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SAMMANFATTNING 
Nyckelord: Patient, ätstörning, bemötande, vårdpersonal, upplevelse. 

Bakgrund: Anorexia nervosa och bulimia nervosa är de två vanligaste 

ätstörningsdiagnoserna. Gemensamt grundar de sig i en rubbad kroppsuppfattning. 

Sjukdomarna orsakar både psykiska och somatiska besvär vilket gör att sjuksköterskor inom 

alla vårdområden behöver ha goda kunskaper gällande mötet med patientgruppen. 

Syfte: Syftet med denna studie var att utforska och beskriva upplevelserna som vuxna 

patienter med ätstörning erfar i mötet med vårdpersonal. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design och kvalitativ ansats. Studiens resultat 

baserades på 11 vetenskapliga originalartiklar från databaserna PubMed, CINAHL eller 

psycINFO. 

Resultat: Tre huvudteman framkom kontroll, personcentrerad vård och trygghet och tillit. 

Motivationen till fortsatt vård minskade när patienterna upplevde tvång och brist på kontroll i 

behandlingen. Personcentrerad vård i form av delaktighet var av stor betydelse för 

patienternas upplevelse. Att bli sedd som en diagnos istället för en egen individ orsakade oro, 

frustration och minskad motivation. Negativ attityd från vårdpersonalen förstärkte 

patienternas oro och försämrade relationen mellan de två parterna. Kunnig och erfaren 

vårdpersonal ingav en känsla av trygghet och tillit hos patienterna. 

Slutsats: Mötet mellan patient och vårdpersonal är en ömtålig situation och upplevelsen av 

det påverkas av en mängd faktorer. Vården och bemötandet måste personcentreras då alla 

människor har olika behov och preferenser gällande behandlingen. Patienten behöver uppleva 

autonomi för att mötet ska upplevas så positivt som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
Keywords: Patient, eating disorder, treatment, health professional, experience. 

Background: Eating disorder include a number of disease states. Anorexia nervosa and 

bulimia nervosa are the two most common diagnoses. The common denominator for the two 

is that they are based on a disturbed body perception. Eating disorders causes both 

psychological and somatic disorders, which means that nurses in all areas need to have the 

skills and knowledge regarding the encounter with these patients.  

Purpose: The purpose of this study was to explore and describe the experiences of adult 

patients with eating disorders experience whilst meeting with health care professionals. 

Method: A literature review with descriptive design and qualitative approach. The findings 

of the study were based on 11 original articles from the databases PubMed, CINAHL and 

PsycINFO. 

Findings: Three main themes emerged control, person centered care and safety and trust 

The motivation for continued care decreased when the patients felt forced into treatment and 

a lack of control. Person centered care in terms of active participation played a big part for 

the patient’s experience. To be seen as a diagnosis instead of as an individual created anxiety, 

frustration and decreasing motivation. Negative attitude from healthcare professionals 

increased the patient’s anxiety and deteriorated the relationship between the two. Healthcare 

professionals with good knowledge and great experience about the disease created a feeling 

of safety and trust among the patients. 

Conclusion: The meeting between the patient and the staff is a delicate situation which 

experience is influenced by a number of factors. The care and the treatment needs to be 

person centered since every human has different needs and preferences regarding the 

treatment. The patient’s autonomy needs to be respected in order for the experience to be 

perceived as positive as possible. 
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BAKGRUND  

Ätstörning är ett begrepp som omfattar sjukdomstillstånd såsom anorexia nervosa (AN), 

bulimia nervosa, matleda och regurgiterande tillstånd. Gemensamt för de två vanligaste 

ätstörningstillstånden, anorexia nervosa och bulimia nervosa, är att personen har en rubbad 

kroppsuppfattning. Vid AN uppstår även ett begränsat intag av kalorier med syfte att uppnå 

en “idealvikt”. Bulimia nervosa innebär istället att personen tappar kontrollen över ätandet 

och att den drabbade hetsäter attackvis för att sedan framkalla kräkningar och/eller ta 

laxerande medel (Allgulander, 2014).  

Epidemiologi och sjukdomsorsak 

Enligt Socialstyrelsen (2019) har incidensen av ätstörning ökat under de senaste trettio till 

fyrtio åren vilket kan bero på den ökade uppmärksamheten och kunskapen gällande 

sjukdomsgruppen. Varje år diagnostiseras 4,7 till 7,7 nya fall per 100 000 invånare i AN. 

Mörkertalet är stort då endast trettio procent av de med potentiell AN tros söka vård under sin 

livstid. Endast tio procent som lider av bulimia nervosa tros söka vård någon gång under 

livet. Risken att drabbas av AN någon gång under livet är 1,2 procent för kvinnor och 0,29 

för män (Socialstyrelsen, 2019). 

 

Ökningen tros bero på bland annat två faktorer i dagens moderna samhälle i form av 

förändrade könsroller och skönhetsideal. Idealen säger att kvinnan ska vara smal och 

vältränad samtidigt som mannen ska vara atletisk. Detta påminns vi ständigt om genom 

massmediala påtryckningar i form av kostråd, bantningskurer och träningstips (Ottosson, 

2015). De absoluta bakomliggande orsakerna till ätstörning är dock fortfarande okända 

(Allgulander, 2014). 

Risker 

AN riskerar att resultera i bland annat nedstämdhet, ångest, minskad sexlust, förstoppning, 

irritabilitet, tvångssyndrom och social isolering. Menstruationen kan upphöra, risken för 

fosterdöd och för tidig födsel ökar och osteoporos och störd längdtillväxt kan uppstå. 

Kaliumrubbningarna som riskerar att uppstå kan leda till allvarliga komplikationer i form av 

hjärtstopp (Allgulander, 2014). AN ökar även risken för suicid till den grad att det är den näst 

vanligaste dödsorsaken hos denna patientgrupp (Stavarski, Alexander, Ortiz, & Wasser, 

2018). Bulimia nervosa riskerar att fysiskt leda till svullna spottkörtlar och gulnade tänder, 
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samtidigt som det kan leda till snatteri, självdestruktivitet och substansbruk (Allgulander, 

2014). Bland patienter som lider av AN kan fenomenet den “anorektiska rösten” (anorexic 

voice) förekomma (Tierney & Fox, 2010). Det beskrivs som en inre entitet, en röst som kan 

ge personen en känsla av kontroll och välbehag genom att skapa struktur och riktlinjer men 

som också påverkar deras självbild, att de inte är smala nog utan tvingar dem att pressa 

kroppen till det yttersta. Denna entitet kan försvåra behandlingen då den bidrar till en 

ambivalens hos den drabbade gällande förändring av ätstörningsbeteendet (Tierney & Fox, 

2010). Kärkkäinen och medarbetare (2017) beskriver hur även mildare grader av ätstörningar, 

atypisk ätstörning, kan ha långvariga konsekvenser för den drabbade. Om patienten inte 

uppfyller de diagnostiska kriterier för en mer vedertagen diagnos kan det bli aktuellt med 

kalla det atypisk ätstörning. Kärkkäinens longitudinella studie (2017) visar att atypiskt 

ätstörningsbeteende kan medföra ihållande konsekvenser för personens psykiska hälsa och 

försämra deras självskattade välmående. För att minska konsekvenserna av sjukdomarna har 

tidig upptäckt och tidigt påbörjad behandling stor betydelse. Därför är mödravård, tandvård, 

ungdomsmottagningar och andra sjukvårdsinstanser viktiga i arbetet med att tidigt upptäcka 

personer som befinner sig i riskzonen (Socialstyrelsen, 2019).  

Omvårdnad 

Enligt Svedberg (2006) ska omvårdnad bygga på vänlighet och engagemang för att stärka 

patientens delaktighet och skapa förutsättningar för tillit. Patienten ska våga öppna sig inför 

vårdaren och kunna tala om sina privata känslor och tankar. Detta menar Snellman (2014) är 

viktigt för att kunna utföra personcentrerad vård, sjuksköterskan måste se och respektera den 

unika personen och förstå dennes självbild. Sjuksköterskan har enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) ett etiskt ansvar att se till så att patientens perspektiv och 

vårdpersonalens tolkning av situationen stämmer överens med varandra. Detta för att 

patienten ska ses som en person bortom sjukdomen. Ångest och depression är två diagnoser 

som ofta upplevs som en följd eller en del av ätstörningen (Socialstyrelsen, 2019). Enligt 

Arvidsdotter, Marklund och Taft (2013) kan ett personcentrerat arbetssätt leda till en 

minskning av ångest och depression hos patienten. Ett ansvar som ligger hos vården är att 

arbeta för att främja en god relation mellan patient och vårdpersonal (SFS, 2017:30). 

