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Sammanfattning 
Bakgrund: Anorexia nervosa (AN) är en allvarlig psykisk sjukdom som är tjugo gånger vanligare 
bland kvinnor än män och präglas av en skev kroppsuppfattning och avsiktlig svält. Sjukdomen 
drabbar även närstående till personen med AN eftersom nya rutiner etableras.  
Syfte: syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för personer med 
Anorexia nervosa.  
Metod: deskriptiv litteraturstudie med systematiska litteratursökningar. Integrerad analys användes 
som analysmetod av data. Därigenom växte fyra kategorier fram; Att skapa en trygg relation, Att ge 
stöd och hopp, Att ge information och vägledning och Att ge patienten ansvar. Kategorierna repre-
senterar betydelsefulla omvårdnadsåtgärderna i omvårdnadsarbetet av personer med AN. 
Resultat: den trygga relationen kunde öka patientens följsamhet till behandlingen, vilket mottaglig-
gjorde patienten för information och vägledning om, och till, hälsosamma beteenden. Sjuksköters-
kan övertog patientens ansvar över mat och träning i början av behandlingen. Patienten återfick an-
svaret successivt i samband med framsteg i behandlingen. Genom sjuksköterskans stöd kunde pati-
enterna inges hopp om en hälsosam framtid. 
Slutsats: litteraturstudien genererade omvårdnadsåtgärder som är lämpliga i behandlingen mot AN 
och vikten av att de personcentreras för att på bästa möjliga sätt hjälpa patienten till ett hälsosamt 
liv. 

Nyckelord: Anorexia nervosa, Omvårdnad, Ätstörningar, Omvårdnadsåtgärder, Sjuksköterska 
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1. Inledning 
Under praktiken inom psykiatrin mötte vi flertalet patienter med Anorexia nervosa (AN). Det 
var svårt för sjuksköterskorna att nå fram till patienterna eftersom patienterna inte uppfattade 
problematiken med sjukdomen. Det väckte vårt intresse att söka kunskap om sjukdomen och 
undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda för att hjälpa 
patienterna mot en mer hälsosam livsstil. 
 
2. Bakgrund     
2.2 Genus och prevalens 
AN beskrevs för första gången under 1600-talet. Texterna författades främst av nunnor som 
beskrev tillståndet som en dygd. Avhållsamheten från mat påvisade förmåga att kontrollera 
den egna kroppen och avstå från frestelser. Under 1870-talet fastställdes tillståndet som en 
psykisk sjukdom och fick sitt namn från grekiskans ord för aptitlöshet (Blume & Sigling, 
2008). 
 
AN är tjugo gånger vanligare hos kvinnor än män och debuterar vanligtvis i tolv- till 
artonårsåldern (Hwang & Nilsson, 2011). Sjukdomen förekommer främst i den vita 
befolkningen (Wijbrand-Hoek, 2006) och i västvärldens ekonomiskt välbärgade familjer. I 
Sverige beräknas cirka en halv till en procent av alla flickor drabbas av sjukdomen innan 
sextonårs ålder (Hwang & Nilsson, 2011). Enligt en rapport från Statens beredning för 
Medicinsk och Social utvärdering ([SBU], 2011) var cirka tiotusen personer diagnostiserade 
med sjukdomen år 2011. Dödligheten bland personer med AN är sex gånger så hög jämfört 
med samma åldersgrupp i normalbefolkningen. Smink, van Hoeken och Hoek (2012) visade 
att prevalensen för AN generellt varit stabil under de senaste årtiondena, men att det skett en 
ökning av förekomsten bland kvinnor i ålder mellan femton till nitton år. Det är oklart om 
ökningen beror på att fler fall som tidigare inte utretts nu identifierats, eller om fler unga 
kvinnor faktiskt insjuknat. 
 
