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Abstrakt  

Bakgrund: Anorexia Nervosa (AN) är en allvarlig form av ätstörning som ofta debuterar 

under tonåren med ett långt sjukdomsförlopp. Det är en komplex sjukdom som innebär att 

upptäckten och behandlingen kan vara komplicerad. Det är inte bara den enskilda individen 

som påverkas utan sjukdomen är mycket påfrestande för anhöriga.   

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var anhörigas upplevelser av ha en familjemedlem som 

lider av AN. Metod: Litteraturöversikt med tolv vetenskapliga artiklar som hämtades från 

Cinhal, Pubmed och PsycInfo.  Resultat: Resultatet visade att anhöriga till personer med AN 

upplevde sig vara utsatta både i möten med sjukvården och genom att familjerelationerna 

påverkades. De upplevde också skuld, skam och hjälplöshet.  Det visade sig även vara 

betydelsefullt att använda sig av hanteringsstrategier som att få insikt om sjukdomen, att 

söka kunskap och få socialt stöd. 

Diskussion: Sjuksköterskans stöd och information har stor betydelse för anhöriga. Även 

betydelsen av att känna delaktighet i omvårdnadsprocessen med ett professionellt samarbete 

med vårdpersonalen kan vara viktigt. Slutsats: Med denna vetskap så påvisas vikten av 

sjuksköterskas roll i arbetet med att stödja, informera och i högre grad inkludera anhöriga till 

patienter med AN.  

 

 

Nyckelord: Anhöriga, Anorexia Nervosa, Litteraturöversikt, Omvårdnad, Upplevelser. 
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Introduktion 

Ungefär 10 000 personer i Sverige lider av Anorexia Nervosa (AN) som är den allvarligaste 

formen av ätstörning (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2011). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen ska patienter som vänder sig till hälso- och sjukvården, om det inte är 

uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd (Hälso- och 

sjukvårdslagen, SFS, 1982:763, 2a§).  Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska 

erbjuda vård till enskilda personer, familjer och allmänheten. Vårdarbetet ska ske i en miljö 

där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda 

personer, familjer och allmänheten respekteras (International Council of Nursing, 2014). När 

någon nära drabbas av AN berör och påverkar detta anhöriga till den sjuke. Anhöriga har 

dessutom en betydelsefull roll för tillfrisknandet och det är betydelsefullt att 

sjukvårdspersonal och anhöriga samarbetar (Honey, et al. 2007; Wallin, 2007). Enligt 

socialstyrelsens termbank definieras anhörig som ”en person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna” (Benzein, Hagberg, Saveman, 2009,  s.71). Omvårdnaden av ett barn 

med AN är både komplext och krävande och något som kan orsaka höga stressnivåer, ångest 

och stor påfrestning hos föräldrar (Honey, et al. 2007). Det psykiska lidandet hos anhöriga 

har visat sig var signifikant högre jämfört med anhöriga till någon med annan psykisk 

ohälsa. Föräldrar upplevde en psykisk ohälsa och uppvisade högre nivåer av framförallt 

ångest men också av depression jämfört med föräldrar i en familj utan AN (Kyriacou, 

Treasure & Schmidt, 2008a). 

Den första medicinska tolkningen av AN gjordes redan 1694 av Richard Morton. Han 

antydde i sina beskrivningar redan då att det var en slags psykisk störning. AN är grekiska 

och betyder egentligen ”nervös aptitlöshet” (Clinton & Norrington, 2002,  s.19-21). Det är 

vanligt att en person med ätstörning även uppfyller kriterier för andra psykiska sjukdomar 

(Preti, et al. 2009) som ångest, oro, tvångsmässighet och missbruk (Clinton & Norring, 2002,  

s.32-33). Dessutom är dödligheten sex gånger högre hos en person med AN jämfört med den 

förväntade befolkningsdödligheten. Bidragande orsaker kan vara de sociala, psykologiska, 

fysiologiska och medicinska konsekvenserna av sjukdomen. Sjuklighet och dödlighet vid AN 

har skattats högst bland de psykriatriska sjukdomarna (Ratnasuriya, Eisler, Szmukler, & 

Russell, 1991; Stiles-Shields, Hoste, Doyle, Le Grange, 2012). Trots det så återhämtar sig 50-
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60% av de personer som drabbats av AN. Det har visat sig att de som återhämtar sig bäst är 

yngre personer som efter diagnos inte har en långvarig sjukdomstid. AN tenderar att börja 

under den tidiga eller mellersta tonårstiden och drabbar oftast kvinnor. Varningssignaler och 

symptom vid insjuknandet är plötslig viktminskning, kraftig bantning, matritualer, förlorad 

menstruation, nedsatt ämnesomsättning och låg kroppstemperatur (Academy of eating 

disorders, 2014). Riskfaktorer för att utveckla sjukdomen är bantningsbeteenden, en 

familjehistoria med ätstörning, ät- eller matsmältningsproblematik i tidiga barndomen, 

kroppsmissnöje, låg självkänsla och en personlighet med mönster av följsamhet, 

perfektionism och beroende (Polivy & Herman, 2002). Tidig upptäckt och behandling 

förbättrar förutsättningarna för framtiden och reducerar risken för att sjukdomen ska förbli 

långvarig (Academy of eating disorders, 2014; Robin, Gilroy & Dennis, 1998). Det primära 

vid AN är att så snart som möjligt stoppa den pågående självsvälten. Sedan detta 

stabiliserats tillräckligt är patienten mer mottaglig för samtalsstöd och då kombineras 

nutritionsbehandling med någon form av psykoterapeutisk behandling (Rosén, 2011). 

Det är mycket viktigt att ha väl fungerande sociala relationer runt människan som är 

drabbad av AN (Wallin, 2007) och därmed ett bra bemötande från vårdpersonalen (Honey, 

et al. 2007). Joyce Travelbee (1972) definierar omvårdnad som “en mellanmänsklig process 

där den professionella omvårdnadspraktiken och relationer är en väsentlig del som hjälper 

en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom 

och lidande och, vid behov, att finna en mening i dessa upplevelser”. Dessvärre så 

förekommer det att första kontakten med sjukvården ofta sker i ett tillstånd av akut ångest. 

Känslor av skuld och misslyckande i föräldrarollen är inte ovanligt. Negativa attityder hos 

vårdpersonalen kan försvåra samarbetet mellan föräldrar och vårdpersonal (Honey, et al. 

2007). För att kunna nå fram till målet med omvårdnad är kommunikation en given 

utgångspunkt. Genom en god relation och kommunikation kan individer och familjer stödja 

varandra för att förebygga och hantera upplevelser av sjukdom och lidande (Travelbee, 1972,  

s.7 & 93). KASAM, Känsla Av Sammanhang, är ett begrepp som grundades av Antonovsky 

(1999) och beskriver huruvida en individ har känslan av att tillhöra och vara delaktig i ett 

sammanhang. Känslan kan vara stark eller svag och det påverkar hur individen bemöter och 

hanterar händelser i livet och framtiden. KASAM har tre huvudelement som förtydligar 

definitionen, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menar han hur 
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individen har en förmåga och förstå de upplevelser som människan utsätts för. Om det finns 

en känsla av förutsägbarhet och sammanhängande eller om det är mer kaosartat och oväntat. 

Begreppet hanterbarhet syftar till den mån individen upplever att det finns tillgångar att 

disponera för att bemöta de prövningar individen ställs inför. Det sista begreppet är 

meningsfullhet, det menar i vilken dimension individen tycker att livet har en känslomässig 

mening, en betydelse (Antonovsky,1999,  s.38-41). Att förstå och se struktur i händelserna 

samt att ha motivation och känsla av att kunna påverka bidrar ofta till förmåga att hantera 

påfrestande situationer. Genom att utgå från begreppet KASAM i det praktiska 

omvårdnadsarbetet kan det gynna mötet, kommunikationen och uppbyggnaden av en god 

relation till patienten och anhöriga (Langius-Eklöf, 2009,  s.100 ). För många anhöriga ställs 

tillvaron på sin spets och ofta är det uppenbart att AN är en farlig sjukdom. Det är inte 

ovanligt att anhöriga blir handlingsförlamade och får en känsla av maktlöshet. Detta kan 

bero på den ångest och oro de får när personen med diagnosen AN inte inser att de är i 

behov av hjälp (Clinton, 2012). I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att 

sjuksköterskan ska kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt i dialog med patient och/eller närstående. 

