
                                                                                                                          

Institutionen för hälsovetenskap

Omvårdnad vid Anorexia Nervosa

Sandell, Camilla
Zakariasson, Sofie

Examensarbete (Omvårdnad, C) 15 hp
November 2010

Östersund



Abstrakt  
Bakgrund: Anorexia nervosa innebär att en person svälter sig och har en rädsla för att gå upp 
i vikt. Många får problem med sin hälsa eller fungerar sämre i vardagen både socialt och 

psykologiskt. Syfte: Syftet med arbetet var att belysa omvårdnad vid anorexia ur 

sjuksköterskans perspektiv. Metod: Artiklar söktes via databaserna Pubmed, Cinahl och 
PsycInfo. Artiklarna kvalitetgranskades med hjälp av bedömningmall. Innehållsanalys 
användes för att analysera materialet. Resultat: – De fyra kategorier som framkom var 
sjuksköteskans erfarenhet av omvårdnad vid anorexia, ändra ett beteende, att utveckla en 
terapeutisk relation med patienten, de svårigheter som finns att arbeta med anorexia nervosa. 
Slutsats: Vid omvårdnad av patienter med anorexia nervosa har sjuksköterskor en viktig roll. 
De ger patienten stöd under behandlingstiden till att ändra sitt beteende. Utbildning om 
sjukdomen förbättrar omvårdnaden för dessa patienter. 

Nyckelord: Anorexia Nervosa, attityd, omvårdnad, sjuksköterskans roll, ätstörningar.
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Introduktion 

Ätstörning omfattar flera olika specifika diagnoser. Indelningen av diagnoserna är 

Anorexia Nervosa, Bulimi Nervosa och ätstörning UNS (ätstörning utan närmare 

specifikation). Det patienterna har gemensamt är att de vill äta och kontrollera vikten vilket 

leder till problem med hälsan (Ghaderi, & Parling, 2007, s. 20-21). 

Historik 

Anorexia Nervosa betyder aptitlöshet och namnet fick sjukdomen av William Gull år 

1874 (Eriksson & Carlsson, 2001, s. 6).  Självsvält är inget nytillkommet i dagens 

samhälle. Det finns historiska beskrivningar av kvinnor som avhåller sig från att äta 

för att de är starkt religiösa (Ghaderi & Parling, 2007, s. 19).

Bakgrund

Anorexia Nervosa börjar ofta med en önskan om att gå ner i vikt och då genom 

viljemässig bantning, Efter en tid med sjukdomen så har alla tankar och all energi hos 

personen övergått till att enbart fokuseras på mat, kropp och vikt, tvångsmässigt och 

överdrivet motionerande är inte ovanligt (af Sandeberg et al., 2009, s. 32). Många 

som drabbas av Anorexia Nervosa får problem med sin hälsa eller fungerar sämre i 

vardagen både socialt och psykologiskt (Ghaderi & Parling, 2007, s. 21).

De diagnostiska kriterier som följs vid anorexia nervosa är enligt Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition [DSM-IV] (American psychiatric 

association, 2002, s.195), vilket innebär att personen vägrar hålla kroppsvikten, det 

finns en intensiv rädsla att gå upp i vikt, kroppsupplevelsen är störd samt att 

menstruationen kan utebli hos kvinnor. Undertyper vid Anorexia Nervosa är 

självsvält (har inga självframkallande kräkningar), eller med hetsätning/självrensning 

(har regelmässigt självframkallande kräkningar). Ett ytterligare symtom för att kunna 

få diagnosen är bland annat ett BMI (Body Mass Index) under 17,5 (Ottosson & 
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Ottosson, 2007, s. 112-113). BMI är inte alltid ett trovärdigt instrument hos manliga 

patienter, barn, långa och muskulära (Treasure, Claudino & Zucker, 2010). Vid 

diagnosen anoreixa nervosa får inte tillståndet vara orsakat av annan medicinsk 

sjukdom eller psykiskt tillstånd (Ghaderi, & Parling, 2007, s. 21).

Det är flera orsaker som samverkar till att en person drabbas av Anorexia Nervosa, 

till exempel finns det vissa familjer som har en ökad prevalens. Detta kan betyda att 

det kan finnas en genetisk faktor som spelar in men även störda familjerelationer på 

olika sätt påverkar. Personlighetsdrag som ökar risken för att drabbas är 

tvångsmässighet, överdriven anpasslighet och låg självkänsla (Ottosson & Ottosson, 

2007, s. 113). Flera studier utförda under än längre tid har visat en ökning av 

förekomsten av Anorexia Nervosa sedan 1950-talet, ökningen är tydligast bland unga 

kvinnor. Anorexia Nervosa finns även bland män, men få studier visar hur stor 

förekomsten är i denna grupp (Hoek & van Hoeken, 2003). Det är vanligast med 

ätstörningar i västvärlden som till exempel USA, Kanada och Nya Zeeland. Två 

underliggande faktorer som bidrar till denna utveckling av ätstörningar, är överflöd av 

mat och jakten på att bli smal, där en önskan att bli smal är den vanligaste 

andledningen till att gå ner i vikt. Det är en snabb och världsomfattande exponering 

av västvärldens smalhetsideal som jämställs med att vara attraktiv (Patel, Phillips & 

Pratt, 1998).  

Psykoterapeutisk behandling i grupp är en framgångsrik behandlingsform för 

patienter som är i övre tonåren och äldre. Det är då främst kognitiv beteendeterapi 

som används där det finns störst evidens för framgångsrik behandling (af Sandeberg 

et al., 2009, s. 76). Psykoterapi behandling finns att få för både den enskilde eller med 

hela den involverade familjen. Det finns flera faktorer som avgör om familjen skall 

ingå eller inte i behandlingen t.ex. patientens ålder, boendesituation samt den 

grundsyn som behandlingsteamet har. I familjer där föräldrar är extremt 

överbeskyddande och kritiska blir det först resultat i separat familjeterapi (barn och 

föräldrar träffas åtskilda) och sedan gemensam terapi (Treasure et al., 2010).
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Schemalagd dagvårdsbehandling fem dagar i veckan i grupp är ett bra sätt för 

patienterna att få struktur kring måltider och i sin sjukdomsbild, samtidigt som 

patienterna får möta andra i samma situation. Utöver gruppsykoterapi och 

måltidsträning ingår bildterapi, kroppskännedom, temaaktiviteter och individuella 

samtal (af Sandeberg et al., 2009, s. 79). Tvärvetenskapliga tillvägagångssätt som 

inkluderar nutrition, social samvaro, medicinska och psykologiska komponenter ingår 

också i behandlingen. Tillfrisknandet av sjukdomen Anorexia Nervosa är längre än 

sjukdomsperioden. En del av ätstörningens fysiska konsekvenser kommer att finnas 

kvar och kan påverka hälsan senare i livet, det gäller framförallt skelettet, hjärnan och 

fertiliteten. Exempel på långvariga hälsoproblem är försämrad tandstatus, hämmad 

tillväxt och osteoporos (Treasure et al., 2010).

