga 3 

Intervjuguide: 

Namn: 

Ålder: 

Arbetsplats: 

Arbetslivserfarenhet: 

 

Känslor 

1. Vilka känslor är involverade i arbetet med barn och ungdomar som lider av ätstörningar? 

Spelar patientens ålder in? 

2. Är det lätt eller svårt att släppa jobbet när du hemma? 

3. Vad är ditt helhetsintryck av att jobba med dessa patienter? Vad är bra respektive mindre 

bra? 

4. Känner du att du kan göra en insats och hjälpa dina patienter. 

Stöd/Kollegor 

1.  Hur är din arbetsplatsatmosfär? 

2.  Får du den uppmuntran och det stöd du behöver för att kunna möta denna patientgrupp? 

3. Känner du stöd från dina medarbetare? 



 
 

 
 

Bilaga 4. Exempel på analysförfarande 

 

Meningsenhet Kondenserad meningsehet Kod Subkategori Kategori 
Man blir mer ledsen över de äldre barnen för de har hållit på så 

länge, där har det liksom satt sig. Den dåliga självkänslan, den sitter 

så hårt och det är nästan sorgligare tycker jag.  

 

Föräldrarna är absolut det viktigaste redskapet för att hjälpa sina 

barn, men framför allt måste vi bygga en allians med föräldrarna. 

Det är inte alltid att de tycker som vi men då måste vi ändå alltid 

vara eniga framför barnet. 

Mer ledsen över de äldre barnen där den 

dåliga självkänslan sitter hårt. 

 

 

Viktigt att få med föräldrarna i 

behandlingen och skapa en allians mellan 

behandlare och förälder samt stå eniga 

framför barnet. 

Mötet med 

patienten. 

 

 

 

Relation. 

Att möta och stödja 

patienten på ett 

professionellt sätt. 

 

 

Sjuksköterskans 

relation till anhöriga. 

Att finnas till för 

patient och 

anhöriga. 

I början när man var ganska färsk som sjuksköterska så tog man 

hem jobbet mycket mer. Men med mer erfarenhet så tycker jag att 

man kan lämna det åt sidan, men det är klart det är alltid vissa 

patienter som finns i bakhuvudet även då man är ledig. 

 

 

Chefen är inte där så mycket som vi skulle vilja. Vi får sköta oss 

ganska mycket själva faktiskt. Men det är ju bra ibland att man får 

lära sig att ta tag i saker själv så att man inte bara lämpar över 

allting på någon annan. 

Som ny sjuksköterska är det lätt att ta med 

sig jobbet hem. Med mer erfarenhet är det 

lättare att släppa jobbet, men vissa 

patienter finns i bakhuvudet även när man 

är ledig. 

 

Bristande stöd från chefen, men det är bra 

att få ta tag i problem själv ibland och inte 

lämna över det till någon annan. 

Svårt att 

släppa 

jobbet på 

fritiden. 

 

 

Stöd från 

chef. 

Balans mellan arbete 

och fritid. 

 

 

 

 

Kollegial anda och 

ledarskap. 

Sjuksköterskans 

behov av stöd. 

Jag tror att man måste ha rejält med skinn på näsan som personal för 

att övertyga patienterna och se till att de är med på tåget. Så det 

gäller att lita på sig själv och inte vara rädd för konflikter i sitt 

yrkesmässiga liv. 

 

Patienterna kan framstå som ganska barnsliga ibland. Ibland tjafsar 

de om 5 gram mat som de inte vill äta upp. Då är det nära att man 

säger: sluta barnsla dig! Man får bita sig i tungan många gånger för 

det handlar ju ändå om sjuka människor, men visst ibland är det 

frustrerande för ofta är det små saker man tampas med hela tiden. 

Viktigt med skinn på näsan, att lita på sig 

själv och inte vara rädd för konflikter i sitt 

arbete med patienten. 

 

 

Patienter bråkar ibland om ytterst lite mat 

som de inte vill äta upp.  Då får man som 

behandlare inte visa sin frustration över 

detta. 

Konflikter. 

 

 

 

 

Frustration. 

Sjuksköterskans 

upplevelse av 

svårigheter. 

 

 

Känslor. 

Utmaningar i yrket. 