Sjuksköterskan ska vidare ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i 

vården och behandling, informera och undervisa patienter och/eller närstående, såväl 

individuellt som i grupp (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Problemformulering 

Att vara anhörig till en person som lider av en AN kan vara svårt och krävande (Wallin, 

2007). Anhöriga har en betydande roll för tillfrisknandet. Vi vill därför utifrån anhörigas 

perspektiv ta reda hur de upplever det att ha en familjemedlem med AN.  Detta skulle 

kunna vara till stor hjälp för sjuksköterskan som i sin profession ska erbjuda en god 

omvårdnad där stödet till anhöriga är en väsentlig del.  

 

Syfte 

Anhörigas upplevelser av ha en familjemedlem som lider av Anorexia Nervosa. 
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Metod 

Design  

Metoden inför denna litteraturöversikt byggde på sökningar i omvårdnadsbaserade 

databaser, som PubMed, PsycInfo och Cinahl. Första informationssökningen som utfördes 

kan beskrivas som experimentell, det vill säga inte systematisk.  Som ett första steg i 

processen att forma och hitta ett relevant och avgränsat problemområde gjordes den 

experimentella initialsökningen (Östlund, 2012, s . 59). Genom initialsökningen och med 

hjälp av Karolinska Institutets hemsida fann vi en del användbara MeSH-termer, vilket även 

kan beskrivas som ”nyckelord”. I Cinahl användes Cinahl headings för att hitta relevanta 

nyckelord.  

Nyckelord: Experience, family, Anorexia nevrosa. Cinahl Headings: Family, Anorexia Nervosa. 

 

Litteratursökning  

Som ett första steg i sökprocessen gjordes en mellansökning, som ett steg inför 

huvudsökningen (den s.k. egentliga informationssökningen). Där användes det preliminära 

syftet som formulerats. Med syftet som utgångspunkt i sökningen låg fokus på att identifiera 

ord som representerade ämnet på ett avsmalnat och inramat sätt (Östlund, 2012,  s.59). 

Nyckelorden (eng. keywords) kom att vara grunden till huvudsökningen. Keywords: 

Experience, family, anorexia nevrosa. Med avsmalnande nyckelord är sannolikheten större att 

artiklar stämmer bra överens med det vår litteraturöversikt ska handla om och innehålla. 

Utifrån problemformuleringen och syftet avgjordes sedan vilka artiklar som skulle användas 

i litteraturöversikten. I urvalet av artiklar lästes abstraktet igenom, för att se om det var 

relevant att använda i litteraturöversikten. Artiklarna som sedan valdes ut kunde kopplas till 

syftet. Här gjordes också en avgränsning i insamlingsprocessen där texterna bedömdes och 

utifrån kvaliteten och relevansen gjordes därefter valet att behålla (inkludera) eller välja bort 

(exkludera) den text som granskats (Friberg, 2012, s.44). Granskingen av artiklarna gjordes i 

enlighet med mallar som var anpassade för studiens uppbyggnad, kvantitativa respektive 

kvalitativa. Mallarna hämtades från SBU:s hemsida (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2015). Artiklarna som enligt granskningen höll medelhög till hög kvalité ansågs 

vara adekvata att ta vidare till datanalysprocessen.  
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Inklusionskriterier  

Inkluderande kriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, etiskt granskade, 

inte vara äldre än 10 år och de skulle vara Peer reviewed. Samt att studiens syfte matchade 

med litteraturöversiktens syfte. 

 

Exklusionskriterier 

Eftersom sökningarna gav begränsat antal träffar användes få exklusionskriterier. 

Exkluderande kriterier var att studien inte skulle innehålla en intervention och uppleveser 

utav den, vilket inte svarade mot syftet.  

 

Tabell 1 - Tabell över artiklar till resultatet  

Datum  Databas Sökord  Limits  träffar Rubrik  Abstrakt  Utvald för 

granskning  

Utvalda 

till 

resultatet  

Januari 

2015  

Pubmed  Anorexia 

Nervosa 

AND Family  

Engelska  1337  - - - - 

Januari 

2015  

Pubmed  Anorexia 

Nervosa 

AND Family 

AND 

experience  

Engelska  68  28 20 14 5 

Januari 

2015 

PsycInfo  Family AND 

anorexia 

nervosa 

AND 

experience 

Peer 

reviewed 

Engelska  

158 - - - - 

Januari 

2015 

 PsycInfo Family AND 

anorexia 

nervosa 

AND 

experience 

Peer 

reviewed 

Engelska 

2004-

2014 

80 22  15 11 3 

Januari 

2015 

Cinahl  Family  

AND 

Anorexia 

Nervosa  

Peer 

reviewed 

Engelska 

2004-

2014 

195 50 33 16 3 

Manuell sökning genomfördes från referenslistor och resulterade i 1 artikel. 
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Datanalys  

En litteraturöversikt har genomförts i enlighet med Friberg (2012). Analysens syfte är att 

organisera data såväl kvalitativa som kvantitativa för att ge systematik och överskådlighet. 

Först lästes de utvalda artiklarna upprepade gånger för att kunna förstå dess helhet (Friberg, 

2012,  s.140-141). För att få en översikt över resultatartiklarnas innehåll utformades även en 

artikelöversikt med kortfattad presentation av artiklarna, detta visas i Tabell 3 i Bilaga 1. 

Studiernas likheter och skillnader i hur det var genomförda granskades. Nästa steg i 

analysen var att göra en sammanställning av studierna för att förena det centrala i artiklarna 

samt för att minska risken för feltolkning och missförstånd. För att kunna göra en 

datareduktion användes syftet och frågeställningen som utgångspunkt. Därefter skapades en 

översikt över alla studier genom att sammanfatta dessa. Efter sammanfattningen jämfördes 

studiernas likheter och skillnader. Genom att hitta likheter som var återkommande kunde de 

olika studierna kopplas samman och bilda rubriker. Dessa rubriker omformades till 

huvudkategorier och underkategorier då resultatet delades upp med fokus på olika delar. 

Underkategorierna skildrade och förklarade mer djupgående de olika upplevelserna som 

anhöriga får erfara av att ha en familjemedlem med AN. Analysen av artiklarna formade ett 

begripligt resultat som var relaterat till syftet.  

 

Etiska överväganden 

Eftersom detta är en litteraturöversikt som sammanställer tidigare forskning är materialet 

redan granskat och publicerat. Det som gjordes under urvalsprocessen av artiklar var att 

kontrollera att författarna förde ett etiskt resonemang med hänsynstagande till etiska 

överväganden, detta genom att artiklarna var granskade eller godkända av en giltig källa. 

Deltagarna i studierna var noggrant informerade, hade fattat samtycke och var frivilliga att 

medverka. Det som sedan gjordes under arbetets gång var att vara medveten om den egna 

förförståelsen och varken inkräkta på individers integritet eller kränka det privata. Genom 

att inte presentera okorrekta eller på något sätt felaktiga utfall och uttalanden bryts inte de 

etiska överväganden som bör tas hänsyn till i all vetenskaplig forskning.    
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Resultat 

Resultatet består av totalt 12 artiklar; åtta med kvalitativ design, två med kvantitativ design 

och två som var både med kvalitativ- och kvantitativ design. 

 

Tabell 2 – Översikt över huvudkategorier och underkategorier i resultatet.  

