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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Anorexia nervosa är idag ett vanligt och mycket allvarligt psykosocialt tillstånd 

som de flesta känner till. Rädslan för att tappa kontrollen och den låga motivationen till 

förändring gör det dock svårt för den sjuka att inse sitt eget bästa. Det är viktigt att 

sjukvårdspersonal uppmärksammar dessa patienter för att kunna minska lidande och förkorta 

sjukdomstiden. 

Syfte: Syftet var att utifrån relevanta vetenskapliga studier beskriva hur patienter med 

anorexia nervosa upplever att de blir bemötta av sjuksköterskor, samt hur sjuksköterskor 

upplever att vårda patienter med anorexia nervosa. 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes och 14 studier användes i resultatet. 

Resultat: Analyserad data visar att det föreligger olika tankar och upplevelser kring 

omvårdnaden av anorexia nervosa. Kommunikation var en central del i omvårdnaden och blev 

en viktig del i patientens återhämtning. Att en relation mellan patient och sjuksköterska 

byggdes upp visade sig vara betydelsefullt. Sjukdomen anorexia nervosa karaktäriseras av ett 

stort kontrollbehov vilket kunde leda till en kamp om kontroll mellan patient och 

sjuksköterska. Utifrån resultatet märktes även en bristande kunskap hos sjuksköterskor i 

vårdandet av patienter med anorexia nervosa. 

Slutsats: God kommunikation förbättrar chanserna att utveckla en relation och det har visat 

sig ge ökad förståelse för sjukdomen hos båda parterna. Ökad förståelse för sjukdomen har 

visat sig underlätta då patienter upplever en trygghet och tillit till sjuksköterskan. En 

förståelse för sjukdomen har också stor betydelse för patienters tillfrisknande och det är 

därmed viktigt att sjuksköterskan ser till varje enskild individs behov och bemöter dem med 

respekt och empati. 
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ABSTRACT 
Background: Anorexia nervosa is a common and very serious mental illness that most people 

know about. The fear of losing control and the low motivation for change makes it difficult 

for the patient to realize how serious the condition is. It is important that health professionals 

pay attention to these patients to reduce pain and to shorten the period of illness.  

Objective: The aim of this descriptive literature review was to describe how patients with 

anorexia nervosa experience being treated by nurses and how nurses experience treating and 

caring for patients with anorexia nervosa.  

Method: A systematic literature review was completed and 14 studies were used in the result.  

Results: Analyzed data shows that there are many different thoughts and experiences about 

the care of anorexia nervosa. An important part of the care and also important for the patients 

recovery, was that the patient and the nurse were communicating with each other and that 

they developed a relationship. Anorexia nervosa is characterized by a large need for the 

patient to take control that could lead to a struggle between the patient and the nurse. A lack 

of knowledge among the nurses in care of these patients was also noted.  

Conclusion: Through good communication and by building up a relationship, the 

understanding of the disease is increased. This has shown to be an important part of the 

patients’ recovery and therefore it is important that the nurses consider the needs of each 

patient and threat them with respect and empathy.  
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1. INLEDNING 
Det hör inte till ovanligheten att patienter med anorexia nervosa väcker känslor av frustration 

hos den som vårdar. Det är lätt för personal inom sjukvården att tycka, “Det är ju bara att 

börja äta”. Rädslan för att tappa kontrollen och den låga motivationen till förändring gör det 

dock svårt för den sjuka att inse sitt eget bästa. Sjukdomen är minst sagt svårbehandlad. För 

att lyckas uppnå ett bra resultat är bemötandet av den drabbade personen en oerhört central 

del i tillfrisknandet. Anorexia nervosa är idag ett vanligt och mycket allvarligt psykosocialt 

tillstånd som de flesta känner till. Det är viktigt att sjukvårdspersonal uppmärksammar dessa 

patienter för att kunna minska lidande och förkorta sjukdomstiden (Föreningen Svensk 

psykiatri, 2005).   

 

 

2. BAKGRUND 

2.1  Definition anorexia nervosa 

Anorexia nervosa karaktäriseras av en förvrängd kroppsuppfattning samt rädsla för att gå upp 

i vikt (American Psychiatric Association [APA], 2013). Anorexia nervosa innebär självsvält 

och anses som den allvarligaste formen av ätstörningar. Den debuterar ofta i tidiga tonåren 

och kan leda till en mängd kroppsliga besvär. Tillståndet kan bli livshotande om självsvälten 

går för långt (Socialstyrelsen, 2009). 

 

2.2 Symtom och diagnos 

Vid anorexia nervosa är viktnedgången den centrala delen. Viktnedgång kan i sin tur leda till 

utebliven menstruation hos kvinnor samt även försenad första menstruation hos unga flickor. 

Personen får till synes ett utmärglat utseende och kan drabbas av låg kroppstemperatur, 

hypotension, bradykardi, perifert ödem samt kroppsbehåring (APA, 2013). Det är även en 

vanlig följd att patienter med anorexia nervosa drabbas av nedstämdhet och ångest. 

Symtombilden vid ätstörningar innefattar stark oro och rädsla för sociala situationer som 

främst kretsar kring mat samt även en oro för hur andra personer uppfattar den egna kroppen 

(Allgulander, 2014). 

 

 

 



 
 

2 

Enligt American Psychiatric Association används det amerikanska diagnostiska systemet 

DSM-5, The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, för att kunna fastställa 

om en patient har anorexia nervosa. DSV-5 kriterier för anorexia nervosa är: 

A. Lågt intag av föda relaterat till behov, vilket resulterar i en vikt under 

normalgränsen i förhållande till ålder och kön. 

B. Extrem rädsla för att öka i vikt eller att bli fet, eller ett ihärdigt beteende med syfte 

att förlora i vikt, trots låg vikt. 

C. Störd kroppsuppfattning och förnekelse av allvaret i den låga kroppsvikten. 

 

2.3 Uppkomst och förekomst 

Före 18 års ålder uppskattas anorexia nervosa drabba cirka 1 % av alla kvinnor och 0,1 % av 

alla män i Sverige (Allgulander, 2014). Sjukdomen debuterar oftast i samband med pubertet 

men kan även debutera senare i livet (Eriksson & Carlsson, 2001). 

 

Orsaken till anorexia nervosa är i stort sett okänd. Det är en svårbehandlad sjukdom och 

patienterna motsätter sig ofta behandling (Allgulander, 2014). Uppkomsten kan tros bero på 

en rad olika faktorer som samspelar med varandra under en längre tid. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv är slankhetsidealet en central faktor i uppkomsten av sjukdomen. Ur ett biologiskt 

perspektiv kan det genetiska arvet, fysiologiska och endokrinologiska processer i kroppen och 

bantningens roll vara utlösande faktorer för sjukdomen. Psykologiska faktorer som tros kunna 

bidra till utveckling av anorexia nervosa handlar framförallt om uppväxtens betydelse samt 

om familjerelaterade frågor och även om trauman som sexuella övergrepp och liknande under 

tidiga år (Clinton, Engström & Norring, 2010). 

 

2.4 Historia 

Anorexia nervosa uppmärksammades i slutet av 1600-talet då en kvinna behandlades för svår 

undernäring, med symtomen viktminskning, aptitlöshet samt utebliven menstruation.  Trots 

dessa symtom visade kvinnan tecken på hög ambition. Det var svårt att definiera vad kvinnan 

led av. En läkare beskrev kvinnans tillstånd som “ett andens sjuka tillstånd” som orsakades av 

sorg och andra bekymmer. Sjukdomen fick sitt namn 1874 när en kvinna behandlades för den 

typiska symtombilden och där patientens matförhållande beskrevs som “ett sjukligt mentalt 

tillstånd”. Sedan dess har anorexia nervosa funnits beskrivet inom psykiatrin men det är sedan 
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1980-tal som forskningen kring sjukdomen ökat (Eriksson & Carlsson, 2001). 

 

2.5 Bemötande   

Sjuksköterskor kan uppleva svårigheter kring omvårdnaden av patienter med anorexia 

nervosa och en förvrängd uppfattning om sjukdomen kan föreligga hos sjuksköterskorna. Det 

är vanligt att patienter upplever att sjuksköterskor är för fokuserade på att uppnå ett stabilt 

fysiskt resultat i form av en stabil vikt, och förbise behovet av psykiskt stöd (Robinson, 

Kukucska, Guidetti & Leavey, 2015). Patienter kan även uppleva starka negativa känslor 

kring sjukdomen och dess behandling och det är därför viktigt med god kommunikation med 

sjuksköterskan för att minska frustration hos patienterna (Raveneau, Feinstein, Rosen & 

Fisher, 2014).  