Vårdpersonalen ska säkerställa patientens ställning i vården och främja autonomi och 

delaktighet. Vården ska även i största möjliga mån skapas och utföras i samråd med patienten 

(SFS, 2014:821). 
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Teoretisk referensram 

Den mellanmänskliga relationen 

Enligt Kirkevold (2000) menar Joyce Travelbees omvårdnadsteori att fokus ska ligga på 

patientens upplevelser och erfarenheter för att skapa en mellanmänsklig omvårdnad. 

Travelbee menar att man måste förstå vad som sker mellan patient och sjuksköterska för att 

förstå vad omvårdnad är och bör vara. Man måste förstå hur interaktionen mellan dem 

upplevs och vilka konsekvenser det kan ha för patienten och dennes tillstånd (i Kirkevold, 

2000). Teorin cirkulerar främst kring konsensusbegreppen människan, hennes mänskliga 

relationer och omvårdnad. Hon menar att människan är en unik och oersättlig individ, med lik 

och olikheter mellan människor. Hennes definition av omvårdnad bygger på att hjälpa den 

sjuka att finna mening och hantera situationen genom den mellanmänskliga relationen 

(Kristoffersen, 2005).  

 

Travelbee ser begreppen patient och sjuksköterska som alltför definierande då de 

generaliserar de två människorna till två stereotyper, två konkreta personer utan de unika 

karaktärsdrag som egentligen definierar dem. God omvårdnad uppnås genom att etablera en 

mellanmänsklig relation. Denna relation är svårskapad mellan konkreta personer då 

Travelbee menar att förutsättningen för en mellanmänsklig relation är att båda parter reagerar 

på varandras mänsklighet. Sjuksköterskan och patienten måste gemensamt genomgå flera 

interaktionsfaser för att nå målet som är en ömsesidig relation. Relationen som skapas 

fungerar både som en process och ett hjälpmedel för att tillgodose omvårdnadsbehoven (i 

Kirkevold, 2000). 

Den levda kroppen 

Den levda kroppen är en teori utvecklad av Maurice Merleau-Ponty. Det är en öppen och 

holistisk ansats som kontrast mot den mekaniska och objektiva synen på kroppen (i 

Kirkevold, 2000). Enligt Kirkevold menar Merleau-Ponty att en människas kropp inte kan 

förklaras på samma sätt som andra föremål då varje människokropp är ensam i sitt slag och 

sammansvetsad med personens känslor och medvetande. Den levda kroppen är inte del av en 

dikotomi mellan objekt och subjekt utan är ständigt båda delar där kroppen parallellt är något 

som vi är och något som vi har. När en person greppar sin ena hand med sin andra är de båda 

objekt gentemot varandra samtidigt som deras känsel stimuleras och de i samma ögonblick 

upplevs vara subjekt. I och med denna symbios påverkas människors syn på dem själva och 
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på världen av miljön och aktuell situation samtidigt som den själv är med och påverkar, vilket 

gör den levda kroppen högst relationell. I en vårdsituation är det i mellanrummet mellan 

sjuksköterskans och patientens levda kropp som interaktion uppstår och förutsättningen för 

en mellanmänsklig relation skapas. Därför menar Merleau-Ponty att sociala relationer mellan 

två människor medverkar till en djupare självinsikt (i Kirkevold, 2000). 

Kirkevold (2000) menar att denna teori är relevant för omvårdnaden då sjuksköterskan dels 

vårdar kroppen som objekt men också hela omvårdnadsupplevelsen. Sjuksköterskan är med 

och delar både trevliga och otrevliga stunder med patienterna där de i en nära och invecklad 

relation måste samarbeta. Beroende på aktuell situation är sjuksköterskan med och hjälper 

patienter acceptera sitt nya tillstånd, kropp och framtid. För att främja patientens 

välbefinnande och möjlighet att hantera sin situation menar Merleau-Ponty att patienternas 

egna upplevelser av deras kroppar är centrala för ett lyckat vårdtillfälle (i Kirkevold, 2000).  

Problemformulering 

Ovan belyses flertalet somatiska tillstånd som kan uppstå till följd av eller i samband med 

ätstörningar vilket innebär att patientgruppen kan finnas representerad i de flesta områden 

inom vården. Den ökade suicidrisken inom patientgruppen gör det viktigt att vårdpersonal är 

medveten om patientens upplevelser kring bemötandet inom vården. En 

litteratursammanställning behövs för att belysa patienternas tankar kring vårdens bemötande. 

Kunskapen kan bidra till en ökad förståelse bland vårdpersonalen så en starkare 

mellanmänsklig relation möjliggörs. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att utforska och beskriva upplevelserna som vuxna patienter med 

ätstörning erfar i mötet med vårdpersonal. 
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METOD 

Design 

En deskriptiv design med kvalitativ ansats valdes med litteraturstudie som metod. Metoden 

valdes för att identifiera, värdera och analysera aktuell forskning inom området (Forsberg & 

Wengström, 2016). Detta för att öka förståelsen gällande de upplevelser som vuxna patienter 

med ätstörning erfar i mötet med vårdpersonal. 

Sökstrategi 

Databaser 

I denna studie användes databaserna PubMed, CINAHL och psycINFO för att söka 

vetenskapliga artiklar. Detta motiverades med att dessa databaser innehöll vetenskapliga 

artiklar relevanta för sjuksköterskans profession med fokus på omvårdnad (Polit & Beck, 

2017). 

Sökord 

I denna studie användes kvalitativa originalartiklar och de sökord som användes i 

datainsamlingen var Feeding and eating disorders, Eating disorders, Anorexia, Bulimia, 

Qualitative research, Attitude of Health Personnel, Professional patient relations, Attitudes, 

Patient experience, Interview, Nursing, Nursing care och Somatic care. I sökning på 

databaserna PubMed och CINAHL användes MeSH- termerna, Feeding and eating disorders, 

Qualitative research, Attitude of Health Personnel och Professional patient relations. Enligt 

Forsberg och Wengström går det att med hjälp av trunkering täcka in varianter av de använda 

begreppen genom att ersätta början alternativt slutet av ordet med en asterisk (*) för att 

bredda sökningens omfattning. Detta hjälpmedel användes i sökningen av artiklar till denna 

studie. Användning av booleska operatorer mellan sökord är ett sätt att begränsa eller utvidga 

sökningens resultat. Operatorn AND begränsar sökningens resultat genom att enbart hitta 

resultat som innehåller båda sökorden, operatorn OR ger ett bredare sökningsresultat och 

operatorn NOT begränsar sökningens resultat genom att exkludera artiklar som innehåller 

efterföljande sökord (Forsberg och Wengström, 2015).  
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Inklusions- och exklusionskriterier 

De inklusionskriterier som användes i sökningen av originalartiklar i denna studie var att 

studierna skulle använda kvalitativ metodik och enbart innefatta vuxna personer över 18 år. 

Det skulle ha genomgått etisk granskning, fått godkännande från etisk kommitté alternativt 

fört ett tydligt etiskt resonemang eller tydligt beskrivit urvals- och analysprocessen. Studierna 

skulle även vara relevanta för denna litteraturstudies syfte. Artiklarna skulle vara publicerade 

på engelska och vara publicerade tidigast år 2009. 

 

De artiklar som exkluderades var artiklar på annat språk än engelska, ej fulltext via Uppsala 

universitet samt de studier som inte svarade mot syftet och som baserades på personer under 

18 år. 

Tillvägagångssätt 

En preliminär sökning genomfördes för att skapa en bild av mängden data som fanns 

tillgänglig samt ta fram relevanta sökord gentemot studiens syfte. Sökschemat (se tabell 1) 

innehåller de mest relevanta sökningarna där någon av artiklarnas abstract har lästs. En andra 

litteratursökning gjordes med de utvalda sökorden och inklusion-, och exklusionskriterierna. 