2.3 Definition 
2.3.1 Anorexia nervosa 
Hwang och Nilsson (2011) definierar AN som en skev uppfattning om den egna kroppen och 
en rädsla för att gå upp i vikt. Enligt American Psychiatric Association (2013) definieras AN 
av ett medvetet begränsat energiintag som inte tillgodoser energibehovet. Det leder till att 
kroppen förlorar vikt och väger för lite i relation till personens kön, ålder, tillväxtkurvor och 
fysiska hälsa. Personen med AN är rädd för att bli överviktig och/eller gå upp i vikt och 
utvecklar därför beteenden som hindrar viktuppgång trots tydliga tecken på undervikt. 
Kroppsuppfattningen är störd och personen tenderar värdera sig själv utifrån kroppsvikt och 
kroppsform.  
 
2.3.2 Omvårdnadsåtgärd 
En omvårdnadsåtgärd är en handling som utförs i syfte att uppnå omvårdnadsdiagnosens mål, 
vilket kan vara att bibehålla patientens hälsa, underlätta tillfrisknande eller främja en fridfull 
död. Ansvaret för omvårdnadsåtgärden har sjuksköterskan. Den ska utföras på ett sådant vis 
som hjälper patienten att återta sitt oberoende. En omvårdnadsåtgärd kan således vara att 
involvera, motivera, underlätta, skydda, begränsa, stödja, assistera, utföra något åt patienten 
eller att avstå från handling (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). 
 
2.4 Symtom 
En ätstörning inleds ofta med att personen äter en specifik diet som leder till avsiktlig 
viktnedgång. En person med AN kan mista upp emot en tredjedel av sin ursprungliga 
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kroppsvikt inom loppet av några månader men ser sig ändå inte som mager. I vissa fall kan 
självsvält och bantning även kombineras med frosseri. Personen gör sig sedan av med maten 
genom att laxera sig eller kräkas (Hwang & Nilsson, 2011). Sjukdomen anses vara den 
allvarligaste formen av ätstörning eftersom den kan påverka kroppens alla organ, vilket i 
förlängningen kan leda till döden (SBU, 2011). Undernäringen och/eller intensiv fysisk 
aktivitet kan även leda till försenad pubertet (Hwang & Nilsson, 2011). Personer med AN har 
vanligtvis minst en samexisterande psykisk störning. Vanligast förekommande är depressiva 
episoder och egentlig depression (Voderholzer et al., 2015).  
 
2.5 Orsaker 
Kroppsidealen är nu för tiden tydliga och snäva – män ska vara långa och muskulösa och 
kvinnor smala. Eftersom tonårsperioden kan vara en tid präglad av oro över att kroppen inte 
duger eller utvecklas som den ska, kan miljön som tonåringar växer upp i kan orsaka till AN. 
Kroppsuppfattningen har stort inflytande över framförallt flickors självkänsla. Flickor som 
inte anser att den egna kroppen duger tenderar ha en negativ uppfattning om sig själv. 
Störningar av kroppsuppfattningen utgör ett diagnoskriterium för ätstörningar (Hwang & 
Nilsson, 2011). 
 
Det är oklart varför vissa personer utvecklar AN, men familjesituation, arv, sociokultur, 
biologi och individuella faktorer har identifierats som predisponerade faktorer (Noort, 
Pfeiffer, Ehelich, Lehmkuhl & Kappel, 2016). Ur ett psykologiskt perspektiv förstås AN som 
ett sätt för personen att antingen fördröja pubertet och vuxenliv, eller som ett sätt för 
tonåringen att uttrycka sitt behov av självständighet i en familj med stark kontroll. Ur ett 
somatiskt perspektiv kan sjukdomen antas bero på att transmittorsubstanserna som styr 
hungerkänslan är hämmad, medan det psykodynamiska perspektivet utgår från att problemet 
beror på personens rädsla att bli vuxen och genom svält försöker behålla barnkroppen. Genom 
familjens uppmärksamhet skulle personen kunna fortsätta bli behandlad mer som ett barn än 
som en tonåring eller vuxen. Genom ett beteendeterapeutiskt perspektiv förstås sjukdomen 
som en konsekvens av ett felinlärt beteende eller som ett sätt att vinna familjemedlemmarnas 
uppmärksamhet. Enligt ett familjeterapeutiskt synsätt är sjukdomen ett resultat av anklagelser 
om att vara orsaken till att dåliga relationer inom familjen uppstått (Hwang & Nilsson, 2011).  
 