 

Det kan ta tid innan patienterna får självinsikt om sin sjukdom. Det är därför viktigt att 

patienten är delaktig i omvårdnaden och i de mål som sätts upp och att sjuksköterskan finns 

närvarande för patienter samt informerar om sjukdomens karaktäristiska drag. Detta 

underlättar patientens väg mot återhämtning. Genom att bilda en terapeutisk relation till 

patienten har sjuksköterskan lättare att förstå patienten (Snell, Crowe & Jordan, 2010). Att 

bilda en terapeutisk relation grundar sig på ömsesidig överenskommelse, förtroende, sekretess 

och samarbete (Egidius, 2015). Det krävs att en relation byggs upp mellan vårdgivare och 

patient för att en förändring ska kunna ske. Den drabbade personen måste kunna känna tillit 

och trygghet inför den som vårdar innan känslorna av skam och skuld kan lättas på och vägen 

mot ett friskare liv kan påbörjas (Föreningen Svensk psykiatri, 2005). 

 

2.6 Kommunikation 

Kommunikation är något som är viktigt inom hälso- och sjukvård men forskning visar att de 

flesta sjuksköterskors förmåga att kommunicera, kan utvecklas. Yrkesutövare har en viktig 

roll i att vara en stödjande kommunikatör, vilket innebär att ha god kontakt med samt visa 

respekt för patienten. Det är viktigt att få patienten att känna sig trygg, vilket kan uppnås 

genom att vara en god lyssnare, ta initiativ samt att ha empati för patienten. Empati innebär att 

skapa förståelse för och lyssna till patientens känslor (Eide & Eide, 2013).   

 

Forskning visar att det är viktigt att sjuksköterskan ger patienten information på ett 

individanpassat sätt samt även lyssnar till patienten och inte argumenterar emot dennes 
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åsikter. Sjuksköterskan kan även diskutera med patienten om hur omvårdnaden och mål ska 

läggas upp och därmed uppmuntra patienten steg för steg. Genom att sjuksköterskan är 

stöttande och uppmuntrar patienten kan eventuella återfall undvikas (Waldrop, 2005).    

 

2.7 Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker med bakgrund som sjuksköterska inom 

psykiatrin. Hon var verksam under 1960-talet då hennes omvårdnadsteori formulerades. 

Teorin handlar om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. Travelbee menar att för att 

förstå vad omvårdnad innebär, krävs en förståelse för det som sker mellan sjuksköterskan och 

patienten och vilka konsekvenser som kan påverka patientens tillstånd. De centrala begreppen 

i Travelbees teori är: människan som individ, mening, lidande, kommunikation och mänskliga 

relationer. Teorin har som utgångspunkt att människan som individ är unik och att människan 

är en speciell person som inte går att byta ut. En människa existerar dessutom endast en gång 

och är lik och olik varje annan människa som någon gång har eller kommer att leva 

(Kirkevold, 2009). 

 

Travelbee ser lidande som en allmänmänsklig erfarenhet. Lidandet är något som alla 

människor någon gång upplever och Travelbee menar att lidande är ett personligt fenomen. 

Lidandet kan orsakas av till exempel någon förlust, separation eller minskad känsla av 

egenvärde. Det är ofta knutet till sjukdom, som i sin tur kan resultera i förlust av kroppslig, 

emotionell eller andlig integritet. Travelbee menar därför att det är viktigt att sjuksköterskan 

förhåller sig till individens upplevelse av sjukdom och lidande och inte endast till en objektiv 

bedömning (Kirkevold, 2009). 

 

Syftet med omvårdnaden är att etablera en mellanmänsklig relation och det är sjuksköterskans 

ansvar att relationen etableras och även upprätthålls. Men Travelbee menar att relationen 

måste vara ömsesidig. Även sjuksköterskan har behov som behöver tillgodoses. Målet med 

relationen uppnås när följande fem interaktionsfaser uppnås: 

1. Det första mötet 

2. Framväxt av identiteter 

3. Empati 

4. Sympati 
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5. Ömsesidig förståelse och kontakt 

 

Det första mötet mellan två individer kan ofta präglas av förutfattade meningar. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan inte bildar fel uppfattning, utan ser patienten som unik från början. 

Sjuksköterskan ska försöka förstå patientens upplevelser och situation. Patienten kan då 

betrakta sjuksköterskan som en individ och inte en specifik roll (Kirkevold, 2009). 

 

Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap enligt Travelbee är kommunikation. Det är på så sätt 

patient och sjuksköterska kan förmedla sina tankar och känslor och är enligt Travelbee, en 

förutsättning för målet med omvårdnaden. Det vill säga att hjälpa patienten att behärska sin 

sjukdom och lidandet och dessutom finna en mening i upplevelsen. På så sätt kan en 

mellanmänsklig relation mellan patienten och sjuksköterskan utvecklas och därmed uppnås 

målet med omvårdnaden (Kirkevold, 2009). 

 

2.8 Problemformulering 

Enligt tidigare kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskor ha en 

förmåga att identifiera och förebygga hälsorisker och även vid behov, motivera till förändrade 

livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen, 2005). Patienter med anorexia nervosa kan ha en förvrängd 

självuppfattning och det är därför viktigt att sjuksköterskan visar stöd, omtanke samt bildar en 

relation till patienten. Det är även viktigt att sjuksköterskan har förståelse för hur patienten 

upplever omvårdnaden (Robinson et al., 2015). 

 

2.9 Syfte 
Syftet är att utifrån relevanta vetenskapliga studier beskriva hur patienter med anorexia 

nervosa upplever att de blir bemötta av sjuksköterskor, samt hur sjuksköterskan upplever att 

vårda patienter med anorexia nervosa. 

 

2.9.1 Frågeställningar 
 

1. Hur upplever patienter med anorexia nervosa att de blir bemötta av sjuksköterskor? 

2. Hur upplever sjuksköterskan att vårda patienter med anorexia nervosa? 
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3. METOD 

3.1 Design 

Vald metod är en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Den grundas på valt 

syfte, frågeställningar och antal studier, då förutsättningen för en systematisk litteraturstudie 

är att det finns tillräckligt antal studier av bra kvalitet samt en klart formulerad frågeställning 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

3.2 Sökstrategi 

Insamling av data gjordes genom att granska redan befintliga studier inom välkända databaser 

som var relevanta för ämnet. För att försäkra sig om att litteraturstudiens omfattning är 

tillfredsställande används flera olika elektroniska databaser. Studier söktes i databaserna 

Cinahl, PubMed samt PsycInfo. Dessa databaser valdes då de tillsammans innehåller aktuell 

forskning inom medicin, omvårdnad samt psykologi. Varje databas har sin ämnesordlista och 

därför användes olika sökord som kombinerades (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016). Vid sökning av data valdes begränsningen peer-reviewed att användas men i databasen 

PubMed fanns inte denna begränsning och därför kontrollerades detta manuellt vilket gjordes 

genom att läsa under Uppsala Universitets beskrivning om tidskriften. Sökorden utformades 

efter valt syfte och valda frågeställningar. De sökord som användes var: anorexia nervosa, 

eating disorders, nursing, nursing care, nurse perspective, patient, patient perspective, patient 

view, experience och treatment. Sökoperatorn AND användes även, vilket är en sökoperator 

som preciserar sökningen och på så sätt identifierar de mest relevanta studierna. Samtliga 

sökningar begränsades till peer reviewed, vilket innebär att experter har granskat artikeln 

innan den publicerats (Willman et al., 2016). 

 

I tabell 1 presenteras de kombinerade sökordens resultat av valda studier. Sökning av data 

genomfördes från den 23 mars 2016 fram till den 8 april 2016. Vid sökning av data gjordes ett 

första urval utifrån de titlar som ansågs relevanta. Därefter lästes artiklarnas abstract och ett 

andra urval gjordes utifrån dess innehåll. De artiklar som ansågs kunna besvara syftet valdes 

ut och de artiklar som inte ansågs besvarade syftet valdes inte att kvalitetsgranskas.15 artiklar 

valdes att kvalitetsgranskas. Studien bygger sammanlagt på 14 studier efter att en studie 

exkluderats då den inte stämde överens med denna studies syfte och frågeställningar. 