Patienten kan under vårdtiden få svår ångest över att öka i vikt, men även en rädsla 

för att inte ha kontroll över sin situation och hanterar detta genom att gömma mat, att 

innan vägning dricka vatten, att kräkas eller att motionera på rummet. Det är 

betydelsefullt att personal är medveten om detta och inte visa irritation mot patienten 

och ökar kontrollen, då detta kan ses som en bestraffning. Det är då istället mer 

betydelsefullt att förklara avtalet, patientens eget ansvar och ge patienten mer stöd för 

att hantera sin ångest (af Sandberg et al., 2009, s. 87).

Vi valde detta område för det är viktigt att upptäcka ätstörningar tidigt, därför bör 

sjuksköterskan ha kännedom om ätstörningar och kunskap om förhållningssättet till 

patienten med Anorexia Nervosa. 

Syfte

Syftet med arbetet var att belysa omvårdnad vid anorexia ur sjuksköterskans 

perspektiv. 

Frågeställningar

Vilken roll har sjuksköterskan i patientens behandling? 

Vilka erfarenheter har sjuksköterskan av omvårdnad vid Anorexia nervosa? 
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Metod

Design

Denna uppsats är en litteraturöversikt och materialet har inhämtas från åtta 

vetenskapliga artiklar där både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts. En 

litteraturöversikt sammanställer forskning som redan utförts inom ett valt område 

(Axelsson, 2008, s. 173-174).

Litteratursökning

Det finns en frågeställning och beskriven sökstrategi i en litteraturöversikt (Axelsson, 

2008, s. 174). Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed, Cinahl och 

PsycInfo (se tabell 1). I Pubmed användes MeSH-termerna Anorexia Nervosa/ 

Nursing, Anorexia Nervosa/Diagnosis och Nursing. I Cinahl och PsycInfo användes 

fritextsökning med  sökorden eating disorders, Anorexia Nervosa, nursing och 

attitudes. Sökningarna i Psycinfo utfördes sist och de artiklar som svarade mot syftet 

med studien hade redan inkluderats från Pubmed och Cinahl. Manuell sökning 

utfördes även efter läsning av inkluderade artiklars referenslista och det gav inga 

ytterligare artiklar. Fritextsökning med orden Nurse’s role, nurse’s experiences och 

treatment användes även i Pubmed men det gav inga fler artiklar. 
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Tabell 1- Översikt av litteratursökningar. 2010-09-02

Databas Avgränsningar Sökord Antal 
träffar

Förskastade Antal 
utvalda

Inkluderade

Cinahl Senaste 10 
åren

Anorexia Nervosa 
AND Nursing

55 *29
**17
****6

3 Davies et al. 
(2008)
King & Turner 
(2000)
Turrell  et al. 
(2005)

Cinahl Eating disorders 
AND Nursing 
AND Attitudes

33 *25
**2
****4

2 Ryan et al. 
(2006)
Snell, Crowe 
& Jordan 
(2009)

Pubmed Senaste 10 
åren, abstract, 
engelska

Anorexia 
Nervosa/nursing

15 *9
**4

2 van Ommen et 
al. (2008)
Ramjan 
(2004)

Pubmed Senaste 10 
åren, abstract, 
engelska

Anorexia 
Nervosa/Diagnosi
s AND Nursing

7 *5
****1

1 Karpowicz et 
al. (2009)

*Antal förskastade efter läsning av titel

**Antalet förkastade efter läsning av abstrakt

***Antalet förkastade efter kvalitetetsbedömning

****Antalet förkastade efter ytterligare genomläsning

Inklusionskriterier

Artiklarna skulle vara vetenskapliga och inte äldre än 10 år, skulle även vara skrivna 

på engelska och belysa sjuksköterskans roll i omvårdnaden. 

Exklusionskriterier

Artiklar som exkluderades var de som inte besvarade studiens syfte, de som inte var 

skrivna på engelska, var äldre än 10 år och inte belyste omvårdnaden ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Artiklar som inte var tillgängliga i fulltext.

Kvalitetsbedömning

De kvalitativa och kvantitativa artiklarna som uppfyllde syftet bedömdes enligt en 

mall (Carlsson & Eiman, 2003, s.16-17).  Varje del av artikeln poängsattes (0-3) 

beroende på om de uppfyllde kriteriet eller inte. Bedömningsmallen har tre grader 

beroende på vilken kvalitet som artikeln fick utifrån den totala poängen, 80-100% 

motsvarade grad 1, 70-79% motsvarade grad II och 60-69% motsvarade grad III. Ett 

av kriterierna skrevs om så det passade in på vårt syfte. Istället för patienter med 
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lungcancer var kriteriet sjuksköterskor som arbetar med patienter som har Anorexia 

Nervosa.  De artiklar som har grad I och II används i denna studie (se bilaga I). 

Bearbetning
Bearbetningen av artiklarna skedde i olika faser. I den första fasen söktes artiklarna i 

databaserna och valdes ut efter rubrik (SBU, 1999). I fas två valdes de ut efter 

innehållet i abstraktet. Slutligen i fas tre lästes hela artikeln och granskades utifrån en 

granskningsmall  både för kvalitativa och kvantitativa artiklar (Carlsson & Eiman, 

2003, s. 16-17).

Analys
Syftet och frågeställningar besvarades med hjälp av bearbetning av relevanta artiklar 

som var genomgångna enligt metoden innehållsanalys. Det är en vetenskaplig metod 

som används för att tolka texter (Lundman, & Graneheim, 2008, s. 159). Den används 

för att kunna beskriva ett specifikt fenomen där metodens arbetssätt för forskaren är 

systematiskt och stegvist. Genom detta kan man lättare identifiera mönster och teman 

i insamlade data (Forsberg & Wengström, 2008, s.150). 

Denna litteraturöversikt tolkar texten med hjälp av en manifest analys. Graneheim 

och Lundman (2004) påtalar att det är en textnära analys som redogör för det synliga 

och uppenbara.