Upplevelser av utsatthet Att finna hanteringsstrategier 

·         Mötet med sjukvården 

·         Påverkade familjerelationer 

·         Uppleversler av skuld, skam och 

hjälplöshet 

·         Betydelsen av att finna insikt om 

sjukdomen 

·         Betydelsen av att finna kunskap 

·         Betydelsen av socialt stöd  

 

Upplevelser av utsatthet 

 Mötet med sjukvården 

Många föräldrar kände sig utsatta i situationen de befann sig i och i kontakten med 

sjukvården. Dessvärre beskrev flera föräldrar att de möttes av negativa attityder och dåligt 

bemötande av vårdpersonal (Cottee-Lane, Pistrang & Bryant-Waugh, 2004). Det beskrevs 

som en lång och mödosam resa för föräldrar att söka hjälp och upplevelser av att de var 

utestängda och aktivt bortmotade från deras barns omvårdnad förekom. Vilket ytterligare 

ledde till en känsla av ilska och isolering där deras stressfulla situation blev värre (McMaster, 

Beale, Hillege & Nagy, 2004). Föräldrarna upplevde att de inte blev tagna på allvar och att 

behandlingen i det tidiga stadiet uteblev. De kände sig kränkta när vårdpersonal 

misslyckades att fånga upp ätstörningen, särskilt när igenkänningsfaktorer var tydliga 

(Cottee-Lane, et al. 2004). Det förekom också att vårdpersonal hade nedvärderade attityder 

och relationen mellan mödrarna och vårdpersonalen beskrevs ofta som spänd. Mödrarna 

upplevde att det blev missförstådda och att vårdpersonalen ibland inte visade empati 

(McMaster, et al. 2004; Tuval-Mashiach, Hasson-Ohayon & Iian, 2014). Dessutom visade det 

sig att anhöriga och vårdpersonal hade olika åsikter om vården kring den sjuke. Anhöriga 
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kunde uppleva de stränga reglerna som en form av bestraffning och att vårdpersonalen 

beskyllde dem angående dotterns situation (Tuval-Mashiach, et al. 2014). 

 

 Påverkade familjerelationer 

Familjen blev tydligt påverkad av sjukdomen och föräldrar beskrev att AN hade en 

dramatisk negativ påverkan på deras barn, där ätstörningen tagit över barnet. De beskrev 

svårigheterna med att försöka stå ut med barnets svåra beteende medan de samtidigt 

försökte upprätthålla positiva relationer till barnet. Föräldrarna uttryckte oro över att barnen 

missade mycket i det vardagliga livet på grund av sjukdomen (Cottee-Lane, et al. 2004). 

Många föräldrar blev djupt påverkade och upplevde att de var manipulerade och 

kontrollerade av sjukdomen. Föräldrarna beskrev en beroende relation, där den sjuke 

dominerade tiden och ställde oresonabla krav och befallningar (Whitney, et al. 2005). Många 

föräldrar beskrev att de försökte hålla fast vid att ha någon form av normal vardag i deras liv 

men det upplevdes extremt svårt. De var tvungna att göra stora livsstilsförändringar, som 

innebar att ge upp många av familjens sociala aktiviteter. Sjukhusbesök, möten och avtalade 

tider, måltider, kontroll och att finnas som stöd till deras döttrar tog upp mycket av deras tid 

(Cottee-Lane, et al. 2004; Honey & Halse, 2006). Måltiderna beskrevs som extremt stressfulla 

för alla i familjen. Måltiderna kunde pågå i flera timmar och resulterade ofta i att hela 

familjen blev utmattad (Cottee-Lane, et al, 2004; Tuval-Mashiach, et al. 2014). Föräldrarna 

försökte att ta hand om deras friska barn genom att försöka bibehålla normalt 

familjeförhållande, emotionellt stöd och skydda dem mot sjukdomens intrång i vardagen 

(Honey,Clarke,Halse, Kohn & Madden, 2006). Även om föräldrar försökte att hålla 

syskonens liv så normalt som möjligt så dök oundvikligen störningar upp på grund av 

sjukdomen. Detta innebar mindre tid åt andra familjemedlemmar, speciellt yngre syskon. 

Påverkning av familjens fysiska och psykiska välmående noterades tydligt (Cottee-Lane, et 

al. 2004; Tuval-Mashiach, et al. 2014; Whitney, et al. 2005). Mödrar upplevde också försämrad 

kommunikation med deras döttrar. Den var mindre öppen och belastad med problem än 

tidigare och familjens sammanhållning var även den nedsatt i jämförelse med en familj utan 

AN (Vidovic, et al. 2005). Relationen mellan mor och dotter beskrevs som den huvudsakliga 

källan till mödrarnas stress, oro och känslomässiga belastning. Den innehöll, frustration, 

skuld, hjälplöshet, ilska, fundersamhet och avsky. Döttrarna skuldbelade och visade en ilska 
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mot mödrarna som beskrev att relationen till dottern blev otroligt smärtsam (Dimitropoulos, 

Klopfer, Lazar & Schacter, 2009). 

Syskonen hade en roll inom familjen där de hade ett samspel i kommunikationen mellan 

föräldrarna och syskonet med AN. Detta när relationen mellan det sjuka syskonet och 

föräldrarna blev för spänd (Honey, et al. 2006). Syskonen beskrev att de fick rollen för att de 

var bra lyssnare, rättvisa, ärliga och att familjemedlemmar tidigare vänt sig till dem. De hade 

även starkare band till den drabbade och ville underlätta för föräldrarna i omvårdanden 

(Dimitropoulos, et al. 2009). Friska syskonet influerade föräldrarnas beteende och handlingar 

vilket sågs vara både positivt och negativt. Detta kunde även indirekt påverka det sjuka 

syskonet (Honey, et al. 2006). AN kunde bidra till friktion inom relationer, diskussioner 

mellan familjemedlemmar och en stressfull atmosfär i hushållet (Tuval-Mashiach, et al. 2014; 

Whitney, et al. 2005). Det var vanligt med konflikter inom familjen eftersom det fanns olika 

åsikter om tillvägagångssättet i omvårdnaden.  Flera syskon avstod och undvek därför att 

diskutera behandlingen inom familjen i ett försök att bibehålla en harmoni och goda 

relationer inom familjen. Dessa familjekonflikter kring individen med AN kunde kopplas 

samman med de höga nivåerna av allmän psykisk påfrestning för familjen (Dallos & 

Denford, 2008; Dimitropoulos, et al. 2009). Syskonen som beskrev att föräldrarna delade 

deras filosofi om hur behandling och stöd skulle ske upplevde att de fick en bättre och 

närmare relation till sina föräldrar (Dimitropoulos, et al. 2009). 

 

 Upplevelser av skuld, skam och hjälplöshet 

Mödrar beskrev deras dotters ätstörning som en traumatisk upplevelse och en 

livsomvändande händelse som ändrade deras vardag. Deras berättelser kunde avslöja att det 

direkt tog till sig och involverade sig i behandlingen av deras dotters sjukdom, både 

praktiskt och på ett känslomässigt stadie (Tuval-Mashiach, et al. 2014). Många anhöriga hade 

känslor av skuld, misslyckande och oförmåga. De flesta föräldrarna beskrev hjälplöshet när 

det handlade om att försöka ta kontroll över AN (Whitney, et al. 2005). De uppfattade AN 

som kronisk och uttryckte en pessimism mot deras dotters förmåga att återhämta sig från 

AN och att kunna leva ett normalt liv igen. Som anhörig var det svårt att förstå hur 

sjukdomen uppkom. De kunde därför inte identifiera sig med sjukdomen, kände sig utanför 

dotters liv, oförmögna att hjälpa eller skydda henne från sjukdomen (Tuval-Mashiach, et al. 
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2014). Föräldrar beskrev en känsla av skuld när de inte kunde hjälpa sitt barn själva utan var 

tvungna att be om hjälp. Samtidigt förstod det allvaret i situationen och att omedelbar 

behandling var nödvändig för att inte riskera att mista sitt barn i sjukdomen (Thomsan, et al. 

2014). När anhöriga förstod att de friska syskonet också blev utsatta för sjukdomen upplevde 

de ilska och avsky mot dottern med AN. Situationen förvärrades när det friska barnet 

påverkades och fick problem, föräldrarna upplevde då större krav, stressfaktorer och 

självkritik (Honey et al. 2006; Tuval-Mashiach, et al. 2014). Syskonen beskrev en känsla av 

hopplöshet när deras syster lades in på sjukhuset. Oron kombinerad med ansvaret ledde till 

att de började må sämre. Stressen att hantera sin systers AN bidrog till ångest och 

depression. De blev oftare sjuka, hade svårt att sova, äta och koncentrera sig i skolan och 

beskrev framförallt att det mådde sämre psykiskt (Dimitropoulos, et al. 2009). 

Föräldrarna beskrev en känsla av hjälplöshet i främjandet av återhämtningen. De 

skuldbelade sig själva som bidragande orsak till sjukdomen. Funderingar kring möjliga 

faktorer i dotterns uppväxt och uppfostran som kunde ha gjorts annorlunda för att förhindra 

sjukdomen var vanliga (Whitney, et al. 2005). Trotts faderns stöd uttryckte flera mödrar att 

de hade en känsla av ensamhet i omhändertagandet och vården av deras sjuka barn. Detta 

bottnade i deras uppfattning om mödrar rollen. Samtidigt som känslan av skuld växte så 

började mödrarna tvivla på sig själva och tappade deras självförtroende. De skämdes över att 

de inte hade gjort ett bra jobb som mödrar och att upplevelsen av att hantera sin dotters 

sjukdom hade varit svårare än väntat. Dessa känslor fanns kvar trotts dotterns tillfriskande 

(Tuval-Mashiach, et al. 2014). 