Eftersom studiens syfte är att tolka tankar och upplevelser hos personer användes endast 
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kvalitativa studier då detta ger en mer detaljerad bild av upplevelser (Forsberg & Wengström 

2008). 

 

Studierna valdes enligt följande kriterier:  

 

Inklusionskriterier var att studera kvalitativa studier, publicerade mellan åren 2000-2015 vilka 

var skrivna på engelska eller svenska och som var peer-reviewed.  

 

Exklusionskriterier var kvantitativa studier eftersom denna studies syfte var att undersöka 

patienters och sjuksköterskor upplevelser av anorexia nervosa. Även studier skrivna före år 

2000, på andra språk än engelska och svenska och som inte var peer-reviewed, exkluderades.   

 

3.3 Utfall av sökningar 

Tabell 1. Resultat av sökningar samt artikelurval i litteraturstudien 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar 

Artikel- 

nummer 

160329 Chinal anorexia nervosa AND nursing care Peer-reviewed 51 2 2, 11 

160329 Chinal anorexia nervosa AND experience 

AND treatment 

Peer-reviewed 83 1 1 

160330 Chinal Nurse experience anorexia nervosa Peer-reviewed 14 3 4, 5, 6 

160406 Chinal anorexia nervosa AND experience Peer-reviewed 196 2 2, 4 

160329 Chinal anorexia nervosa AND patients view 

AND treatment 

Peer-reviewed 28 2 16, 19 

160331 PsycInfo eating disorders AND treatment AND 

nursing 

Peer-reviewed 287 1 12 

160331 PsycInfo eating disorders AND nursing care Peer-reviewed 374 1 19 

160406 PubMed Anorexia nervosa AND nursing care  323 1 33 
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160406 PubMed anorexia nervosa AND patients 

perspective 

 61 1 7 

!

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Vid insamling av vetenskapliga studier gjordes etiska överväganden genom granskning av 

studierna. Det kontrollerades att studierna var peer-reviewd, för att försäkra sig om att de var 

trovärdiga. Det kontrollerades även att deltagandet var frivilligt (Sandman & Kjellström, 

2013). All data och inte enbart de som stödjer hypotesen valdes. Forskaren har ett ytterst 

ansvar att se till att forskningen är moraliskt acceptabel och av god kvalitet. Forskarens egna 

etiska ansvar ligger därför till grund för all forskningsetik. Det innebär att allt material som 

använts till denna studie var etiskt beprövat för att stärka de etiska övervägandena (Codex, 

2015). 

 

3.5 Bearbetning och analys 

3.5.1 Kvalitetsanalys 

Studierna kvalitetsgranskades genom att frågor valdes ut till en modifierad mall efter 

“granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik”, 

utformad av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (Statens Beredning för 

Medicinsk Utvärdering [SBU], 2014), se bilaga 2. Den modifierade granskningsmallen är 

utarbetad efter denna litteraturstudie eftersom granskningsmallar måste enligt Willman et al. 

(2016) utvecklas, kompletteras och anpassas för varje unik litteraturstudie. 

 

De fem övergripande rubrikerna i granskningsmallen var syfte, urval, datainsamling, analys 

samt resultat. Granskningsmallen innehöll 13 frågor och för JA fick studien 1 poäng och för 

NEJ fick studien 0 poäng. Maxpoängen blev därför 13 poäng och poängsumman 

sammanställdes och omvandlades till procent av den totala poängsumman. Granskningen 

resulterade i följande kvalitet: hög kvalitet var studier som fick 80-100 %, medelhög kvalitet 

var studier som fick 60-79% och under 60 % gav en låg kvalitet. Resultat av granskning och 

studiernas kvalitet visas i artikelmartris, se Bilaga 1. Ingen artikel bedömdes ha låg kvalitet. 
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3.5.2 Resultatanalys 

De inkluderade studierna lästes, bearbetades och analyserades enligt fem olika steg i enlighet 

med Friberg (2012). 

1. Studierna lästes med fokus på resultatet, för att få en känsla av vad de handlade om. 

2. Genomläsning av studiernas resultat upprepades med fokus på vad som var mest 

framträdande i resultaten, relaterat till valt syfte och frågeställningar. 

3. En sammanställning av varje enskilt resultat gjordes för att få en schematisk överblick 

över det som skulle analyseras. 

4. Likheter och skillnader söktes fram i de olika studierna och övergripande teman 

skapades. Det resulterade i fyra teman som presenteras under resultat. 

5. Efter att studierna analyserats presenterades resultatet. För att förstärka de teman som 

skapats utifrån studiernas resultat kompletterades resultatet med citat från studierna. 

 

4. RESULTAT                                                                                          
Analysen av de 14 kvalitativa studier som redogör för patienters och sjuksköterskors 

upplevelser av omvårdnaden kring anorexia nervosa, resulterade i följande fyra teman: 

kommunikation, att bilda en relation, kontroll samt bristande kunskaper. Att bilda en relation 

följs av underrubrikerna: patienten och relationen till sjuksköterskan samt sjuksköterskan och 

relationen till patienten. Innan analys av vald data granskades studierna och fick en medelhög 

till hög kvalitet. Se artikelmatris (Bilaga 1).   
 

4.1 Kommunikation 

Kommunikation har visat sig vara en viktig faktor i majoriteten av de analyserade studierna. 

Patienter uppskattade att kunna prata med sin sjuksköterska och känna sig delaktig i vården, 

vilket även visade sig ha en betydelse för patientens återhämtning (Bakker et al., 2011). 

Sjuksköterskorna redogjorde för vikten av att patienter med anorexia nervosa öppnade upp sig 

själva och berättade om sina känslor. Det gjorde det lättare för sjuksköterskan att förstå 

patienten och dennes situation (Micevski & McCann, 2005).  

 

En god kommunikation mellan sjuksköterska och patient resulterade i att patienterna inte 

kände sig ensamma, utan att de hela tiden hade någon att prata med (Gulliksen, Nordbø, 

Espeset, Skårderud & Holte, 2014). Det framgick även att patienterna kunde uppskatta att 
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prata mer djupgående med någon eftersom mycket av kommunikationen i deras omgivning 

endast var ytlig (Tierney, 2008). Patienterna kunde genomgå jobbiga stunder men litade på att 

de senare fick prata ut med sin sjuksköterska, vilket ansågs som underlättande för patienten 

(Sly et al., 2014). 

 

Sjuksköterskan pratade med patienten om intressen och försökte förstå vad som pågick i deras 

huvuden. De var noga med att ha ögonkontakt med patienten, för att förtydliga sitt intresse för 

dem (Micevski & McCann, 2005). Sjuksköterskan kunde även tillfråga patienten under ett 

veckomöte, vad som kändes jobbigt just då. Genom att kommunicera om det som patienterna 

vanligtvis inte kommunicerade om, hjälpte sjuksköterskorna dem att möta sina svårigheter 

och problem (Sly et al., 2014). 

 

Sjuksköterskan kunde även ta hjälp av andra patienter som kommit längre i sin återhämtning 

och använda dem som förebilder, vilket patienterna upplevde som positivt (Smith et al., 2016; 

Tierney, 2008). De kunde berätta om sina erfarenheter och kommunicera med varandra och 

öppna sig om tankar och känslor, vilket kunde skapa en förståelse hos patienterna att de inte 

var ensamma i sin sjukdom (Bakker et al., 2011; Smith et al., 2016; Colton & Pistrang, 2004). 

Dock förelåg det en risk att patienterna började jämföra sig med varandra (Colton & Pistrang, 

2004). 

 

Att sjuksköterskorna kommunicerade med varandra var en fördel i mötet med patienterna. De 

mer erfarna sjuksköterskorna kunde dela med sig av sina erfarenheter och strategier och 

genom att de kommunicerade med varandra blev det möjligt att sträva efter samma mål. Det 

visade sig även att det hjälpte om sjuksköterskorna berättade saker om sig själva för 

patienterna. Dock visade det sig finnas en risk att patienten då undvek att prata om sig själv 

eftersom fokus låg på sjuksköterskan (Micevski & McCann, 2005). 