Titlarna till de artiklar som uppkom i sökningen lästes och de artiklar vars titel bedömdes 

vara relevanta för studiens syfte valdes ut för vidare läsning av abstract. De artiklar vars 

abstract stämde överens med studiens syfte valdes ut varpå hela artikeln lästes, se tabell 1. Av 

de artiklar som lästes i fulltext och bedömdes vara relevanta för studiens syfte gjordes 

kvalitetsgranskning (Rosén, 2017). 
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Tabell 1 – Sökschema 

Datum Databas Sökning 

nr 

Sökord och boolesk operator Begränsningar/databasfilter Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

2019-11-18 PubMed #1 eating disorders, attitude of  health 

personnel  

Publication dates 10 years 

Adult: 19+ years 

English 

51 17 1 0 

  #2 feeding and eating disorders AND 

qualitative research AND attitude 

among health personnel 

Publication dates 10 years 

Adult: 19+ years 

English 

22 9 0 0 

  #3 feeding and eating disorders AND 

qualitative research AND patient 

experience  

Publication dates 10 years 

Adult: 19+ years 

English 

30 9 5 4 

  #4 feeding and eating disorder* AND 

qualitative research AND 

Professional patient relations  

Publication dates 10 years 

Adult: 19+ years 

English 

9 3 2 2 

2019-11-18 psycINFO #1 feeding and eating disorders AND 

patient experience AND qualitative 

research 

Publication year: 2009-2019 

English 

Adulthood (18 yrs older) 

34 13 1 0 

  #2  feeding and eating disorders AND 

patient experience AND professional 

patient relations 

Publication year: 2009-2019 

English 

Adulthood (18 yrs older)  

10 2 0 0 

  #3  eating disorders, qualitative research 

AND interview* AND nursing*  

Publication year: 2009-2019 

English 

Adulthood (18 yrs older)  

53 10 1 0 

  #4 eating disorders, patient experience Publication year: 2009-2019 21 1 1 1 
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AND interview* AND nursing care  English       Adulthood (18 yrs 

older) Qualitative study 

  #5 eating disorders or anorexia or 

bulimia AND professional-patient 

relations AND patient experience 

Publication year: 2009-2019 

English 

Adulthood (18 yrs older) 

24 11 1 1 

  #6 eating disorders or anorexia or 

bulimia, patient experience, somatic 

care AND professional patient 

relation* AND interview* 

Publication year: 2009-2019 

English 

Adulthood (18 yrs older) 

54 17 2 1 

2019-11-27 psycINFO #7 eating disorders AND "patient 

experiences" or attitudes AND 

professional-patient relations 

Publication year: 2009-2019 

English 

Adulthood (18 yrs older) 

24 4 1 1 

2019-11-19 Cinahl  #1 eating disorder* qualitative* 

professional patient relation* patient 

experience* 

Publication date: 2009-2019 

All adult 

English 

5 1 0 0 

  #2 anorexia* AND interview* AND 

nursing care AND patient experience 

Publication date: 2009-2019 

All adult 

English 

3 1 1 1 

Totalt:  13   340 98 16 11 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

De artiklar som inkluderades i studien kvalitetsgranskades utifrån mallen “Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser” (bilaga 

1) framtagen av SBU (2014). Denna mall bestod av fem huvudområden som behandlade 

syfte, urval, datainsamling och analys av resultat med totalt 21 frågor som bestod av 

svarsalternativen “ja”, “nej”, “oklart” eller “ej tillämpligt” för att bedöma artiklarnas kvalitet. 

Mallen användes således för att granska de studier som var relevanta för denna studies syfte 

varpå de analyserades och sammanställdes, se bilaga 1. De artiklar som kvalitetsgranskades 

bedömdes vara av hög, medelhög respektive låg kvalitet beroende på resultatet i 

granskningsmallen. Antalet positiva svar i mallen (ja) sammanställdes och omvandlades till 

en procentsats. 70 till 100 procent positiva svar bedömdes som hög kvalitet, 50 till 70 procent 

positiva svar bedömdes som medelhög och 0 till 50 procent positiva svar bedömdes som låg 

kvalitet. Svarsalternativet ”ej tillämpligt” likställdes med svarsalternativen ”nej” och ”oklart” 

och bedömdes som ett negativt svar. 

Resultatanalys 

Resultatanalysen genomfördes genom att resultaten i varje inkluderad artikel noggrant 

granskades. De upplevelser och erfarenheter gällande mötet med vårdpersonal som 

identifierades i resultaten skrevs ner och bildade en minneskarta. Minneskartans alla delar 

jämfördes med avseende på likheter och skillnader varpå dessa koder placerades under ett 

antal övergripande huvudteman med tillhörande subteman. Denna metod utformades baserat 

på inspiration från Willman och Stoltz (2017) syntes. 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie inkluderade artiklar som fått tillstånd av en etisk kommitté, för ett tydligt etiskt 

resonemang eller tydligt beskriver urvals- och analysprocessen. Alla inkluderade artiklar 

samt deras resultat, relevant för denna studies syfte, presenterades för att säkerställa att denna 

studien utfördes på ett etiskt korrekt sätt (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Sandman och 

Kjellman (2013) innebär litteraturstudier många etiska frågor. Det fanns en risk att författarna 

på grund av bristande engelskkunskaper och kunskaper gällande metodik gjorde feltolkningar 

och beskrev deltagarnas upplevelser felaktigt. Detta riskerade då att resultera i en icke rättvis 

bedömning av de inkluderade artiklarna. Under analysprocessen arbetades det aktivt för att 
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detta inte skulle ske genom diskussion och inklusion av allt studerat material. Enligt Sandman 

och Kjellman (2013) ska etik vara konstant närvarande under arbetets gång och nya etiska 

frågor kan komma att uppstå vid varje enskilt moment. Under hela processen fanns etik i 

åtanke för att kunna identifiera eventuella nytillkomna etiska frågor. 

 

RESULTAT 

Resultatet av litteraturstudien är en syntes av elva inkluderade kvalitativa artiklar som 

bedömdes vara av hög eller medelhög kvalitet. Av de inkluderade artiklarna var en gjord i 

Sverige, fem i England, tre i Norge, en i Skottland och en i USA. Alla deltagande patienter, 

totalt 161, var vuxna personer med en diagnostiserad eller självdiagnostiserad ätstörning. Den 

yngsta deltagaren var 18 år och den äldsta deltagaren var 63 år. En av deltagarna var en man 

och resterande deltagare var kvinnor. 

 

Datainsamlingen under den första analyseringen resulterade i fem teman, personcentrerad 

vård, kommunikation, kontroll, relation, bli tagen på allvar och kunskap. Efter bearbetning 

och ytterligare granskning kondenserades dessa teman till de tre huvudteman och totalt sju 

subteman, se tabell 2, vilka sedan användes i resultatets löpande text. 

 

Tabell 2. Tematisering av resultat 

Huvudtema  Subtema 

Kontroll Autonomi 

Kontrollskifte 

Personcentrerad vård Människan bakom sjukdomen 

Delaktighet 

Trygghet och tillit Vårdpersonalens kunskap gällande sjukdomen 

Vårdpersonalens attityd och bemötande 

Tidigare erfarenheter 

Kontroll 

Huvudtemat kontroll baserades på subteman autonomi och kontrollskifte vilka sammantaget 

belyser patienternas behov av kontroll. Upplevde patienterna sig tvingade till att delta i 
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behandlingen minskade deras motivation och engagemang samtidigt som de uppgav en 

lättnad över att inte behöva hålla fast vid ätstörningsbeteenden när de kunde lämna ifrån sig 

kontrollen över behandlingen. 

Autonomi 

Patienterna upplevde ilska, förvirring, maktlöshet och rädsla när de kände sig tvingade till att 

prata om saker eller göra saker de inte ville. Känslan av att vara en individ minskade. De 

upplevde en känsla av att vara fångade och ville då bli lämnade ifred (Gulliksen, Espeset, 

Nordbø, Skårderud, Geller & Holte, 2014; Sly, Morgan, Moutford, Sawer, Evans & Lacey, 

2014; Smith, Chouliara, Morris, Collin, Power, Yellowlees, Grierson, Papageorgiou & Cook, 

2016). Vårdpersonal som försökte pressa fram förändringar och inte se till patienternas 

individuella behov och resurser fick patienterna att känna sig negligerade och det uppstod en 

känsla av att bara vara ytterligare en patient att styra och ställa över (Oyer, O’Halloran & 

Christoe-Fraizer, 2015; Smith et al., 2014). Valfrihet och flexibilitet gällande behandlingen 

ökade motivationen och engagemanget hos patienterna. Känslan av att inte bli tvingad till 

något gjorde att de kände sig mer involverade i vården (Clinton, Almlöf, Lindström, 

Manneberg & Vestin, 2014). När patienterna upplevde för stor frihet uppgav de att 

ätstörningen kunde dominera behandlingen och styra vårdpersonalen vilket patienterna 

uppgav som negativt (Sly et al., 2014; Fox & Diab, 2015). 