Den sociala stigma som hör ihop med AN sågs i samband med skam och känslor av egen 

skuld vilket bidrog till social isolering (Treasure, et al. 2001). Föräldrar uttryckte olika former 

av negativa känslor, det varierade från ledsenhet och ångest till rädsla, aggression och 

fientlighet över stigmatiseringen som associerades med AN och tendensen att andra 

bagatelliserade sjukdomen (Whitney, et al. 2005). 

 

Att finna hanteringsstrategier 

 Betydelsen av att finna insikt om sjukdomen 

Upptäckten av sjukdomen var svår och majoriteten av föräldrarna beskrev att det var en 

långsam process att känna igen ätstörningen. Trots oron kring barnens rigiditet till mat såg 
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föräldrarna deras barns viktnedgång som något positivt till en början. De ansåg att det var 

normalt och tillhörde ett stadie i att bli tonåring (Cottee-Lane, et al. 2004; Thomsan, et al. 

2014). Symptomen associerades inte i förstahand med AN. Informationen de fann på internet 

var för extrem och kunde därför inte kopplas ihop med deras barn. Föräldrarna beskrev hur 

de spionerade och exponerade deras barns olika metoder för att gå ner i vikt och där med 

började de inse att barnet hade någon form av ät problematik (Honey & Halse, 2006; 

Thomsan, et al. 2014). Desto större deras oro blev desto mer misstänksam blev de mot sina 

barn (Thomsan, et al. 2014). Ibland begärde föräldrarna hjälp från andra, t.ex. av syskon, 

vänner eller lärare, för att få en klarare bild av dottern. Föräldrarna kunde inte förstå och 

tolka deras barns ät problematik som en sjukdom utan mer som ett problem. Orsaken till 

utbrottet av ätstörningen beskrevs som ett mysterium där majoriteten spenderade mycket tid 

och kraft på att tänka och diskutera om uppkomsten och utvecklingen av sjukdomen (Honey 

& Halse, 2006). Otillräcklig vetskap om ätstörningar i den tidiga fasen försvårade 

igenkännandet av deras barns beteenden och förändringar. Upptäckten skedde ofta när 

förändringarna hade eskalerat (Cottee-Lane, et al. 2004). Föräldrarna förklarade att det var 

nödvändigt att försöka undvika att bli överväldigad över deras situation och känslor. De 

trodde att deras attityd och känslor påverkade deras eget beteende och sätt att interagera 

med dottern vilket i sin tur kunde påverka hennes beteende, känslor och därmed 

återhämtningen (Honey & Halse, 2006). Flera föräldrar uttryckte att de hade velat söka hjälp 

tidigare vilket de skulle ge som råd till någon som befann sig i samma situation (Thomsan, et 

al. 2014).  

 

 Betydelsen av att söka kunskap 

Anhöriga uttryckte vikten av att få information och kunskap om sjukdomen och försökte ta 

reda på så mycket de kunde om AN. De sökte specifika råd av vårdpersonal, stödgrupper 

och informations nätverk (Honey & Halse, 2006).  Föräldrarna vände sig ofta till det friska 

syskonet för att få information om hur deras sjuka dotter mådde men framförallt för att få 

generell information om AN. Syskonen beskrev att de kändes som föräldrarna utgick ifrån 

att de som systrar skulle besitta mer information om ätstörningar (Dimitropoulos, et al. 

2009).  Föräldrarna försökte att engagerade sig på olika sätt i ett försök att förstå deras 

dotters beteende och upplevelser. Detta för att kunna identifiera en riktning till möjliga 
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åtgärder, dotterns responser på åtgärderna och för att kunna besluta vilka handlingar som 

skulle ge positiv effekt. De fick information genom att lyssna och prata med deras sjuka 

dotter och genom att övervaka hennes aktiviteter. De jämförde sedan den information de 

inhämtat med deras egen kunskap och/eller hur deras dotter var som individ (Honey & 

Halse, 2006).  Syskonen önskade information om sjukdomen och att den skulle vara 

individanpassad till just deras fall. Generell information om AN och dess symptom var inte 

tillräckligt. Utan de ville veta hur deras systers motgångar fungerade och hur de var att leva 

med sjukdomen (Dimitropoulos, et al. 2009). 

 

 Betydelsen av socialt stöd 

Stödet till anhöriga var en viktig och betydelsefull del i hanteringen av situationen. Det som 

visade sig vara den mest användbara hanteringsstrategin var att prata med vänner, kollegor, 

vårdpersonal, rådgivare eller anhöriga i liknande situationer Mödrar upplevde stöd när nära 

vänner visade empati (Honey & Halse, 2006; Whitney et al. 2005). Flera syskon hanterade 

denna situation genom att försöka vara hemma så lite som möjligt för att komma bort från 

den spända miljön i hemmet (Tuval-Mashiach, et al. 2014). Syskonen ville framförallt ha 

rådgivning i hur det på bästa sätt kunde kommunicera med sin syster. Även information om 

olika stödgrupper som fanns att tillgå med syskon i samma situation efterfrågades 

(Dimitropoulos, et al. 2009). Att ansluta sig till andra med sjuka barn ansågs vara värdefullt. 

De fanns en önskan om att ha möjligheten att dela upplevelser med andra föräldrar vilket 

gav en känsla av trygghet. Det skapade även möjlighet att upptäcka idéer om hur de skulle 

hantera problem och vad de kunde förvänta sig i sjukdomsförloppet (Cottee-Lane, et al. 

2004). Familjer som fick en stor negativ påverkan av AN uppfattade i större utsträckning 

negativa attityder från utomstående personer. Syskon upplevde att sjukdomen hade stor 

negativ påverkan på familjen och att de hade lägre socialt stöd från familjer och vänner 

utanför kärnfamiljen. Ätstörnings-symtomen var den största påverkande faktorn men även 

bristen på socialt stöd utanför familjen och stigmatiseringen (Dimitropoulos, Freeman, Bellai, 

& Olmsted, 2013). Även föräldrar beskrev att de kände sig isolerade och upplevde 

stigmatisering av vänner till familjen. Detta gav en känsla av maktlöshet till problemen som 

uppstod i omvårdanden av barnet (Thomsan, et al. 2014).  Föräldrarna försökte att ha 

realistiska förväntningar på vad som skulle kunna hända i framtiden. De erkände och 
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förberedde sig på olustiga konsekvenser, som inkluderade att deras dotter kanske inte skulle 

återhämta sig på flera år. De beskrev att de till en viss del hade lärt sig att acceptera 

situationen och de förändringar som AN hade orsakat familjelivet och deras barn. Trots att 

ge uttryck för känslor kunde ses som en typ av copingstrategi undvek ofta föräldrarna detta i 

närheten av sitt sjuka barn. Ibland kunde inte föräldrarna hejda sina känslor kring dotterns 

situation, detta sågs då ofta som en ångerfull och icke hjälpsam reaktion på händelsen och 

inte som en copingstrategi. Föräldrarna försökte att inte älta saker eller att tillåta sig att bli 

uppslukad av skuldkänslor. De påminde sig själva om att de bara var människor, att de hade 

gjort sitt bästa och erkände motsägelsefulla bevis till detta. Vissa föräldrar, särskilt de som 

levt med AN under en lång tid, försökte att sätt gränser i hur mycket de lät AN påverka dem 

känslomässigt och deras vardag. De påminde sig själva om på vilka plan de var lyckliga, 

positiva vinster såsom att deras dotter inte låg på sjukhus och på människor som befann sig i 

värre situationer än dem (Honey & Halse, 2006). I kontrast med den extrema ångesten, 

föreslog de positiva dimensionerna att lyckad coping kan bygga upp familjärt stöd och 

banden till varandra. Trots de negativa erfarenheterna som följer när anhöriga vårdar någon 

med en ätstörning, fanns en underton av acceptans, hopp, stöd och kärlek till den drabbade 

individen (Treasure, et al. 2001). 