 

4.2 Att bilda en relation 

Att en relation mellan sjuksköterska och patient uppstår har visat sig vara en viktig del i 

sjukdomens återhämtning (RE Fox & Diab, 2015). 
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4.2.1 Patienten och relationen till sjuksköterskan 

Om en relation byggdes upp med sjuksköterskan kände patienten att den hade någon att lita på 

i alla situationer, någon den alltid kunde prata med (Gulliksen, 2014). Hade patienten ingen 

att ty sig till, uppstod en känsla av ensamhet och isolering (Sly et al., 2014). Det var även 

viktigt för patienten att få känna sig lyssnad på. Något som också var viktigt enligt patienterna 

var att sjuksköterskan kunde fokusera på det psykologiska bakom ätandets svårigheter och 

inte bara på att maten skulle ätas upp (Smith et al., 2016; Colton & Pistrang, 2004). Något 

som patienterna uppskattade gällande nutritionsåterhämtningen var när sjuksköterskan hade 

förståelse för att det kunde gå långsamt fram och visade omtanke för det jobbiga som 

patienten genomgick. Patienterna uppgav att det var svårt när sjuksköterskan var för hård och 

satte upp för strikta regler (Zugai, Stein-Parbury, Roche, 2013). När sjuksköterskan var lyhörd 

för patientens behov ansågs det vara lättare att komma sjuksköterskan närmare (RE Fox & 

Diab, 2015). 

 

En annan viktig del för att bli bättre i behandlingen var huruvida patienterna kände att 

vårdpersonalen såg på dem som individer med olika typer av behov, och inte bara som ännu 

en anorektiker (Colton & Pistrang, 2004). Övriga egenskaper som ansågs vara viktiga hos 

sjuksköterskan enligt patienterna var att de hade ett vänligt och tillmötesgående beteende, 

samt att de visade att de brydde sig om patienten i fråga. Patienterna uppskattade om 

relationen till sjuksköterskan utvecklades till en kompisrelation eftersom de då föredrog 

umgänget med sjuksköterskan på ett nytt sätt. Patienterna uppskattade även sjuksköterskor 

som gjorde sjukhusavdelningen till en positiv miljö (Zugai et al., 2013).  

 

Om en relation byggdes upp till sjuksköterskan kunde patienterna bli motiverade till 

förbättring eftersom de då ville visa sjuksköterskan sina framsteg samt göra sjuksköterskan 

stolt. Sjuksköterskan kunde senare även bli patientens förebild genom att visa hur ett normalt 

ätbeteende såg ut och vad en normal gånghastighet var (Zugai et al., 2013). Patienterna 

uppgav att sjuksköterskan som vårdade dem var avgörande i deras behandling och att en 

relation till sjuksköterskan var viktig. Om sjuksköterskan dessutom inkluderade patienterna i 

vården blev de motiverade till att göra en förbättring (Sly et al., 2014). Många patienter 

uppskattade att känna sig inkluderade i vården men däremot beskrev flera patienter att de inte 

alltid kände sig inkluderade (Smith et al., 2016; Colton & Pistrang, 2004) 
!
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4.2.2 Sjuksköterskan och relationen till patienten!

Genom att sjuksköterskan visade sitt stöd och intresse kunde en relation byggas upp till 

patienten. Det var framförallt viktigt att visa patienterna sitt stöd i stunder när de hade det som 

jobbigast i sin sjukdom. För att lättare förstå patienten var det viktigt att få denne att prata ut 

och berätta om sina känslor. Något som kunde stärka relationen ytterligare var att försöka 

distrahera patienten med saker som fick dem att glömma sin sjukdom för en stund, eftersom 

detta fick dem att slappna av. Det var även viktigt att ta sig tid för patienten, ge uppmuntran 

och behandla dem med respekt (Micevski & McCann, 2005). Sjuksköterskor beskrev att det 

var viktigt att inte vara dömande, bedriva lika vård för alla, bygga upp ett förtroende hos 

patienten, säkerställa patientens rättigheter samt vara en positiv person som guidade 

patienterna i rätt riktning (King & Turner, 2000). Sjuksköterskorna menade att de fungerade 

som en hjälpande och vägledande hand för patienterna. De fick föreslå patienterna att de 

kunde delta i aktiviteter för att hjälpa dem återfå ett roligt liv (Bakker et al., 2011; Micevski & 

McCann, 2005). 

 

Viljan att hjälpa patienter var stor bland sjuksköterskorna. Men sjuksköterskor kunde känna 

sig otillräckliga i omvårdnaden av patienterna. Sjuksköterskan kunde uppleva en känsla av 

hopplöshet när patienten gick från framgång till återfall (King & Turner, 2000). Viljan att få 

dem att börja tycka om sig själva igen, visa dem kärlek och ge positiv respons var stark. 

Många sjuksköterskor uppgav att det var lätt att bli fäst vid patienterna (Ryan, Malson, 

Clarke, Anderson & Kohn, 2006). Sjuksköterskorna uppgav att de kunde känna 

moderskänslor inför de unga flickorna som de vårdade. De angav även att de kunde känna ett 

ansvar, ett ansvar att förändra de unga flickornas beteende och tankar tidigt i livet eftersom de 

visste att det skulle ge flickorna bättre förutsättningar för att kunna leva ett normalt liv senare 

i livet (Malson & Ryan, 2006). 

 

Ibland kunde det bli svårt att komma patienten nära och bilda en relation. Manipulation från 

patienternas sida visade sig vara en bidragande faktor till att en relation inte kunde byggas 

upp. Patienternas starka kamp om kontroll gjorde det också svårt. Några sjuksköterskor 

uppgav att de kunde känna att patienterna fick skylla sig själva för att de försatt sig i 

situationen. Sjuksköterskorna menade på att det ibland var svårt att känna sympati för 

patienter som vägrade följa behandlingsplanen. Bristen på personal och pressen från 

sjukhusets sida att få patienterna snabbt återhämtade gjorde det också svårare att närma sig 
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patienterna och finna sympati för dem. Det var för många sjuksköterskor lättare att komma 

närmare och tycka om de patienter som följde sin behandlingsplan (Ramjan, 2014). 

 

4.3 Kontroll 

Det finns en enorm svårighet för patienterna att släppa på kontrollen över sin sjukdom. Men 

att släppa på kontrollen är samtidigt en viktig del i återhämtningen. Det är viktigt att 

sjuksköterskan tar över kontrollen till viss del och visar vad som är normalt och inte (Zugai et 

al., 2013). Patienter beskrev att det tog lång tid att förstå att de förde en kamp mot en 

ätstörning. De insåg detta först när sjukdomen försvårade vardagslivet. Några patienter 

beskrev sjukdomen som något skyddande och något som gav dem självförtroende och fick 

dem att känna att de lyckats med något (RE Fox & Diab, 2015).   

 

Patienter kunde känna en oro inför att släppa på kontrollen och lämna över den till 

sjuksköterskan (Smith et al., 2016; Gulliksen, 2014). Det kunde handla om kontrollbehov. 

Patienten kunde uppleva att kontrollen var något som var deras och som de kunde styra över 

(RE Fox & Diab, 2015). En del patienter upplevde att kontrollen över sjukdomen blivit för 

stor, att sjukdomen tagit över och att kontrollen var svår att släppa taget om (Colton & 

Pistrang, 2004). Sjuksköterskan tog över kontrollen och befanns sig hela tiden hos 

patienterna. Patienterna upplevde att sjuksköterskans ständiga närvaro var en produktiv del av 

vården (Zugai et al., 2013), att det var skönt att bli av med kontrollen och att sjuksköterskan 

tog över (RE Fox & Diab, 2015). 

 

“Sjuksköterskorna var alltid med oss, under hela tiden vi var på 

sjukhus. De hade alltid ögonen på oss. De tittade på oss så vi 

inte kunde ta några genvägar”. Fritt översatt från källa  

(Zugai et al., 2013). 

 

Sjuksköterskorna var strikta mot patienterna, försäkrade sig om att de inte utförde någon 

fysisk aktivitet och berättade för patienterna när de gjorde fel (Zugai et al., 2013; Ryan et al., 

2006). Eftersom sjuksköterskorna träffat många patienter och sett hur de utfört fysisk aktivitet 

på toaletten eller gömt laxerande medel, upplevde de en svårighet i att lita på patienterna. 