 

“If you come to a place where you feel like you have to take part, that you must, then it’s 

not on your own terms anymore and [your anxiety] just shouts louder. . . . But just the 

knowledge that you can go when you please or that you’re there on your own terms 

makes it easier to deal with.” (Clinton et al., 2014, s. 286). 

 

Att inte känna sig delaktig i vården utan snarare beordrad medförde ångest och frustration 

och kunde få patienter att göra motstånd även om patienterna förstod att det vore det bästa för 

dem (Sly et al.,2014; Smith et al.,2016).  

Kontrollskifte 

Patienterna uppgav en lättnadskänsla när vårdpersonal tog över kontrollen, patienten kunde 

då lämna över ansvaret för behandlingen (Fox & Diab, 2015; Smith et al., 2016). Det 

upplevdes även som en lättnad över att inte behöva hålla fast vid ätstörningsbeteenden och 

det upplevdes vara ett steg mot tillfrisknande (Smith et al., 2016). 
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“You don’t have to control it anymore and you can give over the control …, it feels as if 

you are in that stage where you can’t make any decisions … so it is nice to have other 

people take over” (Smith et al., 2016, s. 20). 

 

Det fanns även patienter som uppgav en känsla av ångest och otrygghet när de lämnade över 

kontrollen och den trygghet som ätstörningen gav. Det upplevdes som ett hot mot jaget (Smith 

et al., 2016). 

Personcentrerad vård 

Huvudtemat personcentrerad vård baseras på de två subteman människan bakom 

sjukdomen och delaktighet. Dessa teman beskriver vikten av att patienten känner sig 

sedd som en individuell person och inkluderas i utformningen av behandlingen för att 

minska oro och frustration och öka motivationen till fortsatt behandling. 

Människan bakom sjukdomen 

Patienterna uppgav vikten av att bli sedd som en individ bortom ätstörningen och att 

vårdpersonalen visade intresse för personliga förmågor och kvaliteter (Gulliksen et al., 2012; 

Oyer et al., 2015; Smith et al., 2016). Patienter som erfor fördomar från vårdpersonalen och 

att de blev behandlade som en ätstörning kände sig ovälkomna, upplevde brist på identitet och 

att de enbart var en diagnos (Gulliksen et al., 2012; Rance, Moller & Clarke, 2017; Smith et 

al., 2016). Det var viktigt att vårdpersonalen såg de drabbade både ur ett helhetsperspektiv 

med liknande problem samtidigt som de såg patienterna som individer med olika önskemål, 

svårigheter och behov (Fox & Diab, 2015; Gulliksen et al., 2012; Oyer et al., 2015). 

 

“I had a really bad experience with a therapist who was treating me by the book. She was 

like, “Oh yes. You are supposed to have a difficult relationship to your father” and things 

like that. And I experienced that as very closed-minded. I didn’t feel accepted at all, as a 

person. I felt like a diagnosis, nothing else. That was very unpleasant” (Gulliksen et al., 

2012, s. 936). 

 

Att känna sig sedd ledde till en känsla av att tycka om sig själv, kände de att vårdpersonalen 

inte tog hänsyn till patientens individuella problem uppstod ofta en känsla av ensamhet 

(Gulliksen et al., 2012). Att byta fokus från ätstörningen till livet i stort med potentiella 

bakomliggande orsaker till sjukdomen var till stor hjälp (Fox & Diab, 2015; Rance et al., 
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2017). Detta ledde till ökad motivation till fortsatt behandling, motsatsen orsakade frustration 

och ovilja till medverkan i behandlingen (Rance et al., 2017). 

Delaktighet 

Vikten av att känna sig involverade i sin behandling och aktivt vara delaktig i beslut och 

målsättande var bra för relationen med vårdpersonalen och att vården blev bättre 

anpassad för patienten i fråga. Beroende på vilken situation patienterna befann sig i 

uppskattade de olika nivåer av delaktighet (Gulliksen et al., 2012; Hannon, Eunson & 

Munro, 2017; Oyer et al., 2015; Sly et al., 2014; Smith et al., 2016; Wright & Hacking, 

2012). Då varken patient eller vårdpersonal dominerade över den andra utan 

accepterade och respekterade varandra kunde de tillsammans sikta mot ett tydligt 

gemensamt mål. Samarbete mellan de två parterna där patienten känner sig hörd och 

aktivt deltagande ökade deras motivation till förbättring och tron på behandlingen 

(Gulliksen et al., 2012; Sly et al., 2014; Wright & Hacking, 2012).  

 

“I think that being part of treatment, like, having a say about what I wanted to 

focus on first, and then working together on a plan based on our discussions, made 

me want to work harder with her.” (Sly et al., 2014, s 237). 

Trygghet och tillit 

Huvudtemat trygghet och tillit baserades på tre subteman, vårdpersonalens kunskap gällande 

sjukdomen, vårdpersonalens attityd och bemötande och tidigare erfarenheter som alla 

beskriver faktorer som positivt eller negativt påverkar patienternas känsla av trygghet och 

tillit till vårdpersonalen.  

Vårdpersonalens kunskap gällande sjukdomen 

Patienter beskrev att möta erfaren och kunnig vårdpersonal var viktigt då oron och ängslan 

över att vårdas av någon som inte upplevs ha rätt kunskap var stor (Gulliksen, Espeset, 

Nordbø, Skårderud & Holte, 2014). Erfarenhet och kunskap om hur personer som lider av en 

ätstörning beter sig, tänker och känner, underlättade för vårdpersonalen att skapa en relation 

med patienterna. Patienterna upplevde att vårdpersonal med klinisk erfarenhet av att arbeta 

med personer med liknande problem hjälpte dem att få en klarare självbild, acceptera sig 

själva och minska skammen (Gulliksen et al., 2012).  
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“But, it’s maybe the fact that all the things I tell her, they might not sound so stupid to her 

because she might have heard the same things before.” (Gulliksen et al., 2012, s 938).  

 

Det var viktigt att vårdpersonalen trots sin expertis kunde erkänna när de hade brister i sin 

kunskap. När patienterna upplevde att de kunde lita på vårdpersonalens kunskap uppstod en 

känsla av säkerhet hos patienterna (Oyer et al., 2015). Tro och tillit till vårdpersonalens 

kunskap var även av stor vikt gällande patienternas uppfattning av vårdens effektivitet (Fox 

& Diab, 2015).  

 

Brist på adekvat kunskap hos vårdpersonalen kunde resultera i att patientens redan 

jobbiga situation förvärrades. Det skapade en känsla av att vårdpersonalen inte kunde 

förstå eller hantera situationen och att patientens problem inte togs på allvar (Gulliksen 

et al., 2014; Rance et al., 2017). Det skapade även förvirring och skam (Gulliksen et al., 

2012), frustration och en känsla av att vara dum (Gulliksen et al., 2014). Det bidrog 

även till ökad oro om att gå miste om adekvat vård och att gå miste om livet i stort (Fox 

& Diab, 2015).  

 

“But, why can’t you just go grab a sandwich? What’s the problem with that? It’s 

just to eat.” (Gulliksen et al., 2014, s 217). 

Vårdpersonalens attityd och bemötande 

Vårdpersonalens attityd och bemötande mot patienterna hade stor påverkan, positiv eller 

negativ, på deras framtida relation. Patienter som upplevde att vårdpersonalen var för 

passiva och oengagerade gentemot deras behov och problem resulterade i att de kände 

sig ensamma och till besvär (Gulliksen et al., 2012; Gulliksen et al., 2014). Dessa 

negativa attityder från vårdpersonalens sida förstärkte deras ångest och försvårade både 

behandlingsprocessen och skapandet av alliansen  (Gulliksen et al., 2014; Smith et al., 

2016). En negativ relation med vårdpersonalen beskrevs av patienterna som en relation 

av rädsla och bristande tillit (Hannon et al., 2017; Smith et al., 2016). Patienter som 

möttes av genomlysande pessimism angående deras tillfrisknande och skickades runt 

mellan olika avdelningar kände sig övergivna, isolerade och otrygga (Fox & Diab, 

2015). Att känna sig övergiven ökade rädslan för att bli runtskickad mellan avdelningar 

vilket påverkade patienternas benägenhet att söka vård (Clinton et al., 2014). 
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När patienter var med om gott bemötande där de kände sig välkomna, omhändertagna 

och lyssnade på kände de hopp om att förändring var möjligt och de blev mer öppna för 

fortsatt behandling (Clinton et al., 2014; Gulliksen et al., 2014; Oyer et al., 2015). 