2.6 Att leva med Anorexia nervosa 
Robinson, Kukurcska, Guidetti och Leavey (2015) beskrev att personer med AN hade 
upplevelser av att vara fysiskt skör och känslor av värdelöshet, hopplöshet och självförakt. 
Värdelösheten kom ofta till uttryck genom avhållsamhet till mat och andra ägodelar. 
Deltagarna beskrev också en extrem ovilja att spendera pengar på sig själva eftersom de inte 
ansåg sig värda att unna sig saker. Personer med sjukdomen har ofta ett stort kontrollbehov 
vilket kom till uttryck i bland annat balansgången mellan självsvält och undvikande av 
allvarliga fysiska komplikationer. Studiedeltagarna uttryckte känslor av att sjukdomen 
fråntagit dem möjligheten till en karriär och familj eftersom all tid gick till att balansera kost 
och motion med fysiska komplikationer.  
 
Robinson et al. (2015) beskrev att samtliga deltagare med AN var socialt isolerade. De var 
upptagna med att fokusera på sin vikt och rädda för att grupptryck skulle påverka dem att äta. 
Det medförde att de kände sig tvingade att undvika sociala situationer där mat kunde 
förekomma. De hade utvecklat strategier och undanflykter för alla former av sociala tillfällen. 
De beskrev att de på grund av sin sjukdom inte kunde ha ett normalt socialt umgänge och att 
relationer därför försämrades och försvann. Gemensamma måltider som kunde vara tillfällen 
att utveckla relationer och uttrycka känslor beskrevs som något de gick miste om på grund av 
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rädslan att gå upp i vikt (Robinson et al., 2015). De perfektionistiska och tvångsmässiga 
beteendena kan ge problem med det sociala samspelet och leda till svårigheter att få vänner 
(Hwang & Nilsson, 2011). 
 
Crisafulli, Von Holle och Bulik (2008) beskrev att det fanns negativa attityder i samhället 
gentemot personer med AN, det var en form av skuld-stigmatisering som grundade sig i 
okunskap om sjukdomen. Deltagarna ansåg att personerna hade kommunikationsproblem, att 
det var deras eget fel att de drabbats av sjukdomen och trodde att de egentligen bara ville ha 
uppmärksamhet. Deltagare som fick mer kunskap om sjukdomen fick en större förståelse för 
personerna med AN. 
 
2.7 Att leva med en familjemedlem med Anorexia nervosa 
Flertalet föräldrar till barn med AN känner oro över barnets såväl nuvarande situationen som 
framtid. De uttryckte sig vara känslomässigt dränerade och skuldbelade sig själva som 
orsaken till barnets insjuknande. De uttryckte även funderingar kring eventuellt samband 
mellan sitt eget beteende kring mat och barnets insjuknande. Föräldrarna beskrev att 
samtalsämnena med barnen begränsades och uteslöt framförallt dieter. Restaurangbesöken 
begränsades till de ställen som barnet upplevde tryggt. Föräldrarna beskrev också att deras 
ekonomi, sociala liv och personlighet påverkades negativt till följd av barnets AN (McCormak 
& McCann, 2015). 
 