Många sjuksköterskor upplevde sig själva som misslyckade eftersom de inte hade full kontroll 

(Ramjan, 2014). Patienterna kunde vara manipulativa mot sjuksköterskorna och det kunde 
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uppstå kamp om kontroll mellan patienten och sjuksköterskan (Ryan et al., 2006; Colton & 

Pistrang, 2004). Istället för att lita på varandra, misstrodde de varandra och sjuksköterskorna 

upplevde att patienterna såg sjuksköterskorna som någon som tog kontrollen ifrån dem samt 

att de såg detta som ett straff (Ramjan, 2014). Det var därför viktigt att sjuksköterskan var 

tydlig och visade vem som bestämde (Ryan et al., 2006). En sjuksköterska kritiserade detta 

och menade att de sjuksköterskor som jobbat länge på avdelningen var för strikta mot 

patienterna och kunde skrika åt dem (Ryan et al., 2006).  

 

Patienterna kunde uppleva reglerna som hårda men kunde i efterhand se det som något bra 

(Zugai et al., 2013). En del patienter uppskattade att de inte själva behövde styra över sin 

sjukdom. Andra tyckte däremot inte om när de var tvungna att följa de strikta reglerna (Colton 

& Pistrang, 2004). När patienter senare i behandlingen återfick kontroll av sjuksköterskan 

kände de att de gjorde framsteg i sin återhämtning (Smith, 2016).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att det ibland kunde uppstå en frustration i mötet med patienten. 

Patienterna testade sjuksköterskorna i hur långt de kunde dra på gränserna, och det hände att 

patienter gick ihop mot sjuksköterskan. Sjuksköterskorna uppgav hur de med tiden lärde sig 

när patienterna manipulerade dem (Malson & Ryan, 2006). Enligt sjuksköterskorna var det en 

utmaning att vårda patienter med anorexia nervosa. I och med patienternas kontrollbehov och 

beteende, var det ibland svårt för sjuksköterskorna att leva upp till sin idealbild av hur en 

sjuksköterska skulle vara förtroendefull och inte dömande (King & Turner, 2000). Van 

Ommen et al., (2009) beskriver tre övergripande faser i den sjukas väg mot återhämtning. 

 

I den första fasen var det centrala att lära sig att äta igen. Sjuksköterskan stöttade patienten till 

att få ett normalt beteende inför mat och träning, tog över kontrollen över patienternas ätande 

och agerade envist, något som uppskattades av patienterna. Att ta över ansvaret som 

sjuksköterska för att sedan ge tillbaka ansvaret när patienten visade framsteg var av betydelse. 

Om patienten inte kunde hantera ansvaret, tog sjuksköterskan tillbaka det. Fas ett inkluderade 

även att information gavs till patienten om sjukdomen och riskerna med att vara underviktig. 

Det som ansågs viktigt hos sjuksköterskorna i fas ett, enligt patienterna, var engagemang, 

tillförlitlighet, närvaro och tydlighet (Van Ommen et al., 2009).  

 

I den andra fasen återfick patienten kontroll över sina matvanor och sin träning och även ett 

normaliserat liv vad gällde bland annat skola och relationer. Exempel på hur patienter återfick 
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kontrollen var att de fick börja göra sina egna smörgåsar. Sjuksköterskan blev i denna fas en 

förebild för patienten och genom att sjuksköterskan åt samt promenerade tillsammans med 

patienten, såg patienten vad som var ett normalt beteende (Van Ommen et al., 2009).  

 

I den tredje fasen patienterna själva ansvariga för sina mat- och träningsvanor. Sjuksköterskan 

fanns fortfarande med som stöd och fortsatte att stödja patienten när problem uppstod. I denna 

fas var det viktigt att patienterna kände att de kunde lita på sjuksköterskan (Van Ommen et 

al., 2009).  

 

“Det var bra att någon tog över kontrollen för mig så jag slapp 

tänka själv. Bara jag slapp fatta egna besult själv”. 

Fritt översatt från källa (Van Ommen et al., 2009). 

 

4.4. Bristande kunskap 

Behovet av att få en sjuksköterska med erfarenhet av anorexia nervosa var stort enligt 

patienterna. Patienter kunde uppleva att sjuksköterskor kunde se dem som ett “anorexiafall” 

och inte som personen bakom sjukdomen (Tierney, 2008; Colton & Pistrang, 2004). De kunde 

uppleva sjuksköterskor som oförstående och hårda och att det förelåg brist på individuell 

omvårdnad. En allmän oförståelse och brist på kunskap hos sjuksköterskan förvärrade dessa 

beteenden (Tierney, 2008). En sjuksköterska med mer kunskap visade sig vara bättre på att 

hjälpa och förstå patienten (Gulliksen, 2014). Patienter beskrev hur de kände sig 

nedprioriterade och inte tagna på allvar (Tierney, 2008; Gulliksen, 2014). En patient beskrev 

hur en sjuksköterska inte insåg det allvarliga i sjukdomen på följande sätt: 

 

“Jag kommer ihåg en sjuksköterska som frågade mig om jag 

kunde ge henne en bit av min sjukdom, så hon kunde gå ner i vikt 

innan hennes semester började, jag menar, hur sjukt är det inte?” 

                    Fritt översatt från källa (Tierney, 2008). 

 

Sjuksköterskorna kunde uppleva svårigheter i att förstå sjukdomen. Sjuksköterskorna 

misstänkte ibland att patientens problem var mentalt och att det därför var patienten själv som 

behövde lösa problemet. En del sjuksköterskor ansåg att patienterna själva försatt sig i denna 

situation och tyckte därför det var svårt att vara sympatiska. De menade att de hade själva ett 
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val och att de valde att gå den vägen. Den här attityden ansåg Ramjan (2014) bero på brist på 

kunskap hos sjuksköterskan. De kunde även favorisera patienter, framför allt dem som följde 

sin behandling, de så kallade “bra” patienterna (Ramjan, 2014). Det framkom även att 

sjuksköterskorna inte alltid var så engagerade i vården samt i patienten, och att de var nöjda så 

länge patienten visade en högre siffra på vågen (Tierney, 2008). Patienterna uppgav att de 

ibland kunde uppleva att sjuksköterskorna blev överrumplade av deras historier. Det kunde ge 

patienten en känsla av hopplöshet och en känsla av att bli lämnad. Dessa beteenden hos 

sjuksköterskan kunde leda till att patienten upplevde en känsla av att vilja stanna kvar i sin 

sjukdom (RE Fox & Diab, 2015). 

 

5. DISKUSSION 
Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser kring omvårdnaden av anorexia nervosa 

hos patienter och sjuksköterskor. Resultatet av analyserad data visar att det föreligger många 

olika tankar och upplevelser kring omvårdnaden av anorexia nervosa. Att patienten och 

sjuksköterskan kommunicerade med varandra var en central del i omvårdnaden och en viktig 

del i patientens återhämtning. Även att en relation mellan patient och sjuksköterska byggdes 

upp visade sig vara betydelsefullt. Sjukdomen anorexia nervosa karaktäriseras av ett stort 

kontrollbehov vilket kunde leda till en kamp om kontroll mellan patient och sjuksköterska. 

Utifrån resultatet märktes även en bristande kunskap hos sjuksköterskor i vårdandet av 

patienter med anorexia nervosa.                     

                                                              

5.1 Resultatdiskussion                         

Kommunikation är enligt Joyce Travelbee ett av sjuksköterskans viktigaste redskap och en 

förutsättning för att patienter och sjuksköterskor ska kunna förmedla sina tankar och känslor 

(Kirkevold, 2009). Analysen visade att de patienter som öppnade sig och berättad om sina 

känslor var lättare för sjuksköterskorna att förstå. Det i sin tur underlättade sjuksköterskans 

arbete mot patientens tillfrisknande (Micevski & McCann, 2005). Genom kommunikation kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten att behärska sin sjukdom och sitt lidande (Kirkevold, 2009). 

Om sjuksköterskan ger patienten individanpassad information samt kommunicerar om 

planering och mål med omvårdnaden främjas patientens hälsa (Waldrop, 2005). Vikten av 

tydlig information från sjuksköterskan om sjukdomens förlopp, samt vikten av 

patientdelaktighet, framkom även i resultatet (Bakker et al., 2011). Patienter uppskattade även 
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att få möjligheten att kommunicera med sjuksköterskor på en djupare nivå eftersom en stor 

del av den vardagliga kommunikationen var på en ytlig nivå (Tierney, 2008). 