Valda artiklarna läses igenom för att få en helhetsuppfattning. Vid nästa läsning 

valdes de delar av texten ut som beskriver sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad 

vid Anorexia Nervosa. Textdelarna kallas för meningsenheter, vilka kan vara ord, 

meningar eller stycken som innehåller aspekter och dom var relaterade till varandra 

genom innehåll och sammanhang.  I nästa steg reducerades texten ned ytterligare. Det 

innebär kondensering och är en process där texten kortas ned medan kärnan 

fortfarande bevaras. Texten abstraherades ytterligare vilket innebär att textenheten 

fick en kod. Nästa steg i processen var att placera koderna i kategorier som blev 

resultatet av analysen jämförelsevis med (Graneheim & Lundman, 2004).
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Etisk granskning
De inkluderade artiklarna ska ha fått tillstånd från en etisk kommitté eller att det förs 

ett etiskt resonemang (Forsberg & Wengström, 2008, s.77). Vid granskning och 

översättning av artiklarna, har lexikon används, så tolkningen och översättningen av 

artiklarna blir korrekta.

Resultat

Resultatet bygger på åtta studier utförda i Storbritannien, Sverige, Australien, 

Nederländerna, Nya Zeeland och Kanada, varav sex var kvalitativa och två var 

kvantitativa. 

Resultatet beskrivs utifrån kategorierna: sjuksköterskans omvårdnad  i samband med 

Anorexia Nervosa, ändra ett beteende, att utveckla en relation med patienten och de 

svårigheter som finns i arbetet med Anorexia Nervosa.

Sjuksköterskans omvårdnad i samband med Anorexia Nervosa

Det ger sjuksköterskorna en bra erfarenhet av att vårda patienter med Anorexia Nervosa så 

de kan erbjuda en effektiv vård. Den vården utgörs av omtänksamhet, att stöd inges 

och att stärka självkänslan hos patienterna. Omvårdnaden av ätstörningar sker dygnet 

runt och kan vara en ”moderlig vård” där sjuksköterskan ses som en ”mor” (King & 

Turner, 2000). 

Participants belived in and based their nursing care on values that  
formed the core of their care of all patients. Equality of care, trust,  
privacy, being non-judgemental, maintaining confidentially, assuring 
patients´rights and advocacy, were all values asserted by the 
participants (King & Turner, 2000, p. 142). 

Tillvägagångssättet i behandlingen av Anorexia Nervosa bygger på att hjälpa 

patienten att utveckla alternativa strategier (Davies, Parekh, Etelapaa, Wood & Jaffa, 

2008). Fokus i omvårdnaden är att minska ångesten hos patienten så behandlingen får 

effekt och att ändra patientens sätt att tänka samtidigt som självkänslan hos patienten 

stärks. Det sker i ett mångfacetterat synsätt som innebär att flera olika yrkesroller och 

specialister är involverade, där omvårdnad är den huvudsakliga inriktningen. En 

varierad behandling förbättrade anorexian, patientens självkänsla, viktfobi, missnöjet 
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över sin kropp och BMI. Det fanns i en studie ett samband mellan hög självkänsla 

och tillfrisknande eftersom patientens självkänsla förbättrades i samma takt som BMI 

ökade (Karpowicz, Skärsätter & Nevonen, 2009).

Sjuksköterskan spelar en viktig roll för patienten eftersom det finns en ambivalens 

kring ätstörningen. Patienten har en önskan att komma tillbaka till ett normalt liv 

samtidigt som de har en djup ängsla och rädsla för att lämna ätstörningen (van 

Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & van Meijel, 2009; Snell, Crowe & Jordan, 

2010). Det är viktigt att patienten stimuleras till nya utmaningar. De blir då upptagna 

med andra saker än ätstörningen, som till exempel att vara förälskad, använda make-

up och att ha kul. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att ge stöd till 

patienterna under behandlingen. Stödet hjälper de mer erfarna patienterna att stötta de 

nya patienterna (van Ommen et al., 2009). 

Det är betydelsefullt med närvaro och stabilitet i omvårdnad vid ätstörningar (Ryan, 

Malson, Clarke, Anderson & Kohn, 2006). En sjuksköterska bör ha en närvaro som 

inger förtroende hos patienten. Den förtroendefulla närvaron är viktig för att patient 

och sjuksköterska kan samarbeta. Patienten bestämmer i vilken takt det terapeutiska 

förhållandet skall utvecklas (Snell et al., 2010). Vägen till ett normalt beteende 

påverkas av den fysiska närvaron från sjuksköterskan (van Ommen et al., 2009).

Ändra ett beteende

För att normalisera partiernas ät- och motionsmönster är det viktigt med en attityd av 

tillförlitlighet, tillgänglighet, tydlighet och envishet (van Ommen et al., 2009). 

These attitudinal aspects contributed to creating a good alliance were 
nurses could offer empathic support and, at the same time, exercise the 
requisite pressure to change behavior. The patients indicated that the 
nursing staff´s emotional availability was particularly vital: are you 
prepared to make time for me and do you notice when I have a hard 
time (van Ommen et al., 2009, p. 2804).

Sjuksköterskorna ger patienten stöd för att normalisera deras ät mönster och 

motionsmönster (van Ommen et al., 2009).  Det stödet innebär att sjuksköterskorna 

har uppsikt under måltiderna och har koll på att patienterna inte motionerar samt att 

de håller sig till behandlingen (Ryan et al., 2006). Om sjuksköterskan finns med 
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under dagen, vid morgonsamling och gruppmåltider, underlättade det patienternas 

samspel (van Ommen et al., 2009).

En individuell handlingsplan ingav stöd till patienten där de får ta ett eget ansvar. Det 

sker i olika steg där patienten får till en början förbereda sitt egna mellanmål och 

sedan får de förbereda lunchen. Planen hjälpte patienten att få tillbaks kontrollen över 

sina nya vanor. Detta berodde på att sjuksköterskan gav dem det utrymme som 

behövdes under svåra perioder genom att patienterna fick göra egna val som sedan 

utvecklades. De uppmuntrades till att finna en egen lösning till problem som kunde 

uppstå. Det krävs balans av distans och närhet från en sjuksköterska när patienterna 

tagit kontrollen över sitt nya ät- och motionsmönster. Patienterna får även lära sig att 

en aktivitet kan vara ett sätt att koppla av på och inte bara bränna kalorier (van 

Ommen et al., 2009). 

Det är viktigt för patienter med Anorexia Nervosa att det finns kriterier för att kunna 

fastställa en acceptabel nivå på en aktivitet. Vid bedömning om patienten kan utöva 

fysisk aktivitet prövas det utifrån patientens vikt, temp, puls, blodtryck, blodprov 

samt en bedömning av det mentala tillståndet. Om en aktivitet är ett hinder till 

viktuppgång är det viktigt att begränsa aktiviteten så viktuppgången underlättas 

(Davies et al., 2008).