Sjuksköterskan ska se familjen ska ses som en enhet eftersom alla familjemedlemmar kan 
påverkas om en anhörig drabbas av sjukdom. Vice versa kan uppmuntrande och engagerade 
familjemedlemmar ha en hälsofrämjande effekt på den sjukdomsdrabbade (Benezein, 
Hagberg & Saveman, 2012). I en studie av Honey et al. (2008) framgick det att föräldrarna till 
tonåringar med AN önskade att sjuksköterskorna skulle inkludera dem i behandlingen, ge dem 
stöd och guidning i omvårdnaden av tonåringen och bli bemötta med positiva attityder.  
 
2.8 Teoretisk referensram 
Personcentrerad vård handlar om att se personen bakom sjukdomen. Personen behöver vara 
delaktig i sin vård eftersom dennes behov och önskemål är utgångspunkten för val av 
strategier att nå målet med vården. Vårdgivaren bör därför främja patientdelaktigheten genom 
att ge personen tid att berätta om sin situation och i sin tur förmedla information på ett för 
personen begripligt sätt. Delaktighet och autonomi är således centrala begrepp i den 
personcentrerade vården. I samtalet med personen kan även närstående identifieras som en 
hälsoresurs och bör därför inkluderas i vården om personen så önskar (Eldh, 2014). 
 
Både sjuksköterskor och patienter beskrev att det var nödvändigt att sjuksköterskan såg 
patientens dubbla identitet, varav den ena innefattade patientens sjukdom, för att kunna hjälpa 
dem. Sjuksköterskorna beskrev att det inte alltid var en lätt uppgift eftersom de upplevde att 
vissa patienter med AN kunde vara manipulativa och misstänksamma. I de fall där 
sjuksköterskorna såg sjukdomen istället för personen bakom den upplevde patienten en förlust 
av identitet. Det kunde väcka känslor av att bara vara ”ett nytt fall av AN”, vilket i sin tur 
kunde förstärka sjukdomen och upplevelsen av att ”vara en anorektiker”. De sjuksköterskor 
som uttryckte respekt för personen bakom sjukdomen hjälpte patienten att inta en mer aktiv 
roll och bli mer delaktiga i sin omvårdnad. Patienterna kunde därigenom utveckla en mer 
hälsosam livsstil. En strategi som sjuksköterskor använde för att göra patienterna mer 
delaktiga i sin omvårdnad var att låta dem berätta sina egna historier. I den personcentrerade 
vården med patienter som har AN är det av vikt att hjälpa till att tillgodose deras fysiska och 
psykologiska behov (Salzmann-Eriksson & Dahlén, 2016).        
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3. Problemformulering 
AN kan medföra fysiskt, psykiskt och socialt lidande. Teorierna om sjukdomens uppkomst, 
orsaker och bot är många. Kunskapsbristen om sjukdomen är slående och belyser behovet av 
att forma en god omvårdnad för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Det är av vikt att 
identifiera patienter med AN i ett tidigt skede eftersom komplikationer kan leda till döden. 
Genom att sammanställa omvårdnadsåtgärder som vårdpersonal och personer med AN 
beskrivit som hälsofrämjande kan en mer effektiv vård etableras. 
 
4. Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för personer med Anorexia 
nervosa. 
 
5. Metod 
Deskriptiv litteraturstudie med systematiska litteratursökningar enligt Kristensson (2014). 
 
5.1 Sökstrategi 
En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna CINAHL, PsycINFO och 
MEDLINE. Utifrån syftets meningsbärande ord: omvårdnad och anorexia nervosa söktes 
engelska synonymer i svensk MeSH. För att finna aktuell forskning begränsades sökningen 
till att innefatta artiklar från år 2007 till år 2017. Artiklar på engelska användes som en 
begräsning i samtliga databaser. I CINAHL och PsycINFO användes även peer-reviewed som 
begränsning. 
 
I CINAHL användes Headings-termerna; Nursing Interventions, Anorexia, Anorexia Nervosa 
och Eating Disorders. En fritextsökning genomfördes med orden: Intervention, Nurse, Nurs, 
Care och Anorex. Vissa av orden trunkerades. 
 