Stöttande relationer med vårdpersonalen bidrog till att patienterna kunde återfå sitt 

självförtroende och på så sätt underlätta för skapandet av den terapeutiska alliansen och 

stärka känslan av trygghet då de vågade be om hjälp och dela med sig av sina problem 

(Smith et al., 2016). 

 

Vårdpersonal som delade med sig av sin historia samtidigt som de utstrålade självkänsla 

och auktoritet fungerade som en motvikt till patienternas egna osäkerheter (Gulliksen et 

al., 2012; Oyer et al., 2015). Empatiska och pålitliga relationer där vårdpersonalen både 

var psykiskt och fysiskt närvarande fungerade som nyckelfaktor för patienternas 

välmående (Hannon et al., 2017; Wright, 2015; Wright & Hacking, 2012). 

 

När vårdpersonalen visade ett genuint intresse och empati kunde de normalisera 

sjukdomen och problemen som kunde uppstå utan att döma (Oyer et al., 2015). 

Patienter tog upp exempel på detta då vårdpersonal på ett stöttande och ohämmat sätt 

tog upp ämnen som tidigare varit tabubelagda för patienterna och samtidigt behöll en 

nivå av jämlikhet. Deras tydlighet och direkthet i samtalen underlättade för patienterna 

att prata om sina bekymmer och förstod att de inte längre kunde fly från dem (Sly et al., 

(2014). Den normaliserande effekten gjorde att patienternas känsla av att själva vara 

problemet som måste åtgärdas minskade och fokus flyttades till att bota sjukdomen 

(Clinton et al., 2014).  

 

 

“I think being spoken to honestly, firmly at times, is what I need. Just be straight and fair 

and I respond to that.” (Sly et al., 2014, s. 239).    

 

 

Patienterna uppgav att vetskapen om att de kunde lita på att någon fanns där för dem, att 

någon kunde fånga upp och stötta dem i svåra situationer (Wright & Hacking, 2012) och 

känslan av att vara omhändertagen när de var oförmögna att ta hand om sig själva 

(Hannon et al., 2017) var grundstenarna för att känna trygghet inom vården. 
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Tidigare erfarenheter  

Patienter som tidigare varit med om negativa erfarenheter relaterade till behandlingen av sin 

ätstörning hade svårare att känna tillit och trygghet gentemot vårdpersonalen. Det kan handla 

om att de så fort de nått målvikten blivit utskrivna utan fortsatt stöd (Rance et al., 2017). Det 

kunde även handla om att patienterna fått höra att de inte platsade på avdelningen för att de 

inte var sjuka nog eller inte fått fortsätta behandlingen då de inte gjort några framsteg (Clinton 

et al., 2014). 

 

“I was so afraid that they would say, you haven’t made any changes, because 

that was what I was used to.” (Clinton et al., 2014, s 284).   

 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att utforska och beskriva upplevelserna som vuxna patienter med 

ätstörning erfar i mötet med vårdpersonal. Mötet med vårdpersonalen hade tydlig påverkan 

på patienternas upplevelser under vårdtiden. Diskussionen som följer bygger på de mest 

påtagliga fynden som beskriver detta: vikten av kontroll och autonomi hos patienterna, att bli 

sedd som en individ bortom sjukdomen och att uppleva trygghet och tillit i mötet med 

vårdpersonalen. 

Resultatdiskussion 

Kontroll 

Det sammantagna resultatet av de inkluderade artiklarna visade på vikten av autonomi 

hos patienterna. Motivationen och engagemanget ökade när behandlingen och alliansen 

mellan patient och vårdpersonal upplevdes vara flexibel och baserad på valfrihet. Det är 

enligt Steiger och medarbetare (2017) viktigt att patienterna själva känner sig 

motiverade till att delta i behandlingen. De menar att en ökad autonom motivation kan 

kopplas samman med en ökad förbättring av sjukdomssymtom. Enligt Hälso-

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska patientens rätt till självbestämmande alltid vara en 

grundsten inom god vård. Det ligger även ett ansvar hos vårdpersonalen att stötta 

patienten och främja rätten till autonomi även i svåra vårdsituationer (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Detta kan kopplas samman med patienternas upplevelse 

av att ätstörningen fick utrymme att dominera och styra behandlingen när friheten blev 
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för stor. För stor frihet kan innebära att den anorektiska rösten får mer kontroll och kan 

påverka motivationen till förbättring hos patienten (Tierney & Fox, 2010). Kände 

patienterna istället att de kunde lämna över ansvaret gällande behandlingen till 

vårdpersonalen upplevde de lättnad över att inte längre behöva hålla fast vid 

ätstörningsbeteenden. Detta motstridiga resultat påvisade den kliniska vikten av ett 

individanpassat bemötande och att vårdpersonalen tog hänsyn till patienternas 

individuella tankar och önskemål.  

Personcentrerad vård 

Utmärkande i resultatet var vikten av att patienterna kände sig sedda som individuella 

personer. Detta är enligt Snellman (2014) centralt i arbetet med personcentrerad vård. 

När vårdpersonalen visade ett intresse för personliga förmågor, önskemål, kvaliteter och 

behov ökade chanserna för patienterna att tycka om sig själva och deras känsla av 

ensamhet minskade. Att fokus flyttades från sjukdomen till individen ledde till en ökad 

motivation hos patienterna att fortsätta behandlingen. Enligt Svedberg (2006) är 

engagemang från vårdpersonalens sida vitalt för att stärka patienternas delaktighet. 

Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) ska sjukvården utformas och genomföras i största 

möjliga mån tillsammans med patienten. När detta efterlevdes uppgav patienterna att 

den goda relationen till vårdpersonalen stärktes och motivationen till fortsatt behandling 

ökade.  

Trygghet och tillit  

Vikten som patienterna la på att känna sig trygga och att kunna lita på vårdpersonalen 

var två centrala fynd i litteraturstudien. Den psykiska och fysiska närvaron var 

tillsammans en nyckelfaktor gällande deras upplevda välmående och behandlingens 

upplevda effektivitet. Patienterna beskrev att bristande bemötande och en pessimistisk 

attityd resulterade i självförakt och bristande tro på behandlingen. Patienter som tappade 

tron på behandlingen var mindre benägna att söka fortsatt vård. I och med den höga 

mortaliteten vid anorexia nervosa på grund av både somatiska konsekvenser och ökad 

suicidrisk (Stavarski, Alexander, Ortiz, & Wasser, 2018) utgör utebliven vård en stor 

risk för personens hälsa. Detta kan styrkas med att över en tredjedel av de personer som 

lider av en ätstörning någon gång även drabbas av självskadebeteende (Pérez, Marco & 

Cañabate, 2018). Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2015) 

är dåligt bemötande ett problem även inom vården av personer med självskadebeteende. 
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De menar att patienterna upplever ett ökat behov av att självskada då de konfronteras 

med ett dåligt bemötande. Att ha rätt kunskap inom området man arbetar är av stor vikt 

och är något som ingår i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Sjuksköterskan har ansvar 

att upprätthålla sin yrkeskompetens och kunskap genom kontinuerligt lärande (Svensk 

sjuksköterskeförening, (2014). Kanske hade adekvat kunskap inom ämnet kunnat 

innebära att vårdpersonal tidigare uppmärksammat och erbjudit hjälp till personer som 

befinner sig i ett tidigare stadie av sjukdomen. 