 

I analysen framgick att god kommunikation mellan patient och sjuksköterskan gjorde att 

patienten inte kände sig ensam i sin sjukdom och att patienten kunde öppna sig om det som 

kändes jobbigt i stunden (Gulliksen, 2014; Sly et al., 2014). Eide och Eide (2013) menar att 

det är viktigt att sjuksköterskan får patienten att känna sig trygg och belyser vikten av att vara 

en god lyssnare och visa empati för patienten. Kommunikation anses därför vara avgörande i 

omvårdnaden av anorexia nervosa. Utan en god kommunikation försvåras sjuksköterskas 

förståelse för patientens behov samt även patientens tillit och förtroende för den vårdande 

sjuksköterskan. Det kan i sin tur riskera att skapa en ond cirkel och därmed inte främja 

patientens hälsa. 

 

Omvårdnaden kring anorexia nervosa bygger även på att bilda en relation mellan patienten 

och sjuksköterskan. Genom att en terapeutisk relation skapas, kan sjuksköterskans förståelse 

för patienten underlättas och en förändring ske (Snell et al., 2010). Joyce Travelbee menar att 

genom att sjuksköterskan försöker förstå det som sker mellan sjuksköterskan och patienten, 

samt vad som kan påverka patientens tillstånd, kan omvårdnaden underlättas (Kirkevold, 

2009). I analysen framkom vikten av att bilda en relation, samt dess stora betydelse för 

patientens tillstånd och återhämtning (RE Fox & Diab, 2015). 

 

Det är viktigt att patienten känner en trygghet och tillit inför den vårdande sjuksköterskan 

innan känslorna av skam och skuld kan lättas på (Föreningen Svensk psykiatri, 2005). 

Analysen visade att patienterna uppskattade när sjuksköterskan var förstående och inte för 

strikt (Zugai et al., 2013) samt att patienten kände sig lyssnad på av sjuksköterskan (Smith et 

al., 2016; Colton & Pistrang, 2004). Patienterna ansåg även att det var viktigt att en relation 

till sjuksköterskan fanns samt att sjuksköterskorna var avgörande i deras behandling (Sly et 

al., 2014). För att patienten skulle närma sig sjuksköterskan underlättade det om 

sjuksköterskan var lyhörd för patientens behov (RE Fox & Diab, 2015). 

 

Genom att sjuksköterskor har förutfattade meningar om en viss patient, försvåras det för 

sjuksköterskan att se det unika i patienten och förståelsen för patientens upplevelser och 

situation försvåras därmed (Kirkevold, 2009). Att patienter kände sig sedda som enskilda 

individer av sjuksköterskor och inte som ännu ett sjukdomsfall anorexia nervosa, var av stor 
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betydelse (Colton & Pistrang, 2004). Analysen visade även att om sjuksköterskan inkluderade 

patienten i vården ökade patientens motivering till att förbättra sitt mående. Patienter 

uppskattade att känna sig inkluderade i vården (Sly et al., 2014) men alla upplevde dock inte 

att sjuksköterskorna inkluderade dem (Smith et al., 2016; Colton & Pistrang, 2004). 

 
Travelbee menar att en relation mellan en sjuksköterska och en patient ska vara ömsesidig. 

Detta eftersom även sjuksköterskan har behov som behöver tillgodose (Kirkevold, 2009). 

Analyserad data visade att om en relation har utvecklades förbättrades patientens motivation 

till förändring och patienternas vilja att glädja sjuksköterskorna samt göra dem stolta (Zugai et 

al., 2013). När en relation hade utvecklats kände patienten att den hade någon att ty sig till 

och lita på (Gulliksen, 2014). Travelbee menar att målet med en relation uppnås när patienten 

och sjuksköterskan har gått igenom de fem interaktionsfaserna. Det vill säga: det första mötet, 

framväxt av identitet, empati och sympati samt ömsesidig förståelse och kontakt (Kirkevold, 

2009). När en relation har byggts upp, underlättas chanserna till förändring hos patienten 

(Föreningen Svensk psykiatri, 2005).   

 

Sjuksköterskor kan uppleva svårigheter i vårdandet av patienter med anorexia nervosa 

(Robinson et al., 2015). Analyserad data visar att sjuksköterskor kunde uppleva att patienter 

var manipulativa samt att de hade svårt att släppa på kontrollbehovet. Det i sin tur försvårade 

sjuksköterskans chans till att bygga upp en relation till patienten (Micevski & McCann, 2005). 

Sjuksköterskorna ansåg att det var lättare att sympatisera för de patienter som följde sin 

behandlingsplan (Ramjan, 2014). 

 

Joyce Travelbee menar att det är sjuksköterskans ansvar att relationen etableras och 

upprätthålls (Kirkevold, 2009). Genom att sjuksköterskan försöker förstå patienten, få 

patienten att prata ut och berätta om sina känslor, samt att uppmuntra patienten och behandla 

denne med respekt, stärks relationen (Micevski & McCann, 2005). Sjuksköterskor hade en 

stor önskan om att kunna hjälpa patienten och förändra dess beteende tidigt i livet. En del 

sjuksköterskor kunde bli så fästa vid patienterna och deras tillfrisknade att moderskänslor 

uppstod (Ryan et al., 2006; Malson & Ryan, 2006). Dock kunde en känsla av hopplöshet och 

otillräckligt uppstå när patienter försämrades och exempelvis gick ner i vikt under pågående 

behandling (Ryan et al., 2006). Men forskning visar att det är viktigt att sjuksköterskor inte tar 

situationer som uppstår med patienter personligt utan släpper det och tar nya tag. Detta är 
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viktigt eftersom patienter med anorexia nervosa redan är sköra och behöver någon som är 

självsäker i sitt arbete, eftersom det gynnar patientens hälsotillstånd (Snell et al., 2010). 

 

Enligt Joyce Travelbee är det viktigt att ett möte mellan två individer inte präglas av 

förutfattade meningar. Det är viktigt att en sjuksköterska ser patienten som en unik person och 

en person som är olik alla (Kirkevold, 2009). Detta kan jämföras med analyserad data, där 

sjuksköterskor redogör för vilka egenskaper som anses viktiga i vårdandet av patienter med 

anorexia nervosa. En sjuksköterska ska inte vara dömande, vården skall bedrivas jämlikt samt 

säkerställa patientens rättigheter (King & Turner, 2000). Genom att sjuksköterskan visar stöd 

och intresse främjas relationen till patienten (Micevski & McCann, 2005). Uppmuntring från 

sjuksköterskan bidrar även till att undvika risk för återfall hos patienten (Waldrop, 2005). 

Patienter med anorexia nervosa lider vanligen av en rädsla för att tappa kontrollen 

(Föreningen Svensk psykiatri, 2005). Ordet kontroll innebär en reglering eller styrning av 

något samt att kontrollera att en viss uppgift stämmer (Eigidus, 2015). Utifrån analyserad data 

framgick det att patienter ofta upplever stark oro och svårigheter kring att släppa på kontrollen 

över sina mat- och träningsvanor (Zugai et al., 2013). Kontrollbehovet över sjukdomen 

försvårade patienternas möjlighet att lämna över kontrollen till sjuksköterskan (Smith et al., 

2016; Gulliksen, 2014). Att sjuksköterskan tog över kontrollen var en viktig del i patienternas 

återhämtning (Zugai et al., 2013) och patienter kunde uppleva en lättnad när sjuksköterskan 

tog över kontrollen (RE Fox & Diab, 2015). 

 

Eftersom patienter även har svårigheter att inse sin sjukdom försvåras återhämtningen och 

patientens motivation ytterligare (Föreningen Svensk psykiatri, 2005). Att sjuksköterskorna 

var strikta och tydliga visade sig därför vara en viktig del i omvårdnaden (Smith et al., 2016; 

Zugai et al., 2013; Ryan et al., 2006). Men många sjuksköterskor upplevde omvårdnaden som 

svår (King & Turner, 2000; Malson & Ryan, 2006). Patienter kunde uppleva sjuksköterskan 

som någon som tog kontrollen ifrån dem (Ramjan, 2014). Patienterna kunde vara 

manipulativa och en kamp om kontroll mellan sjuksköterskan och patienten kunde uppstå. 

Sjuksköterskan upplevde därmed svårigheter i att lita på patienterna (Ryan et al., 2006; Colton 

& Pistrang, 2004; Malson & Ryan, 2006). 