Vilken aktivitet som är tillåten vid en viss BMI nivå eller procent av vikten, varierar 

mellan olika behandlingar. En behandling kan bedöma att normal aktivitet kan 

återupptas vid BMI på 15 och en annan krävs det BMI på 18.5. I studien var det 51 % 

som hade skriftliga dokument om fysisk aktivitet och nio procent hade skriftlig 

definition på lämplig hälsosam motion (Davies et al., 2008).

Sjuksköterskor har under behandling sett att det skett en förändring hos ungdomarna 

(Turrell, Davis, Graham, & Weiss, 2005). Den positiva förändringen hos ungdomarna 

var att viktfobi och kroppsmissnöje avtog som sedan gjorde att ångesten minskades 

(Karpowicz et al., 2009).  
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Att utveckla en relation med patienten

Omvårdnad vid ätstörning har en grund i goda värderingar som omsorgsfullhet. Detta 

samtidigt som patienten får stöd och att det utvecklas varma relationer (Ryan et al., 

2006).  

Sjuksköterskan har en tät och kontinuerlig kontakt med patienten under behandlingen 

(Karpowich et al., 2009). Deras strategi är att de delar med sig av sin kunskap 

samtidigt som de upprätthåller en tillitsfull närvaro. Strategin hjälper dem när de 

stöter på motstånd från patienten, stress från patienten och när patienten skall utmana 

sin ätstörning. De arbetar tillsammans med patienterna och ”tvingar fram” 

tillfrisknandet. För att hantera den misstro som kan uppstå under behandlingen ser de 

inte patient och ätstörning som ett utan de ser patienten bakom ätstörningen (Snell et 

al., 2010). Viktigt för patienterna är att sjuksköterskan ser personen bakom 

ätstörningen samt att de blir tagna på allvar, för det ökar deras potential och 

självkänsla (van Ommen et al, 2009). Det som påverkade patientens känslor och om 

de svarar på behandlingen är sjuksköterskans självkännedom. För det krävs 

kontinuerlig reflektion med handledning så självkännedomen hos sjuksöterskan kan 

upprätthållas (Snell et al., 2010; van Ommen et al., 2009).

Det karakteristiska i en ätstörning är motståndet från patienterna vilket kan hota 

kontakten med sjuksköterskan. I sådana situationer är det viktigt att upprätthålla den 

terapeutiska kontakten, speciellt i svåra sammanhang (Snell et al., 2010). I samspelet 

med patienten och i vardagliga situationer kan sjuksköterskan plocka upp sådant som 

andra missat. Detta är ett sätt att starta ett meningsfullt samspel och som inspirerar 

patienten till att göra en förändring (Ryan et al., 2006).

När sjuksköterskan har visat sig vara expert kring området ätstörningar har 

förtroendet växt i relationen. Det gör det möjligt att prata om sånt som kan vara 

pinsamt t.ex. deras uppfattning om kroppen (van Ommen et al., 2009). Det är viktigt 

att förklara för patienterna om de fysiska konsekvenserna av att vara underviktig och 

att öka deras medvetenhet. Sjuksköterskan ger patienten information om både fysiska 

och psykiska förändringar som sker i kroppen på grund av anorexian (van Ommen et 

al., 2009; Snell et al., 2010). 
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Sjuksköterskans roll är dels att vara som en advokat för patienten samt för teamet. De 

har till uppgift att samordna mellan patient och team vilket innebär att de är en 

potential medarbetare till att vara en som underhåller samtidigt som de behåller sina 

terapeutiska gränser. En motsättning kan uppstå gentemot patienterna, där 

sjuksköterskan upplevs som auktoritär (Snell et al., 2010).

Sjuksköterskan delges information från teamet där patienten litar på sjuksköterskans 

information. Teamet ska kunna lita på sjuksköterskan vid kommunikation med patient 

(Snell et al., 2010).

Svårigheter i arbetet

I omvårdnaden av patienter med anorexia går det ut på att ändra deras beteende med 

hjälp av disciplin, tillsyn och restriktioner (Ryan et al., 2006). Att vårda unga 

anorektiker är en utmaning för sjuksköterskorna speciellt när ångesten ökar när det 

sätts gränser (King & Turner, 2000; Snell et al., 2010). En del av 

behandlingsprocessen är att patienten reagerar och uttrycker sig fientligt gentemot 

sjuksköterskan (Snell et al., 2010). 

Behandlingsdisciplin och restriktioner för patienten kan skapa konflikt mellan 

sjuksköterska och patient där båda kan få en sämre självkänsla (Ryan et al., 2006). 

Sjuksköterskorna kan vara kritiska till omvårdnad på grund av en bristande förmåga 

att vårda en förtroendefull relation med patienterna och även detta kan försvaga deras 

egen självkänsla (King & Turner, 2000). Det finns ett ömsesidigt misstroende mellan 

ungdomar och sjuksköterskor som berott på att ungdomarna varit rädda för att öppna 

sig. De såg på sjuksköterskorna som onda människor som ville göra dem feta 

(Ramjan, 2004).

I en studie upplevde sjuksköterskorna ett känslokaos som tärde på deras 

målmedvetenhet i att skydda omvårdnadens värderingar. Värderingar som tillit, 

ärlighet och fördomsfrihet försvann och ersattes av känslor av sorg, nedstämdhet och 

ilska. Detta skapade ångest hos sjuksköterskorna vilket gav dem sämre självkänsla. 

Den dåliga självkänslan tvingade vårdpersonalen att ändra inriktning och istället 

försöka förstå anorektikernas vardag (King & Turner, 2000). 
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Sjuksköterskorna upplevde många känslor där frustration var en allmän känsla som 

fanns med i flera situationer. Frustrationen besegrade vårdpersonalen ibland som till 

slut fick nog och för att kunna skydda sig själv tog de avstånd från patienterna, 

speciellt när de inte kunde hantera situationen (King & Turner, 2000). 

Sjuksköterskorna blev frustrerade av den ständiga kampen som kunde handla om mat 

och det tog på deras krafter, eftersom de var tvungna att vara vaksamma och 

försiktiga (King & Turner, 2000; Ramjan, 2004).  Sjuksköterskorna fokuserade även 

på patientens kamp för att hantera andra svåra känslor som till exempel ångest över 

viktuppgång (Davies et al., 2008). 

Relationen kan påveras av kampen om kontroll, manipulation och misstroende. 