Samhällsrelevans 

 Ätstörningar bidrar till en stor ekonomisk kostnad för samhället (Socialstyrelsen, 

2019).  Genom att underlätta och främja patienternas autonomi och jobba 

personcentrerat ökade deras motivation och välbefinnande. Kombinerat med den tillit 

och trygghet som uppstod i samband med kompetent personal kunde deras tro på 

behandlingen bibehållas och lidandet minskas hos patienten och dess närstående. Då 

motiverade patienter visade större benägenhet att fullfölja sin behandling istället för att 

avbryta och återkomma vid ett senare mer kritiskt läge skulle detta kunna minska 

vårdkostnaderna för samhället genom kortare vårdtid. 

Koppling till teoretisk referensram 

Den gemensamma nämnaren för de tre huvudteman kontroll, personcentrerad vård och 

trygghet och tillit är individanpassning. Att vårdpersonalen måste anpassa bemötandet 

efter patientens individuella önskemål och behov för att på så sätt skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för den fortsatta vården. Huvudtemat personcentrerad vård 

kan ses som ett paraplybegrepp som inkorporerar patientens individuella behov av 

kontroll samt stärker patientens upplevda trygghet och tillit till vårdpersonalen. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2016) menar att personcentrerad vård syftar till att tillfredsställa 

psykiska, andliga, existentiella samt sociala behov och synliggöra människan. Detta 

genom att lyssna till personens egna uppfattning och upplevelse av situationen och utgå 

från både hens perspektiv och det professionella under arbetets gång. Detta kan kopplas 

samman med både Joyce Travelbees omvårdnadsteori den mellanmänskliga relationen 

och Maurice Merleau-Pontys teori den levda kroppen. Enligt Kirkevold (2000) menar 

Joyce Travelbee att skapandet av en mellanmänsklig relation mellan vårdpersonal och 

patient är centralt för god omvårdnad. Personen bakom sjukdomen måste synliggöras 

och individuella karaktärsdrag och upplevelser måste respekteras. Travelbee menar 
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även att vårdpersonalen måste förstå hur interaktionen med patienten upplevs och på 

vilket sätt den påverkar patienten (i Kirkevold, 2000). Detta kan kopplas samman med 

den vikt patienterna lade vid ett gott bemötande. Även Merleau-Ponty menar att 

patientens upplevelser är centrala för patientens välmående (i Kirkevold, 2000). Genom 

att arbeta utifrån Merleau-Pontys teori den levda kroppen kan förutsättningarna för 

skapandet av den mellanmänskliga relationen öka. Den ständiga delningen av 

upplevelser mellan patient och vårdpersonal samt deras konstanta påverkan på varandra 

ökar personcentreringen i mötet och därmed förutsättningarna för en god relation. 

Metoddiskussion 

Metod och design 

Då syftet var att uppmärksamma och beskriva upplevelser bedömdes valet av en 

deskriptiv design med kvalitativ ansats som relevant. Artikelsökningen gjordes i de tre 

databaserna PubMed, CINAHL och psycINFO, då dessa databaser är relevanta för 

sjuksköterskans profession (Polit & Beck, 2017). Flertalet sökningar gjordes utan 

framgång där alla artiklar exkluderades baserat på att deras titel inte gav intrycket av att 

vara relevant för studiens syfte. Detta kan innebära att relevanta artiklar missades och 

att tillförlitligheten påverkades. Utifrån de sökningar som genomfördes blev det tydligt 

att området inte är så väl beforskat. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Att endast artiklar skrivna på engelska inkluderades kan ha inneburit en risk att 

relevanta artiklar på andra språk exkluderades. På grund av brist på förståelse av andra 

språk än svenska och engelska ansågs begränsningen lämplig. I och med att engelska 

inte är modersmålet kan detta ändå ha medfört feltolkningar under analysprocessen. 

Årtalsbegränsningen sattes från 2009 vilket innebar att alla inkluderade artiklar var 

publicerade de senaste tio åren från det att sökningarna gjordes. Denna begränsning 

sattes för att få fram aktuell forskning. De inkluderade studierna var alla utom en 

granskade av en etisk kommitté. Den artikel som inte var granskad av en etisk kommitté 

beskrev tydligt metod, urvals- och analysprocess och utifrån det bedömdes den ha 

utförts enligt forskningsetiska riktlinjer och blev därför inkluderad. 
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Kvalitetsgranskning 

SBU:s mall för kvalitativa artiklar är ett validerat mätinstrument som användes för att 

kvalitetsgranska de inkluderade artiklarna. Utifrån andelen positiva svar i mallen 

tilldelades varje artikel en procentsats utifrån vilken artikeln bedömdes vara av låg, 

medel eller hög kvalitet. Alla svar i granskningsmallen likställdes i procentsatsen och 

det gjordes ingen skillnad gällande frågornas relevans. Detta kan ha påverkat studiens 

replikerbarhet. I och med att granskningsmallen inte anger några riktlinjer gällande 

kvalitetsgraderingen kan bristen på tidigare erfarenhet gällande kvalitetsgranskning ha 

påverkat studiens tillförlitlighet. 

Analysmetod 

Båda författarna har gemensamt läst och analyserat datan för att minimera risken för 

missförstånd samt skapa en kollektiv bild av resultaten. Detta för att stärka 

tillförlitligheten samt minska risken för eventuell förförståelse. På grund av marginella 

tidigare erfarenheter gällande analys av kvalitativ data kan felaktigt presenterad data 

förekomma i studiens resultat. Författarna har gemensamt arbetat för att minimera 

denna risk och öka tillförlitligheten genom att ha fortlöpande diskussioner om 

svårtolkade termer och begrepp. 

Behov av vidare forskning 

Majoriteten av den forskning som var tillgänglig gällande ämnet inkluderade enbart 

kvinnliga patienter. Därför skulle det behövas vidare forskning kring manliga patienters 

upplevelser av mötet med vårdpersonal för att få en ökad förståelse gällande eventuella 

könsskillnader. Majoriteten av den tillgängliga forskningens resultat var baserad på 

patienter drabbade av anorexia nervosa. För att kunna öka överförbarheten av resultaten 

är ytterligare forskning gällande olika typer av ätstörningsdiagnoser relevant.  

Slutsats 

Denna studie visade att mötet mellan patient och vårdpersonal är en ömtålig situation 

och att upplevelsen av mötet påverkas av en mängd faktorer. Då alla människor har 

olika behov och preferenser gällande bemötandet måste det individanpassas för att 

mötet ska upplevas så positivt som möjligt. Resultatet visar vikten av att patienten 

upplever autonomi i mötet och att vården utförs personcentrerat. I och med att 

sjuksköterskan kan komma att möta patienter med ätstörning på flera platser inom 
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vården är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap gällande positiva och negativa 

konsekvenser av bra och dåligt bemötande. Det krävs att vårdpersonalen får fortlöpande 

utbildning gällande sjukdomen och reflektionsmöjligheter gällande sjukdomens 

komplexitet. Fler studier riktade enbart mot män är av relevans för att bredda insikten 

om hur mötet upplevs inom ätstörningsvården. 
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Bilaga 1. Artikelmatris 

Författare, 

publiceringsår och 

land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Clinton, D., 

Almlöf, L., 

Lindström, S., 

Manneberg, S. & 

Vestin, L. 

 

2014 

 

Sverige 

Drop-in access 

to specialist 

services for 

eating disorders: 

a qualitative 

study of patient 

experiences. 

Att utforska 

eventuella 

fördelar och 

nackdelar med 

drop-in möjlighet 

för 

specialistbehandl

ing av ätstörning. 

Alla patienter som aktivt deltog i 

behandlingen på Dala ABC informerades 

om studien via brev eller muntligen av 

behandlande personal. De som var 

intresserade att delta kontaktades. 11 

patienter med ätstörning intervjuades 

(ålder 19-34 år, M = 26 år). Alla var 

kvinnor, från medelklassbakgrund, 

boende i Falun och sökt hjälp på via 

drop-in-programmet på Dala ABC. DSM-

IV diagnoserna var anorexia nervosa (n = 

3), bulimia nervosa (n = 2) och ej 

specifierad ätstörning (n = 6). 

Sjukdomens varaktighet varierade mellan 

3 till 25 år (M = 11 years). Alla deltagare 

hade deltagit i programmet för minst en 

månad innan intervjun och var under 

tiden för intervjun delaktig i regelbunden 

behandling på DALA ABC. 

Semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod. 

Alla intervjuer spelades in, 

transkriberades och 

analyserades med induktiv 

tematisk analys, koder och 

teman togs fram Informerat 

samtycke samlades in från alla 

deltagare. 