I PsychINFO användes Thesaurus-termerna; Intervention, Nursing, Anorexia Nervosa och 
Eating Disorders. En fritextsökning genomfördes med orden: Care, Nurs och Anorex. Vissa 
av orden trunkerades. 
 
I MEDLINE användes MeSH-termerna; Nursing, Health-promotion, Anorexia och Anorexia 
Nervosa. En fritextsökning genomfördes med orden; Intervention, Nurs, Care och 
Management. Vissa ord trunkerades. 
Orden kombinerades med OR och AND, se sökmatris (bilaga 1). 
 
5.2 Urval 
Inklusionskriterier var: omvårdnadsåtgärder för personer med anorexia nervosa beskrivet av 
såväl sjuksköterskor som annan omvårdnadspersonal och patienter. Exklusionskriterier var: 
review-artiklar och omvårdnadsåtgärder gentemot familjemedlemmar till personer med 
anorexia nervosa. 
 
I urval ett lästes 4.188 artikeltitlar. Dubbletter sorterades bort och 33 artiklar valdes ut till 
urval två. I urval två lästes samtliga 33 abstrakt, varav 16 artiklar valdes ut till urval tre. I 
urval tre lästes 16 artiklar i sin helhet, varav 10 svarade mot litteraturstudiens syfte. De 
utvalda artiklarnas referenslistor lästes och genom den manuella sökningen erhölls ännu en 
artikel. Totalt inkluderades 11 artiklar i litteraturstudien, se sökmatris (bilaga 1). 
 
5.3 Värdering 
De 11 artiklar som svarade mot syftet värderades enskilt utifrån Kristenssons (2014) olika 
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värderingsfrågor. Av de 11 artiklarna var 10 stycken kvalitativa och 1 artikel var 
randomiserad kontrollerad studie (RCT). 
 
Värderingsfrågorna och följdes i sin helhet och de kvalitativa artiklarna tilldelades ett poäng 
för varje positivt svar, medan negativa svar gav noll poäng. Därefter summerades artiklarnas 
poäng. Ett till fyra poäng värderades som låg kvalitet, fem till åtta poäng värderades som 
medelhög kvalitet och nio till tretton poäng värderades som hög kvalitet. RCT-artikeln 
graderades genom att ett till sex poäng värderades som låg kvalitet, sju till tretton poäng 
värderades som medelhög kvalitet och fjorton till nitton poäng värderades som hög kvalitet. 
Samtliga artiklar inkluderades eftersom de efter granskningen ansågs vara av hög kvalitet. 
Redovisning av artiklar som inkluderades i litteraturstudien kan ses i artikelmatris (bilaga 2). 
 
5.4 Analys 
En integrerad analys enligt Kristensson (2014) användes som underlag för att bearbeta och 
analysera artiklarna (ibid). Artiklarna lästes enskilt och i enlighet med Kristenssons (2014) 
rekommendationer markerades generella skillnader och likheter i artiklarnas resultatdel under 
första genomläsningen. Skillnaderna och likheterna diskuterades, varifrån 
omvårdnadsåtgärder växte fram som kategorier. Kategorierna sammanfattar artiklarnas 
resultat och redovisas i resultatdelen.  
 
5.5 Forskningsetiska överväganden 
Samtliga artiklar var godkända av en etisk kommitté. Det etiska godkännandet innebär att 
hänsyn har tagits till de etiska principer som framgår i Helsingforsdeklarationen (World 
Medical Association [WMA], 2017). Där det framgår att deltagare, innan studien påbörjas, 
ska få information om studiens syfte och därefter ge ett informerat samtycke för att säkerställa 
att de förstått vad studien går ut på. All data ska hanteras konfidentiellt för att på så sätt 
skydda deltagarnas integritet. För att främja deltagarnas autonomi ska de erhålla information 
om att deltagandet är frivilligt och att de får lämna studien när de vill (ibid). Det som svarade 
mot litteraturstudiens syfte i artiklarnas resultatdel redovisades i litteraturstudiens resultat.  
 
6. Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier; Att skapa en trygg relation, Att ge stöd och hopp, Att 
ge information och vägledning och Att ge patienten ansvar. Kategorierna redovisas var för sig 
i texten nedan.   
 
6.1 Att skapa en trygg relation  
Att kunna sträva mot omvårdnadsmålet jämsides med patienten beskrevs av sjuksköterskorna 
som en förutsättning för att utveckla en trygg relation. Sjuksköterskorna behövde även 
förvärva kunskap om den enskilde patientens uppfattning av sin sjukdom och samtidigt visa 
förståelse för att vinna patienternas förtroende (Snell, Crowe och Jordan, 2010). Utvecklingen 
av en trygg relation mellan sjuksköterskan och patienten identifierades som en central aspekt 
av behandlingen. En trygg relation främjade patienternas förmåga att tackla problem som 
uppkom under behandlingen och spelade därför en avgörande roll för omvårdnadsresultatet. 
Utan en trygg relation upplevde patienterna behandlingen övermäktig. En dålig relation till 
sjuksköterskorna resulterade i känslor av isolering och ensamhet. Det var viktigt för patienten 
att sjuksköterskorna skapade en ömsesidig relation där patienterna kunde vara aktivt delaktiga 
i sin vård. Sjuksköterskorna främjade känslan av delaktighet genom bekräftelse, vilket var till 
nytta senare i behandlingen (Bakker et al., 2011; Sly et al., 2014). För att bygga en trygg 
relation där åsikter och önskemål kan uttryckas, behövde sjuksköterskan skapa en balans av 
ömsesidighet, respekt och acceptans mellan sig själv och patienten. De sjuksköterskor som 
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uppmuntrade sina patienter att tala om sina beteenden och vad som utlöste dem skapade en 
trygghet och lyckades hjälpa sina patienter bättre än de sjuksköterskor som undvek att tala om 
ämnet (Sly et al., 2014). Både sjuksköterskor och patienter förklarade att öppenhet och 
ärlighet krävdes för att utveckla en trygg relation, vilket underlättades av att sjuksköterskorna 
genomskådade patienternas ohälsosamma beteenden (Wright & Hacking, 2012). 
 
Första intrycket av sjuksköterskorna spelade en avgörande roll för den trygga relationens 
utveckling. En mer alldaglig klädsel och ett avslappnat sätt i samtalet ingav trygghet hos 
patienterna. Det första mötet med sjuksköterskan spelade därför en avgörande roll för 
behandlingens utveckling. Genom att sjuksköterskan intog en lyssnande roll och lät patienten 
tala under första mötet kunde trygghet och tillit skapas (Sly et al., 2014). Genom att uttrycka 
såväl negativa som positiva erfarenheter av sjukdomen inför vårdpersonalen växte känslan av 
trygghet fram, vilket medförde att patienterna vågade separera sig från sjukdomen som de 
annars identifierade sig med. Utrymme lämnades därmed för att upptäcka personen bakom 
sjukdomen (Wright & Hacking, 2012). 
 