 

Metoddiskussion 

Sökorden som användes vara relevanta och innefattar syftet på ett bra sätt. Problematik som 

uppstod vid sökningarna var att ordet experience fick användas som fritextsökning då det 

inte fanns motsvarande som mesh term eller i cinahl hedings. Ett passande ord var svårt att 

hitta och ersätta till Cinahl därför valdes detta ordet bort från sökningarna. Avgränsningarna 

som användes var, 2004-2014, peer reviewed, engelska. Dessa avgränsningar valdes för att 

kunna utesluta artiklar som inte skulle vara relevanta för litteraturöversikten. 

Årsavgränsningen togs med då mycket har hänt inom forskningen runt psykiska sjukdomar 

de senaste åren och det ansågs att 10 år var en rimlig gräns. Även manuella sökningar 

gjordes utifrån referenslistorna till de inkluderade artiklarna i resultatet. Trots att den 

artikeln inte överensstämde med års avgränsningen inkluderades den på grund av det 

relevanta innehållet. Av de artiklarna som hittats och valdes att ta vidare till granskning 

visade det sig att många inte höll den standarden som önskades på artiklarna, samt att 
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flertalet innehöll olika behandlingsmetoder, interventioner och upplevelsen av dessa. Detta 

gjorde att de artiklarna inte svarade mot syftet och exkluderades därför från 

litteraturöversikten. Artiklarna som valdes att inkluderas i studien ansågs vara relevanta för 

studien och att de bidrog med viktigt och väsentlig information. Trots det låga antalet på 

inkluderade artiklar, 12 stycken, innehöll de stark vetenskaplig grund som svarade helt eller 

delvis mot syfte. En brist i inkluderandet av artiklar kan vara det lilla urvalet av forskning 

som enbart riktade sig mot AN samt de inkluderade studier som riktade in sig på 

ätstörningar i allämanhet och anhörigas upplevelser kring detta. I studierna som belyste 

ätstörningar fanns det dock mycket användbar information om AN.  Alla artiklar lästes flera 

gånger där stödord som upprepades och kännetecknades i olika stycken skrevs ner. Med 

hjälp av dessa sammafattades sedan alla resultat vilket gav en bra överblick av studierna och 

vilka kategorier som var gemensamma. Detta gjordes för att kunna få fram kategorierna och 

underkategorierna. Några artiklar som inkluderades i litteraturöversikten tog upp att antalet 

deltagare var få och därmed var det svårt att generalisera till andra grupper. Dock så var 

antalet deltagare lite mer än minimum för att göra kvalitativ forskning. En studie från Israel 

inkluderades. Det kan vara svårt att generalisera studies resultat på grund av den kulturella 

skillnaden. Dock kunde studien påvisa relevant information och överstämde med flera andra 

studier och därför inkluderades den. En pilot studie inkluderades även, den belyste 

skillnaden i att som anhörig vårda personer med AN eller andra personer med psykisk 

sjukdom.  Studierna i litteraturöversiktens resultat påvisade mestadels negativa upplevelser 

av bemötandet i vården och generellt av situationen de befann sig i. Detta kan bero på att 

deltagarnas fokus ofta låg på den svåra påfrestning och belastning de varit med om eller så 

var det generellt sätt dåligt bemötande av vårdpersonalen. Eftersom perspektivet i studierna 

är från anhöriga kan det ge en orättvis bild av vårdpersonalen och deras bemötande. De 

flesta AN sjuka i de inkluderade artiklarna var barn eller unga där anhöriga ofta var nära 

familjemedlemmar så som föräldrar och syskon. Detta kanske är en anledning till den svåra 

upplevelsen och höga belastning som beskrevs.  
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Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa anhörigas upplevelser av att ha en 

familjemedlem med AN. Resultatet visade att anhöriga till personer med AN upplevde sig 

vara utsatta både i möten med sjukvården och genom att familjerelationerna påverkades. De 

upplevde också skuld, skam och hjälplöshet. Det visade sig även vara betydelsefullt att 

använda sig av hanteringsstrategier som att få insikt om sjukdomen, att söka kunskap och få 

socialt stöd. 

 

Betydelsen av sjuksköterskans stöd och information  

Eftersom utsattheten hos anhöriga med AN är bevisat hög så är det viktigt att ta hänsyn till 

det i omvårdnaden. Sjuksköterskan bör sträva efter att skapa god relation och 

kommunikation till anhöriga eftersom det är grunden i omvårdnaden. Det kan möjliggöra 

och underlätta för vårdpersonal att nå fram till målet att erbjuda god omvårdnad (Travelbee, 

1972,  s. 93). Anhöriga upplever att sjukdomen har en psykisk, fysisk och social påverkan på 

livssituationen och att de behöver stöd i att hantera denna situation. Anhöriga till någon med 

AN har en ständig belastning där vardagen, sociala omgivningen och det egna välmåendet 

påverkas. Anhöriga kan uppleva psykiska besvär som sorg, minskad aptit och 

sömnsvårigheter (Sarajärvi, Haapamäki & Paavalainen, 2006). Detta styrker 

litteraturöversiktens resultat och i viss mån kan detta förklaras av att den höga grad 

emotionellt överengagemang som finns hos föräldrarna. Det har visat sig vara en 

karaktäristisk respons i vårdandandet av en anhörig med en ätstörning, framförallt för 

någon med AN (Hodes & Le Grange, 1993; Kyriacou, et al. 2008a). Belastningen har även 

visat sig vara högre om de var frånskilda, hade symptom på ångest och depression, låg 

utbildning, uttryckte hög grad av oro för den sjuke och om den sjuke hade dålig fysisk 

livskvalitet (Padierna, et al. 2012). Föräldrarna, särskilt mödrar, uttrycker ofta höga nivåer av 

ångest men också av depression på grund av den svåra sjukdomen. Könsskillnader i psykisk 

belastning och ångest överensstämmer med tidigare fynd som tyder på att kvinnliga 

vårdgivare är mer oroliga och mer känslomässigt engagerade i omvårdnaden vid AN 

(Kyriacou, et al. 2008a; Kyriacou, Treasure & Schmidt, 2008b). Konsekvenserna som 

ätstörningar medför är allvarliga och rädslan av att förlora den sjuke familjemedlemmen är 

inte är ovanliga. Det kan vara en förklaring till anhörigas desperata handlande och 
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frustration av att inte kunna hjälpa den sjuke (Ratnasuriya, et al. 1991; Stiles-Shields, et al. 

2012). Skuldkänslor, lidande och stress är vanligt förekommande hos föräldrar till barn med 

AN. Dessa känslor är svåra att hantera och det är viktigt att sjukvårdspersonalen ger stöd.  

Det finns tydliga indikationer att tro att anhörigas tillstånd är av betydelse för vilket stöd den 

sjuke får. När ett barn blir sjuk är föräldrarnas närvaro och omsorg väldigt viktig, framförallt 

vid svåra psykiska sjukdomar (Wallin, 2007). Mänskliga relationer och interaktioner gör att 

individer påverkas av varandra framförallt i en familj med sjukdom. Därför är det viktigt för 

sjuksköterskan att förstå och kunna se familjen som helhet och den påverkning 

familjemedlemmarna har på varnadra. Vilket även styrks av Travelbee (1972) definition av 

omvårdnad och betydelse av relationer.  Det är viktigt att sträva efter en förändring, att alla 

familjemedlemar och anhöriga får stöd och uppbackning av sjukvårdspersonalen eftersom 

familjen har en så pass stor betydelse för tillfrisknandet (Benzein et al. 2009; Wallin, 2007). 