Förtroendet mellan sjuksköterska och patient kan bli svår eftersom ungdomar har 

upplevt det som att någon tagit deras kontroll.  Den strid som uppstått har oftast 

berott på ett omedvetet beteende av sjuksköterskan. Speciellt vid obehagliga 

situationer som till exempel sondmatning kan ungdomarna starta bråk (Ramjan, 

2004). Det är lätt att döma patienter med anorexia eftersom de kan upplevas som 

opålitliga och oärliga samtidigt som sjuksköterskorna nedvärderar dem. Deras 

beteende har gjort att sjuksköterskor blivit misstänksamma och detta har påverkat 

vården för andra patienter (King & Turner, 2000). 

En känsla av misslyckande har uppstått när vårdpersonalen inte kunnat kontrollera 

tillfrisknadsprocessen (Ramjan, 2004). Sjuksköterskor har ifrågasatt sin attityd till 

vården av anorexia och insåg att det inte berott på vård kvaliteten om patienten 

uppnått ett välbefinnande. Detta gör att sjuksköterskorna drar sig tillbaka och ser på 

situationen objektivt, som en helhet och inte en enskild händelse i flickornas liv (King 

& Turner, 2000).

Det är svårt att vara sympatisk när sjuksköterskor inte har någon förståelse för det 

karakteristiska i sjukdomen Anorexia Nervosa. Brist på förståelse och kompetens 

påverkar patienterna negativt och gör dem frustrerade. Sjuksköterskorna kämpar med 

att förstå den komplexa sjukdomen som Anorexia Nervosa trots en utbildning inom 
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psykisk hälsa och en kunskap om hur återhämtningen sker. Knapphändig kunskap 

framkallar en ambivalens och frustation hos sjuksköterskorna (Ramjan, 2004).

Diskussion

Syftet med arbetet var att belysa omvårdnad vid anorexia ur sjuksköterskans 

perspektiv. Resultatet visade att omvårdnad av anorexia nervosa kräver att 

sjuksköterskan är närvarande och kan samarbeta med patienten. Detta för att ett 

terapeutiskt samspel kan utvecklas så patienterna ändrar sitt beteende kring matvanor 

och motionsmönster. Vid behandling av anorexia nervosa uppkommer det ofta 

svårigheter som till exempel kamp kring mat och viktuppgång. Sjuksköterskan tar då 

hjälp av olika strategier för att hantera dessa situationer. Utbildning och kontinuerlig 

reflektion är viktigt för att få bra effekt av behandling vid anorexia nervosa. 

Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar på att patienter med Anorexia Nervosa behöver stöd i behandlingen 

för att återgå till ett normalt liv. Nordbø et al.(2008) tycker också att patienter med 

Anorexia Nervosa missar det sociala livet vilket beror på deras fixering med vad de 

skall äta och när de skall äta. Vi anser att patienten har ett stort behov av stöd från en 

sjuksköterska som är delaktig under hela behandlingen. I vårt resultat framkom det att 

sjuksköterskor har till uppgift att motivera patienterna så de kan lämna ätstörningen, 

trots känslor som ängslan och rädsla. Nordbø et al. (2008) tycker anser även att 

viktiga personer i patienters liv kan hjälpa till i tillfrisknandet genom att konfrontera 

dem så de gör ett aktivt val i tillfrisknandet. Vi anser att människor runt en person 

med Anorexia Nervosa bör vara ärliga och säga vad de misstänker. Detta för att 

hjälpa patienten till att bli frisk. 

I resultatet kom det fram att i omvårdnaden vid Anorexia Nervosa är en del att ändra 

patientens tankesätt som sker i kombination med att självkänslan stärks. I 

omvårdnaden av patienter med anorexia, kan det vara svårt att prata om något annat 
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än hur viktigt det är att äta. Vårdpersonalen koncentrerar sig på patientens 

livssituation, med inriktning på patientens självkänsla och självständighet, istället för 

de ofrånkomliga problemen med kost och vikt. Patienterna uppmuntras att, istället för 

att uttrycka sina känslor och sin vilja med sitt beteende, uttrycka sig i ord (Ottosson & 

Ottosson, 2007, s. 113). Nordbø et al. (2008) menar att självkännedom innebär att 

förstå sig själva bättre, veta sina behov, vad de tycker om och vilka erfarenheter som 

är av betydelse i livet. Vi anser att en dålig självkänsla har en bidragande orsak till 

ätstörningar, det kan få individer att sträva efter en smalare kropp som kan leda till 

Anorexia Nervosa, i stället för att se till sina egna kvaliteter. Sjuksköterskan kan 

tillsammans med patienten bryta detta mönster.  

Vårt resultatet visar på att patienterna borde anta nya utmaningar. Det anses även av 

D’Abundo och Challys (2004) som såg att patienterna blev mer delaktiga i samhället 

när svårigheterna i sjukdomen minskades. De började bygga upp relationer med 

vänner samt familjemedlemmar. För patienterna kändes det bra vid deltagande i 

aktiviteter och när de var tillsammans med andra människor, de fylldes av entusiasm, 

lycka och självförverkligande (D’Abundo & Chally, 2004; Nordbø et al., 2008). I 

resultatet framkom det att patienterna bör stimuleras till nya utmaningar så de blir 

upptagen med annat än ätstörningen. Nordbø et al. (2008) menar att spontanitet kan 

göra att patienterna känner sig glada och vitala och som kan leda till ett tillfrisknade 

från anorexia nervosa. Vi anser att sjuksköterskan är en del i arbetet med att få 

patienterna så stimulerade att de antar nya utmaningar. Det är av betydelse för 

tillfrisknandet att patienter med Anorexia Nervosa blir mer sociala och börjar umgås 

med vänner och familj och att de tar upp de aktiviter som varit roligt innan 

ätstörningen tog över. 

Vårt resultat visar på att om sjuksköterskor ger stöd till patienterna så kan de ändra 

sitt ät och motions beteende. Nordbø et al. (2008) anser att patienter som har hittat 

nya sätt att hantera livets utmaningar har upplevt en känsla av styrka, vilja och 

behärskning. Resultatet visar även på att en individuell plan hjälper patienten att få 

nya vanor. Scribner Reiter och Graves (2010) menar att näringsrådgivning lär 

patienterna att identifiera problematiska beteenden och sätta upp realistiska 
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näringsrelaterade mål som blir ett stöd till förändring. I resultatet framkom det att 

attityder som till exempel, tillgänglighet och tydlighet påverkar patienterna när de 

skall ändra sitt beteende. Scribner Reiter och Graves (2010) har funnit att samtal 

underlättar för patienterna vid förändring av tankar, känslor och beteende. Patienterna 

får en större förståelse för de mentala, emotionella, andliga och medicinska 

aspekterna av en ätstörning. Vi anser att sjuksköterskorna kan ge stöd till patienterna 

genom att finnas tillgänglig samtidigt som de har konstruktiva samtal, som har en 

indirekt verkan på att normalisera ät och motionsbeteende. Vardagliga konversationer 

är lika viktiga som terapeutiska. 