Sjuksköterskor som träffade sina patienter mer frekvent, tog initiativ till kontakt, visade 
engagemang och hade ett öppet sinne vann större tillit än de sjuksköterskor som inte träffade 
sina patienter lika ofta. Tilliten skapade förutsättning för en trygg relation till 
sjuksköterskorna, vilken växte när de visade expertis inom ätstörningsområdet. Det skapade i 
sin tur förutsättning att samtala om ämnen som patienten ansåg vara genant, såsom 
kroppsuppfattning (van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & van Meijel, 2009). En trygg 
relation beskrivs bland annat bero på sjuksköterskornas fysiska närhet till patienten. Den 
fysiska närheten kunde innebära en kram eller smekning på axeln, vilket gav tröst och stärkte 
patienterna i kampen mot AN. Den fysiska närheten ingav även en känsla av ömsesidig 
uppskattning och förståelse (Wright, 2015). Relationen mellan sjuksköterskorna och 
patienterna var nyckeln till tillfrisknande. Sjuksköterskorna fick i vissa fall patienterna att inse 
att de duger precis som de är. En trygg relation mellan sjuksköterska och patient resulterade i 
förbättrad följsamhet till behandling och fördjupad sjukdomsinsikt vilket skapade 
förutsättning för tillfrisknande (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2012). 
 
6.2 Att ge stöd och hopp 
Sjuksköterskorna strävade och kämpade jämsides med patienterna, snarare än att försöka 
påskynda och ”knuffa” patienterna mot målet. På så vis menade sjuksköterskorna att 
patienternas stress över att nå målet reducerades, vilket i sin tur ledde till förbättrad 
följsamhet. Genom att sjuksköterskorna ingav hopp, fanns tillgängliga och gav stöd åt 
patienterna blev de hjälpta att överkomma rädslan att släppa taget om sina ogynnsamma 
beteenden (Snell, 2010). 
 
Förutsättningen för tillfrisknande var för patienterna att kunna se sig själva i en positiv 
framtid. Sjuksköterskorna behövde därför stödja patienterna att tala om framtiden och hur de 
såg på den. De behövde även hjälpa patienterna att se framtiden ur olika perspektiv eftersom 
de ofta enbart fokuserade på sig själva istället för på omgivningar och mål (Wright & 
Hacking, 2012). Patienterna beskrev att stödet var en omvårdnadsåtgärd som hjälpte dem 
förstå sitt eget värde. Stödet i form av uppmuntran och empati kunde även reducera stress och 
ångest i samband med måltider (Zugai et al., 2012).  
 
Sjuksköterskorna stöttade patienterna genom att sätta upp personanpassade mål för måltiderna 
och var noga med att uppmärksamma och uppmuntra framsteg, för att patienterna skulle våga 
utmana sig själva (Beukers, Berends, de Man-van Ginkel, van Elburg & van Meijel, 2015). 
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Samarbetet mellan patient och sjuksköterska hade en positiv effekt eftersom det ingav hopp 
om tillfrisknande (Bakker et al., 2011; van Ommen et al., 2009). Sjuksköterskorna beskrev 
vikten av att stödja patienterna till att hålla kontakt med närstående för att de skulle ha en 
normal vardag att se framemot att återvända till vid tillfrisknandet (Bakker et al., 2011). 
 
6.3 Att ge information och vägledning 
För att skapa förutsättning att vägleda patienterna till ett hälsosamt förhållningssätt till mat 
behövde sjuksköterskorna övervaka patienterna under måltiderna. Det var betydelsefullt för 
att försäkra sig om att de fick i sig tillräcklig näring, men också för att urskilja patienternas 
matvanor (Bakker et al., 2011; Beukers et al., 2015). De gav vägledning genom att instruera 
normala matvanor under måltiderna samtidigt som de förklarade varför normal kosthållning 
var nödvändig. När sjuksköterskorna lade märke till avvikande ätbeteenden instruerades 
patienten hur hen skulle göra istället (Beukers et al., 2015; van Ommen et al., 2009). 
Sjuksköterskorna observerade dessutom patienternas träningsbeteenden för att därefter kunna 
informera om ett hälsosamt förhållningssätt till träning (Bakker et al., 2011). 
 