Litteraturöversiktens resultat kunde påvisa hanteringsstrategier där stöd och råd från 

sjukvårdsperonal men framförallt vänner, anhöriga och det sociala nätverket runtomkring 

familjen hade en betydande roll. Dålig och otillräcklig information gjorde att situationen 

kring deras sjuka barn upplevdes svårare. Information om vad sjukdomen innebar och vad 

de kunde förvänta sig av sjukdomen beskrevs som stora brister (Highet, Thompson & King, 

2005). Det är viktigt att familjen får bra information som de förstår, detta gör att de känner 

sig accepterade och väl bemötta av vården (Benzein et al. 2009). Föräldrar upplever en social 

isolering associerat till deras barns sjukdom. Sjukdomen är tidskrävande vilket gjorde de 

svårt att underhålla relationer utanför familjen. Synpunkter och åsikter från 

familjemedlemmar eller vänner ökade trycket på föräldrarna. Bristen på förståelse från 

omgivningen gör att anhöriga har svårt att dela bördan med andra. Detta är en av 

anledningarna till den sociala isoleringen. Vilket gav negativa effekter på 

familjemedlemmarna som kände sig som främlingar och isolerade sig från vänner och 

sociala nätverk (Highet, et al. 2005). Höga nivåer av stigmatisering leder till att 

familjemedlemmar dra sig ur sociala kontakter utanför familjen för att inte bli klandrade 

med skuld och skam (Corrigan & Miller, 2004). Föräldrarna önskade råd om olika 

användbara strategier och komma i kontakt med andra i samma situation som ett stöttande 

nätverk (Honey, et al. 2007). Stödgrupper för anhöriga är till för att de kunna dela med sig av 
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tankar, känslor och erfarenheter. Ge varandra stöd genom att på ett ömsesidigt sätt utbyta 

upplevelser, kunskap och information.  

 

Eftersom föräldrar ofta ifrågasätter sig själva om vad de kunde gjort annorlunda eller var de 

gjort för fel (Hillege, Beale & McMaster, 2005; Sarajärvi et al. 2006). Skulle denna typ av stöd 

kunna gagna och öka anhörigas självförtroende gällande sin roll och den hjälp de kan ge till 

den sjuke familjemedlemmen (Keski-Rahokonen, Charpentier & Viljanen, 2011,  s.197).  

Alla upplevelser och händelser är individuella och inget är mer rätt än något annat. 

Människor bär med sig olika erfarenheter och förmågor att hantera svåra situationer och 

kriser som kan uppstå i livet. Med hög KASAM har individer förmågan att identifiera 

graden av en svår händelse och förstå innebörden av den. Det möjliggör att kunna identifiera 

och välja de resurser som är lämpliga och känna meningsfullhet genom att se situationen 

som en utmaning att klar av (Langius-Eklöf, 2009,  s.99). Som en del i sjuksköterskan 

profession kan stödsamtal ha positiv påverkan och styrka KASAM. Vilket skulle hjälpa 

anhöriga att förstå, hantera och bearbeta upplevelserna i situationen.  

Den professionella omvårdnadspraktiken samt relationer är väsentlig för att kunna hjälpa en 

individ eller familj att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande 

(Travelbee, 1971,  s.7). Vårdens uppgift är viktig och bör ta hänsyn till dessa brister och 

önskningar för att kunna nå målet att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande (International Council of Nursing, 2014). Sjuksköterskan har inte bara ansvar 

för den sjuke utan ska även finnas som stöd och inkludera anhöriga i omvårdnaden. 

 

Betydelsen av delaktighet och bemötande 

I litteraturöversikten framkommer det tydligt hur föräldrar och anhöriga till någon med AN 

upplever bemötandet av vården. En central del i sjuksköterskans arbetsuppgifter är att 

upptäcka och stötta familjens reaktioner och känslor genom att uppmärksamma hela 

sjukdomsbilden, där familjen och anhöriga som blir påverkad av sjukdomen inkluderas. Det 

är viktigt att de visar hela familjen empati och omsorg (Benzein et al. 2010; Sarajärvi, et al. 

2006). Det är inte ovanligt att någon med AN lider av andra psykiska sjukdomar i 

kombination med ätstörningen (Clinton & Norring, 2002,  s. 32-33; Preti, et al. 2009). 

Upptäckten, sjukdoms förlopp, omhändertagandet och tillfrisknandet för individen kan 
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därmed försvåras. Detta gör att det finns tydliga delar att ta hänsyn till och som bör räknas 

med i vården och behandlingen av individen (Highet et al. 2005). Det förändrade beteenden 

som sjukdomen medför är många gånger klart märkbara för alla runt omkring. Anhöriga 

upplever det svårt då sjukdomen påverkar det sjuke på många olika sätt (Highet et al. 2005). 

Graden av symptom, avvisande av anhörigas hjälp, negativa och svåra beteenden var 

faktorer som bidrog till anhörigas påfrestning (Haigh & Treasure, 2003; Whitney, Currin, 

Murray & Treasure, 2012). Eftersom att det vardagliga livet hos familjen och deras hälsa 

påverkas av den sjuke individen är det viktigt att som sjuksköterska involvera hela familjen. 

Detta är ytterligare bevis på behovet av sjuksköterskans bemötande till anhöriga. Det är även 

viktigt att ha positiva attityder till den drabbades behandling och familjens interaktion 

eftersom det har en stor betydelse för resultatet av behandlingen (Le Grange, Reinecke 

Hoste, Lock & Bryson, 2011; Honey et al. 2007). Enligt International Council of Nursing 

(2014) är det vårdgivarens ansvar och skyldighet att erbjuda vård till enskilda personer och 

familjer. Sjuksköterskan ska visa respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och 

integritet.  Det är en svår och krävande uppgift som sjuksköterskan står inför. Baserat på vårt 

resultat där vi ser att personalens kunskaper brister menar vi att sjukvårdspersonalen kan 

behöva mer utbildning, handledning och stöd för att kunna erbjuda en god omvårdnad till 

både patient och anhöriga. Brist på god omvårdnad får en negativ påverkan på alla 

inblandade och försvårar behandlingen.  

I litteraturöversiktens resultat beskrev många föräldrar att de kände sig exkluderade från 

vården och behandling av deras barn med AN. Icke deltagande i vården fick föräldrarna att 

uppleva dålig kommunikation och de kände framförallt skuld mot den sjuke och sjukdomen 

(Honey, et al.2007). Föräldrar som blir exkluderade från barnets vård drabbas av negativa 

känslor. De kunde inte förstå varför de inte fick vara delaktiga i vården av sitt barn. En del 

föräldrar ifrågasatte sjukvårdspersonalens kompetens när det gällde bemötandet och att 

vissa kände sig beskyllda och dömda (Whitney, et al. 2012).  Känslor av misslyckade som 

förälder och skuld är vanligt förekommande. Dessvärre visade flera studier att de förekom 

negativa attityder från vården, där föräldrarna blev skuldbelagda för sjukdomen. Dessa 

attityder kan försvåra en tidig integration mellan föräldrar och vårdpersonal (Honey, et al. 

2007). Anhöriga kände sig maktlösa i kontakt till vårdpersonalen vilket ledde till en känsla 

av utanförskap (Ewertzon, Lutzen, Svensson & Andershed, 2010). Trots sin centrala roll som 
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vårdgivare beskrev föräldrar hur de känner sig uteslutna från behandlings processen. Detta 

ökade deras ångest och frustration (Highet, Thompson och King, 2005). Den betydelsefulla 

roll som föräldrarna har i att hjälpa sitt barn med AN får inte glömmas bort (Hautala et al. 

2011). Med detta tydliggörs vikten av att inkludera föräldrarna så mycket som möjligt genom 

att vara lyhörd och tillgänglig. Det är av stor betydelse att vårdpersonal är närvarande och 

lyssnar på föräldrarna för att kunna skapa delaktighet (Sarajärvi et al. 2006). Positiva 

attityder så som empati, respekt och intresse där anhöriga behandlades som individer utifrån 

deras unika omständigheter uppskattades.  

 

Slutsats  

Utifrån resultatet i vår litteraturöversikt ser vi det som viktigt att sjukvårdspersonalen har en 

medvetenhet och kunskap om AN, samt en öppenhet i mötet med oroliga anhöriga. Detta är 

viktigt då familjen och anhöriga har en betydande roll i upptäckten av de tidiga symptomen 

samt omvårdnaden och behandlingen utav AN. Familjen och anhöriga bör därför få den 

information och stöd de behöver av sjukvårdspersonalen för att kunna göra detta möjligt. 