I resultatet framkom det att patienterna får utrymme att göra egna val under 

behandlingen och de problem som kunde uppstå fick de lösa själva. Enligt 

Løkensgard (1997, s. 194-195) är kost, kropp och vikt är delar av omvårdnaden som 

sjuksköterskan måste ta på allvar, vilket kan göras genom ett avtal med patienten om 

till exempel måltidssituationerna. Det är även viktigt att patieten får undervisning om 

hur kroppen fungerar och näringslära. När det har slutits ett avtal så är det viktigt att 

alla följer det, att vårdpersonalen arbetar mot samma mål. D’Abundo och Chally 

(2004), menar att patienten måste lära känna igen de konsekvenser som kan bli av en 

ätstörning och ett steg är att acceptera sin sjukdom och att medicinska konsekvenser 

som till exempel att svimma uppmärksammas. Patienterna får då kunskap i hur 

ätstörningen påverkar deras hälsotillstånd. Vi anser att det är mycket viktigt att 

sjuksköterskan informerar patienten om Anorexia Nervosa och vilka fysiska 

konsekvenser det finns av att vara underviktig. 

Vårt resultat visar att omvårdnaden vid Anorexia Nervosa är det sjuksköterskan som 

står patienten närmast och de arbetar tillsammans med patienten, där närvaron är 

tillitsfull. De har en strategi för att hantera det som uppstår under behandlingen. 

Relationen påbörjas av att patienten känner ett motstånd mot att bli frisk från 

Anorexia Nervosa. Enligt af Sandberg et al. (2009, s. 57) är en viktig grundsten i 

behandlingen att det skapas en förtroendeingivande relation mellan patienten och 

sjuksköterskan. En relation där patienten respekteras för sin integritet, sin rädsla för 

förändring samt att det ställs krav på patientens eget ansvar för att bli frisk. 
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Förändringsarbetet tar tid och det krävs mycket tålamod av sjuksköterskan. Vid ett 

möte med en ny patient, är det viktigt att komma ihåg att ätstörningssymtomen är en 

del av patienten, som används som kontrollsymtom för att få balans i dennes 

självbild.

Kirkevold (2000, s. 196-198) beskriver att enligt Martinsen är begreppet omsorg 

grunden för det mänskliga livet, då människor är beroende av varandra och att det 

krävs en mänsklig respons som består av omsorg. Martinsen anser att patientens 

beroende är en utgångspunkt och omsorg är grunden i all omvårdnad. Omsorg som 

relationsbegrepp är en relation som baseras på ömsesidighet, gemenskap och 

solidaritet. Vårdgivaren visar respekt utifrån hur personens situation ser ut och för att 

kunna utöva omsorg är det en förutsättning att det finns förståelse för den dennes 

situation. Martinsen menar att: ”Omsorg innebär vidare att den som utövar omsorg 

inte väntar sig att få något i gengäld.” 

Jahren Kristoffersen (2006, s. 24-25) beskriver att den grundläggande omvårdnaden 

av en sjuksköterska är enligt Martinsen ett engagemang i patientens situation och 

utifrån sin professionella förståelse agerar sjuksköterskan på det som främjar 

patienten. Martinsen menar att utövning av omsorg bygger på en förståelse för 

patientens behov. Kirkevold (2000, s. 210) beskriver att en förutsättning för att 

sjuksköterskan skall kunna utöva omvårdnad (omsorg), är enligt Martinsen öppenhet 

och att de därmed är närvarande med alla sina sinnen för hur den andres situation 

samt historia ser ut. Scribner Reiter och Graves (2010) anser i förändringsarbetet vid 

Anorexia Nervosa behövs det ett samarbete för att försöka förstå och leva sig in i 

olika aspekter av patientens kamp, vilket även har framgått i vårt resultat. Tierney och 

Fox (2009) beskriver att genom ett holistiskt tillvägagångssätt i tillfrisknandet, 

inriktas det på att utveckla patientens kompetens och tillgångar.

Vi anser att omsorg är en viktig komponent i behandlingen av Anorexia Nervosa, där 

det är patienten som är i behov hjälp och som sjusköterskorna ska samarbeta med. 

Ett engagemang hos patienten visar på att närvaron finns hos sjuksköterskan. Vi tror 

att en viktig komponent i sjuksköterskans professionalitet är förståelse och kunskap 
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om patientens problem. Tillfrisknandet från ätstörningen sker med hjälp av flera 

komponenter samtidigt som patientens kompetens och tillgångar stärks. 

Det framkom i resultatet att det lätt uppstår konflikter med patienter och är ett av de 

problem sjuksköterskan får vid omvårdnaden av Anorexia Nervosa. Det blir en kamp 

mellan sjuksköterskor och patienter om kontroll, främst kring mat och viktuppgång. 

Det framkom även i resultatet att det som påverkade de svårigheter som uppstod var 

avsaknad av utbildning om sjukdomen Anorexia Nervosa, hur den yttrar sig och hur 

tillfrisknandet ter sig. 

Patienter med anorexia är ambivalenta till att göra en förändring och enda sättet att 

dämpa ångesten är att svälta sig. Det är betydelsefullt med motivation från 

sjuksköterskan under hela behandlingsperioden (Løkensgard, 1997, s.194-195; af 

Sandberg et al., 2009, s. 69). I omvårdnaden är det svårt att ha kontroll över hela 

patientens situation. Sjuksköterskan får tänka igenom vad som kan kontrolleras och 

vilka resurser som finns att tillgå. Det är dock viktigt att ha kontroll över 

näringstillståndet och hur vikten förändras under hela behandlingen. En näringsbrist 

kan bli livshotande och leda till inläggning och tvångsbehandling med intravenös 

näringstillförsel (Løkensgard, 1997, s.194-195).

Ätstörningar återspeglar inte bara perfektionism och låg självkänsla utan även 

övertygelser om behovet av kontroll. För personer med ätstörningar är uppfattningen 

av kontroll en inställning, som inte bara gäller mat och kroppsuppfattning utan även 

yttre och inre händelser. Sådana känslor utvecklar en känsla av ångest för att återfå 

kontroll så en viss grad av förutsägbarhet kan uppnås. Individer med ätstörningar 

begränsar deras erfarenheter för att bara kunna fokusera på mat och kroppsstorleken. 