 

Studien uppfyllde relevanta 

etiska riktlinjer för forskning. 

Anlaysen resulterade i fyra 

teman: hantering av rädsla, 

tillgänglighet, frihet att välja och 

behov av trygghet och 

bekräftelse. Upplevelserna av 

drop-in var generellt positiv med 

få kritiska kommentarer med 

fokus på öppenheten och risken 

att bli igenkänd av allmänheten. 

Hög 

(86 %) 

Fox, J. R., & Diab, 

P. 

 

2013 

 

England 

An exploration 

of the 

perceptions and 

experiences of 

living with 

chronic anorexia 

nervosa while an 

inpatient on an 

Eating Disorders 

Unit: An 

Interpretative 

Phenomenologic

al Analysis 

(IPA) study 

Att utforska hur 

personer med 

kronisk anorexi 

upplevde 

erfarenheterna av 

att leva med och 

bli behandlad på 

en 

ätstörningsenhet 

Bekvämlighetsurval. 6 inneliggande 

patienter från 2 ätstörnings- 

enheter som alla var kvinnor mellan 19-

50 (M = 27) år. För att delta måste de ha 

diagnostiserats med anorexia nervosa 

(DSM-IV) och en sjukdomsduration på 

6+ år och genomgått minst 2 

behandlingar. 

Intervjuer bestående av 6 öppna 

frågor samt följdfrågor som 

varade mellan 60-90 minuter. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Datan 

analyserades med 

fenomenologisk ansats, koder 

och teman togs fram och 

godkändes av deltagarna. 

Resulterade i fem huvudteman: 

Att leva med anorexia nervosa, 

upplevelsen av behandling, 

relationer, kampas med anorexia 

och personalens pessimism inom 

behandlingen av kronisk 

anorexia nervosa. 

Medelhög 

(60%) 
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Gulliksen, K. S., 

Espeset, E. M., 

Nordbø, R. H., 

Skårderud, F., 

Geller, J. & Holte, 

A. 

 

2012 

 

Norge 

Preferred 

therapist 

characteristics in 

treatment of 

anorexia 

nervosa: the 

patient's 

perspective. 

Att identifiera 

och beskriva 

personlighet-, 

attityd och 

beteendemässiga 

karakteristika 

som patienter 

med anorexia 

nervosa föredrar 

hos terapeuter.  

38 kvinnor mellan 18-51 år (M = 28,3) 

som behandlats för anorexi de senaste 2 

åren på minst 1 av 5 kliniska 

sjukvårdsinrättningar i Norge. För ökad 

variation hos deltagarnas upplevelser 

antogs deltagare som fått behandling från 

specialiserade enheter (inskrivna och 

inom öppenvård), allmänpsykiatrin, 

allmänläkare, privata psykiater/ 

psykologer, somatiska avdelningar. 

Deltagare med lång och kort 

behandlingshistorik samt i olika stadier 

av tillfrisknande. 

Djupgående intervjuer med 

fenomenologisk studiedesign. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

analyserades med användning 

av mjukvaruprogrammet QSR-

NVivo 7. 

Resultatet visar 4 teman med 

flertalet underliggande teman 

som patienterna uppskattade hos 

sina terapeuter: acceptans, 

vitalitet, motstånd och expertis. 

Hög 

(71 %) 

Gulliksen, K. S., 

Nordbø, R. H., 

Espeset E. M., 

Skårderud, E. M. & 

Holte, A. 

 

2014 

 

Norge 

The process of 

help-seeking in 

anorexia 

nervosa: 

Patients’ 

perspective of 

first contact with 

health services 

Att utforska 

omständighetern

a, tankar och 

reaktioner 

gällande första 

behandlingskonta

kten. 

34 kvinnor mellan 18-51 (M= 28) 

diagnostiserade med anorexia nervosa 

(DSM- IV) och blivit behandlade inom 

de senaste 2 år på minst 1 av 5 kliniska 

sjukvårdsinrättningar i Norge. 22 av 

deltagarna vårdades inom öppenvården 

och 12 var inneliggande. 

Sjukdomsdurationen hos deltagarna 

varierade mellan 2- 25 år (M= 9), BMI 

mellan 8-17 (M= 13,5) och tid sedan 

första kontakt med vården 0,5- 14 år (M= 

5,4). 

En deskriptiv studiedesign 

användes och datan samlades 

och analyserades i enlighet med 

principerna för grundad teori. 

En semistrukturerad 

intervjuguide med deltagarfokus 

användes för datainsamling. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades för att sedan 

kodas och bilda teman. För att 

öka trovärdigheten analyserades 

datan 2 gånger. 

Deltagarnas beskrivningar av 

omständigheterna, tankarna och 

reaktionerna resulterade i 6 

separata huvudteman som själva 

kunde delas in i flertalet 

underliggande teman. 1, initiativ 

till samtal, 2 utmaningar inom 

behandlingsalliansen, 3 motiv 

för att söka hjälp, 4 förlorad 

autonomi, 5 samtalsfärdigheter, 

6 kunskap inom ätstörningar.  

Hög 

(81%) 
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Hannon, J., Eunson, 

L. & Munro, C. 

 

2017 

 

Skottland  

The patient 

experience of 

illness, 

treatment, and 

change, during 

intensive 

community 

treatment for 

severe anorexia 

nervosa 

 

Att informera om 

den ytterligare 

utvecklingen av 

kliniska 

servicemodellen 

(ANITT) och 

psykoterapimode

llen (iST-AN) 

genom att få en 

djupare 

förståelse för 

patienternas 

upplevelser.  

5 deltagare mellan 23-30 år passade 

urvalskriterierna, över 2 år behandling av 

ANITT, diagnostiserad anorexia nervosa, 

kapabla att ge djupgående beskrivningar 

gällande deras sjukdom samt erfarenheter 

av behandling, olika resultat av 

behandlingen.  

 

Alla deltagare var vita kvinnor.  

 

En kvalitativ design med semi-

stratifierad datainsamling. Semi-

stratifierade intervjuer användes 

och en fenomenologisk 

analysmetod. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Koder och teman togs fram.  

6 teman uppstod: upplevelse av 

behandling, anorexians funktion, 

självkritik kontra självacceptans, 

isolering kontra kontakt, 

hopplöshet kontra hopp, att sitta 

fast kontra förändring.   

 

 

Hög 

(81 %) 

Oyer, L., 

O’Halloran, M. S., 

Christoe-Fraizer, L. 

 

2015 

 

USA 

Understanding 

the working 

alliance with 

clients 

diagnosed with 

anorexia nervosa 

Att undersöka 

vilka faktorer hos 

terapeuten som 

bidrog eller 

försvårade 

skapandet av en 

god allians 

mellan patienter 

med anorexia 

nervosa och 

behandlande 

terapeut.   

15 deltagare intervjuades. 8 patienter 

inkluderades och uppfyllde följande 

kriterier: 18 år eller äldre; diagnostiserade 

med anorexia nervosa av en läkare eller 

motsvarande och deltog i individuell 

psykoterapi för behandling av anorexia 

nervosa. 7 av patienterna var kvinnor, en 

var man. Åldersintervallet sträckte sig 

mellan 20 och 63 år. 7 terapeuter 

inkluderades som arbetade med patienter 

diagnostiserade med anorexia nervosa. 

Terapeuterna gav inte individuell 

psykoterapi till de inkluderade 

patienterna. 6 av terapeuterna var 

kvinnor, en var man.. Åldersintervallet 

sträckte sig mellan 28 och 63 år. 

En kvalitativ fenomenologisk 

metod användes med semi-

strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades för att sedan 

kodas och tematiseras. 

Analysen av intervjuerna 

resulterade i 6 hjälpsamma 

faktorer och 2 stjälpande 

faktorer i bildandet av en god 

allians som patienter och 

terapeuter enades om.  3 

hjälpsamma faktorer och 3 

stjälpande faktorer som 

patienterna och  terapeuterna var 

oense om. Hos patienterna 

framstod främst vikten av att 

terapeuten bildar en stark allians 

med patienten genom att visa 

tålamod och förståelse. 

Hög 

(71 %) 

Rance, N., Moller, 

N.P. & Clarke, V. 