Detta kan resultera i att personen med AN återhämtar sig fortare från sjukdomen då tidigare 

upptäckt underlättar återhämtningen. Litteraturöversikten påvisar anhörigas upplevelser av 

stor press och utvecklandet av psykisk ohälsa samt att de önskar kontakt och stöd från 

personer i liknade situationer. Vårdpersonalen bör ha detta i åtanke och ha en 

omvårdnadsplan där anhöriga inkluderas. Erbjudandet av stöd, råd och information om 

olika anhöriggrupper till personer med AN skulle kunna resultera i att anhöriga inte 

utvecklar psykisk ohälsa i samma utsträckning och att det kan hjälpa personen med AN på 

ett effektivare sätt. Ansvaret att erbjuda god vård, främja hälsa och lindra lidande ligger på 

sjuksköterskans axlar. Genom att vara lyhörd och ha ett holistiskt förhållningssätt kan 

samarbete gynna alla inblandade parter. Med denna litteraturöversikt framkom det att 

vårdpersonal skulle behöva mer information och kunskap kring detta för att kunna möta den 

utsatta gruppen av anhöriga vid psykisk sjukdom.  
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Bilaga 1 

 

Tabell 3- Beskriver kortfattat artiklarna som är med i resultatet och deras kvalité efter granskning. Kvalité: Medelhög: II Hög: III Typ av studie: 

Kvalitativ: X Kvantitativ: Y 

Författare  

Land 

År 

Titel  Syfte  Typ 

av 

studie  

Deltagare  Data- och analysmetod Sammanfattning resultat  Kvalité  

Gina 

Dimitropoulos,

Kristina Klopfer, 

Lorena Lazar & 

Reva Schacter 

 

USA  

 

2009  

 

Caring for a 

sibling with 

Anorexia 

Nervosa: A 

Qualitative 

study  

Syftet med studien är 

att undersöka 

upplevelser hos 

vuxna som är syskon 

till kvinnor med 

Anorexia Nervosa   

X 12 deltagare.  

 

Semi-strukturerade intervjuer. 

60-90min. Intervjuerna gjordes 

av huvudförfattaren och 

spelades in.   

 

GT som analysmetod 

Syskonen fick rollen som medlare 

och skyddare av systern med 

anorexia.  

De hade en stark tro och vilja hur 

familjen som helhet kunde på 

bättre sätt stötta det sjuka 

syskonet. De utvecklade flera 

olika sätt att hantera systerns 

sjukdom. 

II 

Danielle Cottee-

Lane, Nancy 

Pistrang & 

Rachel Bryant-

Waugh 

 

Storbritannien  

 

Childhood 

Onset 

Anorexia 

Nervosa: 

The 

Experience 

of Parents 

Syftet var att 

systematiskt förklara 

föräldrars upplevelser 

med att ha ett barn 

som lider utav 

Anorexia Nervosa.  

X 11 föräldrar 

deltog 7 mammor 

och 4 pappor. 

Semi-strukturerade intervjuer 

på 1-1,5h gjordes och spelades 

in av huvudförfattaren. 

 

Fenomenologisk analysmetod 

Föräldrar som generellt tog sin 

oro kring barnets ätstörning till 

primärvården, blev inte tagna på 

allvar och ingen behandling 

inleddes i tidiga stadiet. Det var 

en svår uppgift för föräldrarna att 

försöka förstå varför deras barn 

utvecklat sjukdomen. De 

II  
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2004 upplevde att sjukdomen 

påverkade alla 

familjemedlemmar och att det var 

omöjligt att leva ett “normalt 

familjeliv”. Dem kände sig 

oförmögen i sin roll som förälder. 

Det var stora svårigheter med att 

hantera situationen som 

vårdgivare. Vårdpersonal har en 

nyckelroll i att stödja och hjälpa 

föräldrarna att hitta en väg att 

hantera olika situationer.    

Rudi Dallos, 

Sarah Denford 

 

2008  

 

England  

A 

Qualitative 

exploration 

of 

relationship 

with an 

eating 

diisorder  

Syftet var att göra en 

utforskning av 

familjer där ett barn 

hade anorexia, 

mönster inom 

familjer, matens roll i 

relation till 

bekvämlighet.  

X 

 

 

Fyra familjer 

bestående av fyra 

personer.  

 

Dotter med 

anorexia, 

föräldrar och ett 

friskt syskon 

Semi-strukturerade intervjuer  

 

Fenomenologisk analysmetod 

Vanligt med konflikter inom 

familjen. Syskon avstod och 

undvek därför att diskutera 

behandlingen. Familjekonflikter 

kring individen med AN. Höga 

nivåerna av allmän psykisk 

påfrestning för familjen. 

II 

Vesna Vidovic, 

Vesna Juresa, 

Ivan Begovac, 

Mirta Mahnik & 

Gorana Tocilj 

 

2005 

 

Perceived 

Family 

Cohesion, 

Adaptabilit

y and 

Communica

tion in 

Eating 

Syftet med studien 

var att undersöka 

skillnader i 

upplevelsen av 

familjens 

sammanhållning, 

anpassning och 

kommunikation hos 

Y 

 

 

76 kvinnor med 

ätstörning, 29 

mödrar  

Kontrollgrupp 1: 

50 kvinnor  

Kontrollgrupp 2: 

79 kvinnliga 

läkarstudenter, 

Mätinstrument: FACES II, 5-

point skala med 30 objekt. 

 

The Parent-Adolescent 

Communicattion Scale.  

 

Skillnader mellan 

gruppmedelvärden testades 

Ätstörningspatienter upplevde 

deras familjer mindre 

sammanhållna och mindre 

anpassningsbara än de båda 

kontrollgrupperna. Det var ingen 

skillnad i den upplevda 

familjesammanhållningen mellan 

de två kontrollgrupperna. 

II 
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Kroatien Disorders kvinnliga patienter 

med ätstörningar och 

deras mödrar   

studieår 1,3 eller 

4. 

genom 

T-test. Beräkningar utfördes 

med 

STATISTICA.  

Kommunikationen till sin moder 

upplevdes vara sämre hos 

patienterna än hos de båda 

kontrollgrupperna. Mödrarna till 

patienterna med ätstörning 

upplevde kommunikationen mer 

försämrad, mindre öppen och 

problembelastad än mödrarna i 

den matchade kontrollgruppen. 

Jenna Whitney, 

Joanna Murray, 

Kay Gavan, Gill 

Todd, Wendy 

Whitaker & 

Janet Treasure 

 

2005 

 

Stor Brittanien  

Experience 

of caring for 

someone 

with 

anorexia 

nervosa: 

qualitative 

study 

Syftet var att få en 

detaljerad förståelse 

av vårdares 

sjukdomsbild och 

upplevelser med att 

vara vårdande.   

X Brev från 20 

pappor och 20 

mammor. Ena 

gruppen föräldrar 

sågs veckovis i 18 

veckor och den 

andra gruppen 

fick en intensiv 3-

4 dagars 

workshop.    

Brev skrevs som en uppgift i 

den pågående interventionen 

för de båda föräldragrupperna. 

I breven skulle de beskriva hur 

det var att vara mamma eller 

pappa till någon med Anorexia 

Nervosa. 

 

Analysmetod: GT  

Föräldrar uppfattande anorexia 

som en kronisk och 

invalidiserande sjukdom. Vårdare 

la skulden på dem själva som 

bidragande orsak till sjukdomen 

och kände sig hjälplösa i 

främjandet av återhämtning. 

Mammorna visade en intensiv 

emotionell respons och papporna 

producerade en mer kognitiv och 

fristående strategi. Papporna 

kunde lättare använda 

copingstrategier för att hantera 

och koppla bort den svåra 

situationen.  

III 

Gina 

Dimitropoulos, 

Victoria E. 

Freeman, Kaitlin 

Inpatients 

with Severe 

Anorexia 

Nervosa 

Syftet var att 

undersöka 

uppfattning om 

familjens funktion 

XY  26 patienter och 

deras syskon 

deltog i studien.  

Deltagarna ombads att fylla i 

ett antal frågeformulär och 

delta i en kvalitativ intervju. 6 

olika skalor för att ta reda på 

Anorexia patienterna visade 

signifikant mer avundsjuka 

gentemot deras syskon än det 

motsatta. Hög familje-disfunktion 

III 
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Bellai & Marion 

Olmsted 

 

2013 

 

Kanada 

and Their 

Siblings: 

Non-shared 

Experiences 

and Family 

Functioning 

från syskon och 

patienter med AN.  

 

 

de olika delarna som syftet 

motsvarade.  

 

Analysen gjordes med hjälp av 

the Statistical Package for the 

Social Sciences. Parade t-test 

gjordes för att upptäcka 

skillnader mellan patienter och 

deras syskon gällande 

förutsägelse och utfalls 

variabler. Materialet 

analyserades med olika medel 

utifrån de tre olika 

hypoteserna som testades.  

hör ihop med större uppfattning 

av negativa attityder från 

utomstående gentemot AN. 