Detta är ett sätt att tillfredsställa sina mänskliga behov av kontroll och detta gör att de 

till slut blir isolerad och får en ohälsosam existens (Sassaroli, Gallucci & Ruggiero, 

2008).  

Vi anser att sjuksköterskor inte har en lätt uppgift i arbetet med patienter som har 

Anorexia Nervosa. De stöter på många problem som de måste lösa. Vi tror att 

utbildning är lika viktigt som reflektion är tillsammans med till exempel en 
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handledare och båda har en positiv inverkan på behandlingen. Vi anser att personalen 

orkar längre i själva arbetet och patienterna kan bli friskare fortare för att 

sjuksköterskor kan ge dem de verktyg, som de behöver till ett tillfrisknande.

Metoddiskussion

Vi hittade inte fler än åtta artiklar till resultatet som stämmer in på vårt syfte. Det var 

inte aktuellt att fylla ut med artiklar som inte riktigt besvarade författarnas syfte. Lite 

forskning kan vara en orsak till för få artiklar i ämnet. En annan anledning kan bero 

på fel sökord, trots våra försök med att finna fler sökord som kombinerades på olika 

sätt. Andra sökord kan eventuellt utökat antalet artiklar. Dessa orsaker kan påverkat 

att vi missat några artiklar. Fritext sökning och manuella sökning av referenslistan, 

från de artiklar vi har i resultatet, gav ej resultat till fler artiklar. Många av de artiklar 

som verkade besvara vårt syfte var inte på engelska utan på andra språk som till 

exempel tyska, franska, italienska. 

Författarna har med en artikel i resultatet där deltagarna har negativa erfarenheter av 

att vårda patienter med Anorexia Nervosa. Vi tycker att det är viktigt att belysa båda 

sidorna, både bra och dåliga erfarenheter.

Anledning till att författarna valde en avgränsning på 10 år, var för att försöka finna 

artiklar som inte var för gamla och att vi ville få aktuell information. Det finns många 

artiklar om anorexia nervosa, dock inte mycket om sjuksköterskans roll i 

omvårdnaden. I ett försök att finna fler artiklar så valde författarna att kolla upp 

artiklar från 90-talet och det gav inget resultat i fler artiklar. En annan avgränsning 

var att författarna endast ville använda artiklar som redan fanns i fulltext och inte 

ville beställa artiklar via biblioteket, vilket  även här gör att artiklar i ämnet kan ha 

missats.

Det ämne som vi har valt att skriva om finns det mycket kvalitativa artiklar.  Många 

kvantitativa artiklar i ämnet behandlar den medicinska i behandlingen av Anorexia 

Nervosa. Flera av artiklarna i ämnet belyser endast patienter och anhörigas perspektiv. De 

valda artiklarna beskriver endast studier utförda bland tonårstjejer. Det finns lite 
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studerat om pojkar med ätstörningar, vilket vi anser är trist, då det existerar i 

samhället.

Slutsats

Sjuksköterska har en viktig roll i omvårdnaden av patienter med Anorexia Nervosa 

och är den person som är närmast patienten. Under behandlingstiden finns 

sjuksköterskan där som ett stöd för patienten. Den här närvaron och stabiliteten 

underlättar tillfrisknandet för patienten på många sätt. Ett sätt är att det sker 

förändring i deras beteende samt att självkänslan stärks. Det är även betydelsefullt 

med en fungerande terapeutisk relation, där sjuksköterska och patient samarbetar 

tillsammans. 

Sjuksköterskor som arbetar med ätstörningar behöver utbildning och kontinuerlig 

reflektion över situationer som är svåra att hantera. Det behövs även mer studier som 

belyser sjuksköterskans upplevelser av och deras roll i omvårdnaden av Anorexia 

Nervosa.
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Bilaga 1 Översikt av kvalitetsvärderade artiklar

Författare
Årtal
Land

Studiens syfte Design/
Intervention/
Instrument

Deltagare
(/bortfall)

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet

Davies, S.,
Parekh, K.,
Etelapaa, K.,
Wood, D., &
Jaffa, T.
(2007)
England

Att undersöka vilka 
förhållningsregler finns om 
fysisk aktivitet hos unga 
inneliggande patienter med 
AN. 
Ifall enheter har police och 
skrivna dokument.

Kvalitativ
Ledande sjuksköterska 
på varje avdelning 
intervjuades, 
semistrukturerad telefon 
intervju. Frågeformulär. 
Uppföljande 
telefonsamtal.

N= 66 avd, 
potential att delta, 
43 svarade.   
23 i strukturerad 
telefon intervju.
20 svarade på 
frågeformulär. 
30 (70%) var 
generiska enheter,
12 (28%) specialist 
ätstörningsenhet.

Intervju och 
frågeformulär gjorda av 
forskarna (pilotstudie),
information sorterades 
från varje avd om de 
skrivna 
dokumentationer kring 
fysisk aktivitet.

Det var få skrivna 
dokument av 
betydelse för att 
vägleda praxis kring 
fysisk aktivitet och 
en rad tolkningar av 
hälsosam träning,

Grad II

Karpowicz, E., 
Skärsäter, I., & 
Nevonen, L. 
(2009)
Sverige

Att undersöka eventuella 
förändringar i självkänslan 
hos patienter med anorexia 
nervosa, före och efter 
behandling på en 
vårdavdelning för 
ätstörningar.

Kvantitativ metod. 
Deltagare fick svara på 
frågeformulär före och 
efter behandling.

Patienter med 
diagnosen 
Anorexia Nervosa
n = 38

Beskrivande statistik, 
frekvenstabell.

Bedömning före och 
efter behandling 
visade en positiv 
förändring i 
patienternas 
självkänsla. 

Grad I

King, S.J., & 
Turner, S.
(2000)
Australien  

Att beskriva den levda 
erfarenheten av en 
legitimerad sjuksköterska 
som arbetar på ett Sjukhus 
i Australien där de vårdar 
kvinnliga ungdomar med 
anorexia 

Kvalitativ
Studie,
Fenomonologisk studie. 
Spelade in djupgående 
intervju på Bandspelare , 
hemma hos deltagarna 
eller hos forskaren. 
Transkriberade texten.

Fem kvinnliga 
legitimerade 
sjuksköterskor. 
De hade inte 
kompetens inom 
psykiatrisk eller 
mental hälsa. 

Colaizzis stegen i 
förfarandet vid analys.

Studien visade att ett 
behov finns av 
omfattande 
förberedelser, 
pågående stöd och 
utveckling av 
utbildningsprogram 
för att legitimerad 
sjuksköterska ska 
kunna ta hand om 
dessa patienter. 