 

2017 

 

‘Eating 

disorders are not 

about food, 

they’re about 

life’: Client 

Att framhäva 

patienters syn 

genom att ge de 

som lider av 

anorexia nervosa 

12 kvinnor med formell och 

självdiagnostiserad historia av anorexia 

nervosa som ansåg sig vara friska eller på 

väg att bli friska inkluderades. 11 kvinnor 

var diagnostiserade och genomgått 

En semistrukturerad 

intervjumall utformades för 

datainsamlingen. Intervjuerna 

utforskade deltagarnas 

upplevelser av att leva med och 

Analyser resulterade i 4 teman: 

behandlingstillgänglighet, 

behandlingsstruktur, vårdgivare 

samt bli sedd som en hel person 

och ha en riktig relation. 

Hög 

(86 %) 
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England perspectives on 

anorexia nervosa 

treatment 

en möjlighet att 

prata om deras 

upplevelser av att 

bli behandlad för 

ätstörning. 

behandling, 1 kvinna hade lång historik 

av restriktioner men ingen formell 

diagnos. Åldersintervaller var mellan 18 

till 50 år (m = 31.5 år). Ätstörningens 

varaktighet varierade mellan 2 till 28 år 

(m = 13.3 år). Alla deltagare hade en 

historia med restriktioner gällande mat 

och hade mottagit rådgivning av 

åtminstone en kvinnlig terapeut. 

 

 

bli behandlad för anorexia och 

varade mellan 59 till 103 

minuter. Tematisk analysmetod 

användes för att analysera de 

transkriberade intervjuerna. 

Koder och teman genererades. 

 

För ett etiskt resonemang. 

Kvinnornas berättelser 

genererade en stor enighet av 

missnöje gällande behandlingen 

de fått. Några av kvinnorna 

menade att detta var något man 

får förvänta sig tillhörande en 

patientgrupp känd för att vara 

ambivalent gällande 

tillfrisknande. Kvinnorna 

uppfattade systemet som 

överdrivet fokuserat på mat och 

vikt. De kände att ätstörning inte 

handlar om mat, det handlar om 

liv och att nyckeln i 

behandlingen är att bli sedd och 

behandlad som en hel människa.  

Sly, R., Morgan, J. 

F., Mountford, V. 

A., Sawer, F., 

Evans, C. & Lacey, 

J. H. 

 

2014 

 

England 

Rules of 

Engagement: 

Qualitative 

Experiences of 

Therapeutic 

Alliance When 

Receiving In-

Patient 

Treatment for 

Anorexia 

Nervosa 

Att undersöka 

erfarenheterna 

gällande 

skapandet av den 

terapeutiska 

alliansen hos 

patienter som 

lider av samt 

vårdas för 

ätstörning.   

Bekvämlighetsurval. 8 deltagare mellan 

18-34 år (M= 25). Alla var vita kvinnor 

som vårdades på sjukhus för sin anorexia 

nervosa under tiden för studien. 12 

patienter förfrågades men 4 valde att inte 

deltaga. 

 

 

Semistrukturerade djupgående 

kvalitativa intervjuer användes 

för datainsamling. Ämnen som 

togs upp under intervjuerna 

cirkulerade kring patienternas 

bakgrund, sjukdomshistoria, 

erfarenheterna kring behandling 

och den terapeutiska alliansen. 

Intervjuerna varade runt 50 

minuter, spelades in och 

transkriberades.  

Författarna läste individuellt 

igenom transkripten och 

skapade teman och ämnen som 

sedan gemensamt definierades.  

Datamättnad blev ej uppnått. 

 

Godkänd av etisk kommité. 

Analysen resulterade i 4 

huvudteman: alliansen som en 

viktig upplevelse, aktiv, inte 

passiv, samtal om tabuämnen 

och första intryckets räknas.  

Hög 

(80%) 

Smith, V., 

Chouliara, Z., 

Morris, P. G., 

Collin, P., Power, 

K., Yellowlees, 

A.,...Cook, M. 

The experience 

of specialist 

inpatient 

treatment for 

anorexia 

nervosa: A 

Att utforska 

erfarenheterna 

hos kvinnor som 

genomgår 

specialiserad  

behandling mot 

21 patienter nådde kriterierna för att 

deltaga i studien, diagnostiserad anorexia 

nervosa (DSM-IV) och får 

specialistbehandling. 31 patienter var 

inskrivna, 9 var inte lämpade att delta, 3 

var diagnostiserade med bulimia nervosa, 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes i två faser över en 

12 månaders period. 

Intervjuerna varade mellan 15- 

60 minuter (M= 36,9) och 

spelades in samt 

Analysen resulterade i 5 

huvudteman med 0-4 

beskrivande underteman togs 

fram. 1 kontrollförändring, 2 

upplevelser om övergången från 

hemmet till avdelningen, 3 

Hög 

(90%) 
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2014 

 

Norge 

qualitative study 

from adult 

patients’ 

perspectives. 

anorexia nervosa.  2 var män, 3 hade för kort tid på 

inrättningen (under 10 dagar) och en 

ansågs vara alltför medicinskt instabil. 

Männen var för få för att deras data inte 

skulle resultera i en meningsfull 

jämförelse mellan de två könen.  

Deltagarna var mellan 18- 41 år (M= 

25,2). 

 

transkriberades. Transkripten 

kodades och tematiserades. 

 

Godkänd av etisk kommité.  

vikten av en stöttande relation 

med personalen, 4 dela med sig 

patienter emellan och 5 

återhämtningsprocessen och 

självkännedom,   

Wright, K. M. 

 

2015 

 

England 

Maternalism: a 

healthy alliance 

for recovery and 

transition in 

eating disorder 

services. 

Att utforska 

erfarenheter av 

relationen mellan 

kvinnor med 

anorexia nervosa 

och deras 

sjukvårdsarbetare 

på en 

specialistenhet. 

12 kvinnor med anorexia nervosa och 13 

sjukvårdsarbetare från två olika 

ätstörningsenheter intervjuades. Två av 

sjukvårdsarbetare var män. 

En fenomenologisk metod 

användes för att frambringa 

erfarenheter hos individerna 

inom deras egen kontext. En 

semistrukturerad intervjumall 

utformades och intervjuerna 

varade mellan 20 till 70 minuter. 

Intervjuerna spelades in och 

kodades för att jämföras med 

varandra gällande likheter och 

skillnader, vilket resulterade i 

nya koder eller klassificering av 

subkoder.  

 

Studien har godkännande från 

en etisk kommité. 

Enbart resultat relaterat till 

patienternas upplevelse av 

maternalism presenterades. 

Patienterna uppskattade aspekter 

som kändes som en traditionell 

modersroll såsom fokus på 

komfort, uppfostran och omsorg. 

Aspekten på omvårdnadsrollen 

hade likheter med föräldrarskap 

såsom att skapa en bekväm, 

hemtrevlig miljö, måltider, stöd 

och hjälp. 

Medelhög 

(61%) 

Wright, K. M. & 

Hacking, S. 

 

2012 

 

England 

An angel on my 

shoulder: a 

study of 

relationships 

between women 

with anorexia 

and healthcare 

professionals 

Att beskriva 

relationen mellan 

kvinnor med 

anorexi och 

sjukvårdspersona

len samt utforska 

hur den uppstår 

Deltagarna var 6 vita kvinnor  mellan 21-

44 år med anorexia nervosa. De har alla 

varit i kontakt med sjukvård relaterat till 

deras sjukdom i genomsnitt 11 år där den 

senaste vistelsen varat mellan 2-28 

månader. 7 patienter förfrågades om att 

deltaga men en blev avrådd av personalen 

på grund av dåvarande fysisk status. 7 av 

patienternas sjukvårdare blev intervjuade 

för att få deras syn. 

En fenomenologisk metod 

användes och deltagarna 

intervjuades med hjälp av en 

semistrukturerad intervjumall 

för att försäkra sig om att rätt 

ämnen diskuterades. 

Intervjuerna transkriberades och 

låg till grund för den tematiska 

analysen. Ytterligare intervjuer 

hölls för att bekräfta de teman 

som skapats och undvika 

forskarens bias. 

 

Godkänd av etisk kommité. 

Efter analysen uppstod 6 teman 

uppstod som förtydligas med 

citat från intervjuerna. 1 

Relationens autencitet, 2 vikten 

av säkerhet, 3 förkroppsligandet 

av ätstörningen, 4  att mäta 

återhämtning  i kilo 5 hoppets 

och optimismens kraft och 6 

maternalism. 

Hög 

(76 %) 
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