Högre familjedysfunktion visade 

sig också vara korrelerad med 

högre negativ inverkan av 

sjukdomen på familjen ur 

syskonens perspektiv och lägre 

socialt stöd från familj och vänner 

utanför kärnfamiljen. 

Högre familje-dysfunktion var 

korrelerad med att syskonen hade 

mer uppfattningar/upplevelse om 

andras negativa attityder mot 

individer med AN och andras 

nedvärdering av familjer som har 

individer med AN. 

Rose McMaster, 

Barbara Beale, 

Sharon Hillege 

& Sue Nagy 

 

2004 

 

Australien 

The parent 

experience 

of eating 

disorders:In

teractions 

with health 

professional

s 

Syftet var att 

undersöka föräldrars 

upplevelser när deras 

barn hade en 

ätstörning och 

föråldrarnas 

interaktion med 

vårdpersonalen.  

X 22 föräldrar till 

barn som hade 

eller hade 

återhämtat sig 

från en ätstörning 

deltog i studien.  

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. I analysen 

kodade team-medlemmar 

individuellt transkripten och 

kors-kontrollerade sedan 

kodningen med en annan 

team-medlem.  

Resultatet presenteras i 6 teman: 

Att hitta hjälp, Att känna sig 

utestängd, Engagemang, 

Skildring av vårdpersonal mot 

barn och föräldrar, Att vara 

resursfull, Föräldrar är inte 

beredda att ge upp.  

känner skuld, inte blir inkluderad 

i vården av sitt barn. Svårt med 

information om sjukdomen och 

att få hjälp. Jobbigt att hantera de 
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känslomässiga delarna.  

Samuel 

Thomson, 

Michael 

Marriot, 

Katherine 

Telford, Hou 

Law och Kapil 

Sayal. 

 

2014 

 

England  

Adolescents 

with a 

diagnosis of 

anorexia 

nervosa: 

Parents 

experience 

of 

recognition 

and 

deciding to 

seek help.  

Studien syftade till att 

få fram och bättre 

förstå orsakerna till 

föräldrarnas 

långsamma  

erkännande genom att 

undersöka föräldrars 

upplevelser av att 

erkänna ett problem 

och processen för 

besluta att söka hjälp  

X 8 st föräldrar, 7 

mammor och 1 

pappa. I två 

familjer var det 

killar.  

Semi strukturerade frågor som 

var öppna. Interpretive 

phenomenological 

analysis(IPA) användes i data 

insamling samt analysen.  

 

Två typer av “credibility 

check” i analysen.   

Föräldrarna tolkade symptomen 

vid anorexia som tecken på att 

barnet var på väg in i tonåren och 

ansåg att det var helt normalt. 

Trots föräldrarnas misstanke 

växte ökade övervakningen av 

deras barn och de såg hur pass 

mycket de gjorde för att gå ner i 

vikt så ökade även sökningar av 

information på internet, De 

undvek att använda ordet 

anorexia då de blev verklighet 

och något de inte viste hur de 

skulle handskas med. Efter flera 

försök som har misslyckats att få 

barnet på “rätt” väg igen och 

deras rädsla bara blir värre så 

triggades de igång att försöka 

söka professionell hjälp.  

II  

Rivka Tuval-

Mashiach, Ilanit 

Hasson-Ohayon 

och Adi Ilan 

 

2014 

 

Israel  

Attacks on 

linking: 

stressors 

and identity 

challenges 

for mothers 

of 

daughters 

Fokusera på den 

subjektiva 

upplevelsen av 

mödrar till döttrar 

med Anorexia.  

X 10 Mammor 

 

 

Intervjuerna bestod av två 

steg, föst fick mamman 

beskriva sin upplevelse att 

klara av att ta hand om sin 

dotter från insjuknade till nu. 

Sedan ställdes nyckel frågor 

för att få fram mammans 

underliggande upplevelser. 

Familjernas nätverk och relationer 

testades och de var tvungna att 

kompromissa pga av dotters 

sjukdom. Relationen mellan 

mamman och dottern, mammans 

relation till andra 

familjemedlemmar, mammans 

relation till sin partner, mammans 

III 
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with long 

lasting 

anorexia 

nervosa.  

Det varade mellan en halv 

timme till två timmar.  

 

Användes narrativ analys 

metod. Det använde sig utav 

både utforsknings- och 

bekräftande analys metod.  

relation till vårdgivarna som 

behandlar deras dotter samt 

relation till sig själv. Andra 

huvudtemat var mammans 

självuppfattning som “bra 

mammor” till deras dotters 

sjukdom. 

J. Treasure, T. 

Murphy, G. 

Szmukler, G. 

Todd, K. 

Gavana & J. 

Joyce 

 

2001 

 

Stor Brittanien  

The 

experience 

of 

caregiving 

for severe 

mental 

illness: a 

comparison 

between 

anorexia 

nervosa and 

psychosis  

Undersöka 

upplevelsen av att 

vårda en person med 

anorexia nervosa i 

jämförelse med 

upplevelsen för dem 

som vårdar en person 

med psykotisk 

sjukdom.   

XY 71 anorexia 

vårdare 

jämfördes med 69 

psykos-vårdare.  

 

 

Två olika frågeformulär 

användes ECI- experience of 

caregiving inventory och 

GHQ- general health 

questionnaire.  

 

Frågeformulären analyserades 

med hjälp av en mulitvariant 

ANOVA för att undersöka 

skillnader mellan de olika 

grupperna. Breven var 

anonyma och transkriberades.  

På dessa gjordes en tematisk 

analys. 

Vårdaren för anorexiagruppen 

rapporterade mer svårigheter 

Effekterna på familjen var tydligt 

erkända.  

Hanterandet av svåra beteenden 

framkom som ytterligare ett 

problem. Det naturliga beroendet 

hos dem som lider av anorexia. 

Sociala stigman som hör ihop 

med anorexia länkades samman 

med skam och känslor av egen 

skuld och social isolering. 

Trots de negativa erfarenheterna 

som följer när man vårdar någon 

med en ätstörning, kunde man i 

flera av dessa brev finna en 

underton av acceptans, hopp, och 

stöd och kärlek till den drabbade 

individen.  

III 

Anne Honey & 

Christine Halse 

The 

specifics of 

Föräldrar förklarar 

deras coping-

X 17 familjer, 16 

mödrar och 8 

Djupgående intervjuer med 

deltagarna, de varade från 30 

Deltagarna engagerade sig i flera 

olika former av förklarande jobb 

III 
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2006 

 

Australien 

coping: 

Parents of 

daughters 

with 

anorexia 

nervosa 

strategier som dem 

använde för att 

hantera de krav det 

innebär att ha en 

dotter med diagnosen 

anorexia nervosa. 

fäder min till 3,5 timme (de flesta 

varade 60-90 min). Öppna 

frågor och följdfrågor ställdes 

under intervjuns gång.  

 

 Analysmetod: GT 

för att försöka förstå deras dotters 

beteende och upplevelser, 

identifiera en riktning till möjliga 

handlingar, förutse deras dotters 

responser på olika handlingar och 

besluta vilka handlingar som 

skulle tas. 

Dem förklarade det som att det 

var nödvändigt att undvika att bli 

överväldigad. 

Anne Honey, 

Simon Clarke, 

Christine Halse, 

Michael Kohn, 

Sloane Madden.  

 

2006 

 

Australien 

The 

Influence of 

siblings on 

the 

Experiece of 

anorexia 

nervosa for 

adolescent 

girls. 

Fylla tomrummet i 

forskningen i de 

områdena där 

syskonen påverkar 

systern med anorexia 

och hur hon ser det 

samt föräldrarna. 

X 24 Flickor med 

anorexia 

intervjuades samt 

24 föräldrar 

Djupgående intervjuer  

 

Analysmetod: GT  

Syskonen kan ha både en positiv 

och negativt inflytande på det 

sjuka syskonet genom, deras 

närvaro i familjen, deras reaktion 

på sjukdomen, inverkan på 

föräldrarna. Det fanns flera 

faktorer som påverkade 

syskonens inverkan på 

sjukdomen, Syskonens förståelse 

av sjukdomen föräldrarna. 

Stöttade eller stötte bort syskonets 

delaktighet. 

III 