Grad II



van Ommen, J.,
Meerwijk, E.L.,
Kars, M.,
van Elburg, 
A.M., & van 
Meijel, B. 
(2009)
Nederländerna

Att ur ett patient 
perspektiv ge en preliminär 
teoretisk modell, som 
förklarar effektiviteten av 
omvårdnaden av ungdomar 
med diagnosen anorexia 
nervosa i slutenvården.

Kvalitativ 
forskningsdesign.
Retrospektiv
Grounded theory.
Datamaterialet samlades 
in via halvstrukturerade 
intervjuer som spelades 
in på band. Intervjuerna 
varade i ungefär 1 
timme.

Patienter 
n = 14 (/ 2)

Kvalitativ 
innehållsanalys.
Bandinspelningarna 
transkriberades 
ordagrant. 
Datamaterialet 
analyserades mellan 
intervjuerna, för att 
ändra ”kursen” till nästa 
intervju.

Tillfriskande kan 
delas in tre faser. I 
första fasen tar 
sjuksköterskan 
beslut åt patienten. I 
fas två är 
sjuksköterskan en 
förebild för 
patienten och i fas 
tre är sjuksköterskan 
ett stöd för 
patienten.

Grad I

Ramjan, L.M.
(2004)
Australien

Syftet med studien var att 
undersöka de svårigheter 
och hinder som hämmar 
bildande av en terapeutisk 
relation mellan 
sjuksköterskor och 
ungdomar med anorexi på 
en barnavdelning.

Kvalitativ metod 
användes. Datamaterialet 
samlades in via 
halvstrukturerade 
intervjuer, som spelades 
in på band. Intervjuerna 
varade i 1-2 timmar i ett 
enskilt rum på sjukhuset.

Sjuksköterskor
n = 10

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Bandinspelningen 
transkriberades till text 
som lästes igenom flera 
gånger, 

Deltagarna beskrev 
hur de kämpade till 
att utveckla en 
terapeutisk relation. 
Tre teman framkom.

G II

Ryan, V.,
Malson, H.,
Clarke, S.,
Anderson, G., & 
Kohn, M. 
(2006)
Australien

Syftet vara att bidra till 
aktuell kunskap om 
omvårdnad vid 
ätstörningar, genom att 
driftsätta en intevju-
baserad diskuranalytisk 
metod, till att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter om patienter 
med ätstörningar.

Kvalitativ intervju 
baserad studie. 

Semi-strukturerad 
intervju, varade i 1 
timme, som spelades in 
på band. Transkriberat 
ordagrant.

15 deltagare från 3 
specialist avd där 
behandlas 
ätstörningar. Från 2 
sjukhus i 
storstadsområden  i 
Australien.

Diskurs analys
Metod.

Resultatet visade tre 
framträdande delar i 
omvårdnaden
Första delen var 
kärleksfull och 
empatiskt stöd, 
andra var 
övervaktning och 
disciplinerande av 
patienter, tredje 
delen var konstant 
och  ständigt 
närvarande 
omvårdnad. 

GII



Snell, L., 
Crowe, M., & 
Jordan, J.
(2010)
Nya Zeeland

Syftet med denna studie 
var att undersöka och 
teoretisera 
sjuksköterskornas 
erfarenheter av att skapa 
en terapeutisk relation med 
patienter intagna på en 
specialiserad 
ätstörningsavdelning för 
viktåterhämtning.

Kvalitativ metod.
Grounded theory
Datamaterialet samlades 
in via intervjuer.

Sjuksköterskor
n = 7

Kvalitativ 
innehållsanalys.
Axiell kodning

Sjuksköterskorna 
har en avgörande 
roll hur väl en enhet 
fungerar och hur 
framgångsrik 
behandlingen av 
patientens ätstörning 
blir.

G I

Turrell, S.L,
Davis, R., 
Graham, H., & 
Weiss, I.
(2005)
Kanada

Att undersöka villkor som 
är nödvändiga för de 
involverade att bli redo för 
ansvarsfrihet. 

Kvalitativ (pilot studie), 
Strukturerad Insamling 
av datan. Med hjälp av 
frågeformulär -Öppna 
frågor. Patienterna 
besvarade frågorna efter 
sin ”permisions helg” 
hos föräldrarna. 
Föräldrarna besvarade 
frågorna under helgen 
som ungdomarna var 
hemma. 
Sjuksköterskorna fick 
besvara frågor som var 
allmänna inte om någon 
speciell patient. 

Ungdomar/patiente
r med anorexia 
Nervosa n=14, 
Anhöriga till 
patienter med 
Anorexia Nervosa 
n=14, Legitimerad 
sjuksköterska =14

Kvalitativ 
innehållsanalys

Fyra teman 
framkom: 
Tema 1: Medicinsk 
stabilitet är 
nödvändigt för att få 
ansvarsfrihet. 
Tema 2: Utbildning, 
ungdomarna.
Tema 3: 
Psykologiska 
förändringar
Tema 4: Gemenskap 
resurs planering.

G II



Bilaga 2 Redovisning av analysförfarandet

Meningsenhet Översättning och 
kondenserad 
meningsenhet

Kod Kategori Huvudkategori

The nursing staff  
supported the 
patients in 
normalising their  
eating pattern 
and exercise 
pattern from the 
first day of  
admisson. (van 
Ommen, et al,. 
2009, s. 2803)

Patienten fick tidigt 
stöd av 
sjuksköterskan så 
deras ät och 
motionsmönster 
normaliserades.  

Stöd för att 
Normalisera 
patientens ät och 
motionsmönster. 

Normalisera 
patientens ät och 
motionsmönster.

Ändra ett 
beteende.

Maintaining a 
hopeful presence,  
captured how the 
nurses described 
the importance of  
conveying 
availability to the 
patient and the 
ability to support  
the steps taken by 
the patient  
toward 
overcoming their  
fear of ”letting 
go” of the 
disorder.
(Snell et al., 

En sjuksköterska 
bör ha en närvaro 
som är 
förtroendeingivand
e vilket bevaras 
genom att patienten 
blir förmedlad 
tillgänglighet av 
sjuksköterska. 
Även att 
sjuksköterskan ger 
stöd till patienten 
vid rädsla för att 
lämna störningen

Stöd vid rädsla och 
närvaro som är 
förtroendeingivand
e är det 
sjuksköterska bör 
ge till patienten. 

Stöd och närvaro Sjuksköterskans 
erfarenhet av 
omvårdnad kring 
anorexia. 
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