 

Frågor rörande kontroll anses som en svår del i omvårdnaden. Eftersom många patienter lider 

av ett kontrollbehov (Zugai et al., 2013) kan det bidra till svårigheter i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete och därmed kan eventuellt tid vara en underlättande faktor. Genom att ha 



 
 

20 

förståelse för individuell omvårdnad anses vägen mot återhämtning gynnas. Forskning visar 

att kontrollen över vikten är en central del i sjukdomen. Genom att varje morgon innan 

frukost och efter toalettbesök kontrollera sin vikt kan anorexia patienten behålla kontrollen 

över sin vikt (Robinson et al., 2015). I de analyserade studierna framgick det att patienter 

beskrev kontrollen över sjukdomen som något som gav dem självförtroende och fick dem att 

känna att de lyckats med något, eftersom kontrollen var något de själva kunde styra över (RE 

Fox & Diab, 2015). Det kan kopplas till kriterierna för fastställandet av sjukdomen anorexia 

nervosa, vilket innefattar att personen har en extrem rädsla för att öka i vikt (APA, 2013). 

 

Eftersom patienter med anorexia nervosa har en förvrängd självuppfattning är det viktigt att 

sjuksköterskan visar patienten stöd och omtanke. Det är även viktigt att sjuksköterskan har 

förståelse för hur patienten upplever omvårdnaden (Robinson et al., 2015). Tre övergripande 

faser finns beskrivna som redogör för den sjukas väg mot återhämtningen. Det mest centrala i 

den första fasen var att sjuksköterskan stöttade patienten att återfå ett normalt beteende och ett 

normalt liv igen. Genom att sjuksköterskan visade patienterna hur ett normalt beteende inför 

mat och träning kunde yttra sig, blev sjuksköterskan till förebild för patienten (Van Ommen et 

al., 2009). 

 

Forskning visar att sjuksköterskor kan ha en förvrängd uppfattning om sjukdomen (Robinson, 

2015), vilket även har framkommit i de analyserade studierna. Patienter beskrev hur de inte 

blev tagna på allvar och hur sjuksköterskor inte såg det allvarliga i sjukdomen (Tierney, 2008; 

Gulliksen, 2014). Patienterna kunde uppleva sjuksköterskorna som hårda och oförstående och 

det förelåg en brist på individuell omvårdnad (Tierney, 2008). Något som även framkom var 

att sjuksköterskorna inte alltid var tillräckligt engagerade i vården och i patienten utan 

fokuserade främst på vilken siffra vågen visade (Tierney, 2008). Detta är även något som 

Robinson et al. beskriver i sin forskning (2015). Risker finns att sjuksköterskor fokuserar för 

mycket på det fysiska målet, exempelvis patientens viktuppgång, istället för att se till hela 

patienten och dennes behov av psykiskt stöd (Robinson et al., 2015). 

 

Det förelåg bristande kunskaper hos sjuksköterskorna, bland annat eftersom sjuksköterskor i 

analyserad data kunde mena att patienterna själva satt sig i situationen och att de då ansåg att 

det var svårt att sympatisera med patienterna (Ramjan, 2014). Forskning visar att patienter 

kan uppleva att sjuksköterskorna inte kan kommunicera med dem och att när patienterna 

försöker prata med dem visar de inget intresse för dem (Snell et al., 2010). I analyserad data 
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visade det sig att sjuksköterskor kunde favorisera patienter vilket även det tyder på brist på 

kunskap hos sjuksköterskan (Ramjan, 2014). Däremot upplevde patienterna att sjuksköterskor 

med mer erfarenhet var bättre på att förstå sjukdomen och personen bakom (Gulliksen, 2014). 

 

Ökad kunskap om bemötande kring sjukdomen samt dess karaktäristiska drag bör förekomma 

i utbildningen till legitimerad sjuksköterska, eftersom ökade kunskaper leder till ökad 

förståelse. Genom att öka kunskaperna om anorexia nervosa kan sjuksköterskans kompetens 

inom flera områden utvecklas, som exempelvis kommunikation och kunskap om bemötande. 

Det kan i sin tur leda till att förmågan att bemöta patienter med en psykiatrisk sjukdom 

förbättras. 

 

5.2 Metoddiskussion                                                                        

Litteraturstudiens syfte var att studera patienters och sjuksköterskors upplevelser av 

sjukdomen anorexia nervosa och därför valdes kvalitativa studier då de ger en detaljerad bild 

av upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). Enbart studier publicerade studier från år 

2000 och framåt valdes för att få aktuell forskning och samtidigt en bredd på studerad data. 15 

vetenskapliga studier analyserades och valdes ut från tre olika databaser. En större mängd 

data hade kunnat öka studiens reliabilitet men sökningen valdes att begränsas till 15 studier då 

det var examensarbetets instruktioner. Genom att olika databaser användes resulterade det i ett 

bredare sökningsresultat eftersom de olika databaserna innehåller olika typer av studier 

(Willman et al., 2016). Däremot hade MeSH-termer kunnat användas för att utöka sökningen 

eftersom det ger ett snävare resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Studierna är gjorda i fem 

olika länder vilket kan ses som både en styrka och en svaghet för denna studie. Forskning från 

flera länder ger litteraturstudien ett bredare resultat, men olika länder kan tänkas ha olika 

strategier för hur patienter med anorexia nervosa ska bemötas och vårdas, vilket därmed kan 

ses som en svaghet. Kulturella skillnader, samhällsideal samt mängden fysisk aktivitet tros 

kunna bidra till dessa olikheter. Denna risk togs dock inte hänsyn till vid utformning av 

resultatet utan var något som reflekterades över först under diskussionen.  

 

Litteraturstudien innehåller både vuxna och ungdomars upplevelser av anorexia nervosa och 

patienternas ålder valdes därför att inte finnas med i studiens inklusions- och 

exklusionskriterier. Däremot grundar sig majoriteten av analyserad data framför allt på 

ungdomars upplevelser och därmed hade studien kunnat begränsas till enbart ungdomars 
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upplevelser eftersom studien framför allt fokuserar på detta. Problematik kan även ses vid 

deltagarnas kön då majoriteten av de studerade upplevelserna är kvinnliga. Men eftersom 

analyserade studier inte behandlat skillnader mellan könens upplevelser valdes inte detta att 

inkluderas i studiens inklusions- och exklusionkriterier.  

 

I litteraturstudien finns en risk för förförståelse, då författarna tillhör en målgrupp som har 

stor risk för att drabbas, avseende kön och ålder. Anorexia nervosa är även en sjukdom som 

författarna mött ett flertal gånger i vardagen, vilket kan leda till att en förförståelse för ämnet 

föreligger. För att undvika risken har en objektiv analys samt utformning av resultat gjorts 

genom att ett etiskt principtänkande har varit genomgående och endast etiskt godkända studier 

valdes att inkluderas i litteraturstudien. Resultatet analyserades även genom att författarna 

läste studierna enskilt och därefter jämförde det mest utmärkande från studiernas resultat.  

 

För att stärka föreliggande studie gjordes en kvalitetsgranskning och en kvalitetsbedömning 

av de valda studierna. Kvalitetsgranskning gjordes genom en utformad 

kvalitetsgranskningsmall modifierad efter “granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik” (SBU, 2014). Granskningsmallen utarbetades och 

modifierades med relevanta frågor till denna studie eftersom varje unik litteraturstudie kräver 

en anpassad granskningsmall för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Willman et 

al., 2016). Endast studier med medelhög till hög kvalitet valdes, men vid insamling av data 

gjordes en genomläsning av studiers sammanfattning vilket ledde till att få studier föll bort 

under kvalitetsgranskningen.    

                                                             

6. Slutsats 

Studien visar på att vikten av att bilda en relation mellan patienten och sjuksköterskan är 

avgörande för patientens återhämning från sjukdomen anorexia nervosa. Genom en god 

kommunikation förbättras chanserna till att utveckla en relation och om en relation byggs upp 

har det resulterat i ökad förståelse för sjukdomen, hos båda parterna. En ökad förståelse för 

sjukdomen har visat sig underlätta då patienter exempelvis upplever en trygghet och tillit till 

sjuksköterskan. Eftersom anorexia nervosa är en psykisk sjukdom är kommunikation 

avgörande därför att den leder till att patienten öppnar sig om sina tankar och känslor. Det 

leder till att risken minskar för att patienten blir ensam i sina tankar samt isolerar sig. Studien 

visar även att både patienter och sjuksköterskor upplever svårigheter kring kontrollen av 
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sjukdomen. Det kan uppstå en kamp om kontroll vilket kan försvåra omvårdnaden och 

chansen att bilda en relation. Detta skapar känslor av frustration hos sjuksköterskan medan 

patienter upplever en oförståelse hos sjuksköterskan och denna oförståelse har visats kunna 

tyda på brist på kunskap hos sjuksköterskan.  

 

Det finns behov av vidare forskning eftersom sjukdomen anses fortsätta öka i omfång med 

tanke på de rådande samhällsidealen. Även individers krav på fysisk aktivitet tros öka vilket 

kan bidra till ytterligare ohälsosamt beteende. Avslutningsvis kan det konstateras att förståelse 

för sjukdomen har stor betydelse för patienters tillfrisknande och det är därmed viktigt att 

sjuksköterskan ser till varje enskild individs behov och bemöter dem med respekt och empati.  
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Bilaga 1. Artikelmartris 
Författare, årtal, land Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Bakker, R. Meijel, B. Beukers, L. 
Ommen, J. Meerwijk, E. Elburg, A.  
 
2011, Nederländerna 

Att undersöka sjuksköterskans roll i 
omvårdnaden av patienter med anorexia 
nervosa 

Kvalitativa 
intervjuer  

8 stycken 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor anser sig spela en viktig roll i patienternas 
tillfrisknande. En bra relation mellan sjuksköterska och 
patient är viktigt i behandlingsprocessen.  

Medelhög 
kvalitet 

Zugai, J. Stein-Parbury, J. Roche, M. 
 
2013, Australien 

Att undersöka patientens upplevelse av att 
bli vårdad samt sjuksköterskans roll i 
behandlingen. 

Kvalitativa 
intervjuer  

8 stycken 
patienter  

Studien betonar vikten av en god relation mellan 
sjuksköterska och patient för ett gott behandlingsresultat. 

Hög 
kvalitet 

Tierney, S. 
 
 
2008, USA.  

Att undersöka unga personers tankar kring 
att bli vårdade för anorexia nervosa.  

Kvalitativa 
intervjuer 

10 stycken 
patienter 

Patienterna behöver motiveras för förändring och hjälps 
också framåt genom att bli sedda som personer, och inte bara 
som fall av anorexia nervosa. 

Hög 
kvalitet 

Van Ommen, J. Meerwijk, E. Kars, M. 
Van Elburg, A. Van Meijel, B. 
 
 
 
2009, USA 

Att utveckla en teoretisk modell som 
beskriver omvårdnadens fördelar, baserat 
på patientens upplevelse. 

Kvalitativa 
intervjuer 

13 stycken 
patienter 

En modell för att lyckas uppnå effektiv vård utvecklades 
baserat på patienternas upplevelser. 

Hög 
kvalitet 

Smith, V.  Chouliara, Z. Morris, P. 
Collin, P. Power, K. Yellowlees, A. 
Grierson, D. Papageorgiou, E. Cook, M. 
 
2016. England 

Att studera kvinnors erfarenheter av att bli 
specialistvårdade för anorexia nervosa på 
sjukhus. 

Kvalitativa 
intervjuer 

21 stycken 
patienter 

Patienter upplevde svårigheter kring kontroll och anpassning 
till sjukhusmiljön och att bilda en relation till sjuksköterskan 
var av betydelse för patienternas återhämtning.  

Hög 
kvalitet 

Micevski, V., & Mc 
Cann, V, T. 
 
2005, Australien 

Att undersöka strategier 
barnsjuksköterskor använder för att 
utveckla en professionell mellanmänsklig 
relation till patienter med anorexia 
nervosa 

Kvalitativa 
intervjuer 

10 stycken 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor upplevde svårigheter i att bilda en relation 
till patienten. De menade att om patienterna öppnade upp sig 
om sina tankar och känslor underlättade chanserna till att 
bilda en relation.  

Medelhög 
kvalitet 
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King J, S. & Turner, S. 
 
 
2000, Australien 

Att fördjupa kunskaperna i 
sjuksköterskors upplevelse av att vårda 
ungdomar med AN. 

Kvalitativa 
intervjuer 

5 stycken 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor beskrev vikten av att inte vara dömande, 
bedriva lika vård för alla, bygga upp ett förtroende till 
patienten, samt att vara en positiv person som guidade 
patienterna i rätt riktning.  

Hög 
kvalitet 

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

Att belysa sjuksköterskors utmaningar i 
omvårdnaden av patienter med anorexia 
nervosa 

Kvalitativa 
intervjuer 

15 stycken 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att vara tydlig i sin 
omvårdnad och använda sig av ett professionellt 
förhållningssätt till patienterna. 

Hög 
kvalitet 

Malson, H. & Ryan, V.  
 

2006, Australien 

Att undersöka sjuksköterskors feminina 
upplevelse av och syn på att vårda 
patienter med anorexia nervosa 

Kvalitativa 
intervjuer 

19 stycken 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor upplevde ett ansvar över att förändra 
patienternas beteenden. Det feminina perspektivet kan 
identifieras i förståelsen av patienten.  

Hög 
kvalitet  

RE Fox, J. & Diab, P.  
 
 
2015, England 

Att undersöka patienters upplevelser av att 
leva med kronisk anorexia nervosa 

Kvalitativa 
intervjuer 

6 stycken 
patienter 

Patienter med kronisk anorexia nervosa definierade sig som 
en person med anorexia nervosa och beskrev hur de ständigt 
upplevde en kamp mot sjukdomen.  

Medelhög 
kvalitet 
 

Sly, R., Morgan, J., Mountford, V., 
Sawer, F., Evans, C. & Lacey, J., 
 
2014, England 

Att undersöka upplevelse bland personer 
att bli vårdade för anorerxia nervosa..   

Kvalitativa 
intervjuer 

8 stycken 
patienter 

Det var avgörande för behandlingen om en relation fanns 
mellan sjuksköterskan och patienten. 

Hög 
kvalitet 

Gulliksen, K., Nordbø, R., Espeset, E., 
Skårderud, F. & Holte, A.  
2014, Norge 

Att undersöka reflektioner och reaktioner 
patienter med anorexia nervosa upplever 
av första kontakten med sjukvården. 

Kvalitativa 
intervjuer 

34 stycken 
patienter 

Hälso- och sjukvårdspersonal bör ha en professionell 
kommunikation och adekvat kunskaper om sjukdomen. 

Medelhög 
kvalitet 

Ramjan L.M. 
 
2004, Australien  

Att undersöka svårigheter i att utveckla en 
terapeutisk relation mellan sjuksköterska 
och en patient anorexia nervosa.  

Kvalitativa 
intervjuer 

10 stycken 
sjuksköterskor 

Bristande kunskaper försvårade chansen till att utveckla en 
terapeutisk relation mellan sjuksköterskan och patienten.  

Hög 
kvalitet 

Colton, A. & Pistrang, N. 
 
2004, England 

Att skapa en detaljerad bild av hur 
ungdomar upplever att bli vårdade för 
anorexia nervosa på sjukhus.  

Kvalitativa 
intervjuer 

19 stycken 
patienter 

Förståelsen för personer med anorexia nervosa är bristande 
bland sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal.  

Hög 
kvalitet 
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Bilaga 2. Granskningsmall 

Modifierad efter ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser” (SBU, version 2014:1.2). 

Maxpoäng = 13 p. 

Kvalitet = Hög/medelhög/låg 

Ja = 1 p, Nej = 0 p. Poängsumman sammanställdes och omvandlades till procent av den totala 

poängsumman. Hög kvalitet = 80-100 %. Medelhög = 60-79%. Under 60 % = låg

 Granskningsområde Fråga Ja Nej 

1 Syfte Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställning? 

  

2 Urval Är urvalet relevant?   

3 Urval Är urvalsförfarandet tydligt 
beskrivet? 

  

4 Urval Finns relevant etiskt resonemang?   

5 Urval Är kontexten tydligt beskriven?   

6 Datainsamling Är datainsamlingen tydligt 
beskriven? 

  

7 Datainsamling Är datainsamlingen relevant?   

8 Datainsamling Råder datamättnad?   

9 Analys Är analysen tydligt beskriven?   

10 Analys Råder analysmättnad?   

11 Resultat Är resultatet logiskt?   

12 Resultat Är resultatet tydligt beskrivet?   

13 Resultat Är resultatet överförbart till ett 
liknande sammanhang?  

  

Summa poäng:     

Sammanfattande 
bedömning av 
kvalitet: 

    

Granskare signatur:  Datum: 