Vissa patienter ansåg att omvårdnaden var för fokuserad på viktuppgång. De menade att en 
viktuppgång i sig inte förändrade beteendet, utan att sjukdomen skulle fortskrida så fort de var 
utanför vårdavdelningen (Tierney, 2008). Sjuksköterskorna informerade varje ny patient på 
vårdavdelningen om gällande regler (Bakker et al., 2011) och var konsekventa i sin 
omvårdnad, vilket patienterna uppskattade eftersom otydlighet i många fall väckte frustration 
(Zugai et al., 2012). Ett steg i vägledningen var att ge patienterna information om att 
ogynnsamma beteenden gav konsekvenser, om matschemat inte följdes blev patienten 
tvungen att dricka näringsdrycker. På så vis lärde sig patienterna att ogynnsamma beteenden 
inte lönade sig. En del patienter uttryckte att vägledningen fick motsatt effekt om 
sjuksköterskorna var för strikta och uttryckte att den behövde personanpassas. Vissa åt 
exempelvis långsammare än andra och skulle inte behöva bestraffas för att inte ha hunnit äta 
upp maten på utsatt tid.  
 
Sjuksköterskorna gav patienterna information om AN och beskrev hur sjukdomen kan komma 
till uttryck såväl fysiskt som psykiskt. Informationen ökade patientens kunskap om 
sjukdomens problematik, vilket minskade patientens inre motstånd (Snell et al., 2010; van 
Ommen et al., 2009). Sjuksköterskorna informerade patienterna om sjukdomen för att lära 
dem att själva uppmärksamma sina ohälsosamma beteenden (Beukers et al., 2015). Patienter 
med AN kan i många fall ha svårt att tolka och uttrycka sina känslor. Genom sin kompetens 
och erfarenhet av sjukdomen kunde sjuksköterskorna vägleda patienterna att sätta ord på 
känslorna och förstå dess ursprung. Därigenom gavs patienterna verktyg och strategier att 
hantera framtida känslor på ett mer konstruktivt sätt (Pemberton & Fox, 2013).  
 
Sjuksköterskorna hade en viktig funktion i att förmedla information mellan vårdteamet och 
patienten (Snell et al., 2010) och uttryckte även att familjen spelade en viktig roll i 
behandlingen. Vidare beskrev de att det kunde vara omöjligt att behandla en patient med AN 
om familjen inte inkluderades i behandlingen. Det var därför viktigt att sjuksköterskorna gav 
vägledning och information till familjemedlemmarna. Sjuksköterskorna hade även en viktig 
roll i att underlätta kommunikationen mellan familjemedlemmarna, samt betonade att 
föräldrarna hade viktig information om patienten (Bakker et al., 2011). Wade, Frayne, 
Edwards, Robertson och Gilchrists (2008) beskrev i sin RCT-studie att sjuksköterskor 
använde metoden Motiverande samtal (MI) för att vägleda sina patienter till 
beteendeförändring. Patienternas följsamhet och attityd till mat och behandling förbättrades 
signifikant i jämförelse med de patienter som inte fick MI som vägledning. 
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6.4 Att ge patienten ansvar 
Sjuksköterskorna tog i början av vårdtiden över ansvaret för patienternas mat och träning 
eftersom de själva var oförmögna att bryta sitt destruktiva beteende (Bakker et al., 2011; van 
Ommen et al., 2009; 2011; Zugai et al., 2012). Patienterna hade förlorat uppfattning om vad 
som var normala mat- och ätbeteenden och behövde därför en strukturerad omvårdnad. 
Därigenom kunde de gradvis bli medvetna om vad normala mat- och ätbeteenden är och 
återigen lära sig äta normalt (van Ommen et al., 2009). Ett steg i att överlåta mat-ansvaret till 
patienterna var att låta dem förbereda sina egna smörgåsar under uppsikt av en sjuksköterska. 
Om momentet gick bra fick patienterna mer ansvar. Steg för steg kunde patienterna återta 
ansvaret över sitt ätande och tränande och därmed återta kontrollen över sina egna liv. 
Sjuksköterskan gav patienterna utrymme att agera självständigt under svåra måltidsperioder. 
Därefter hjälpte de till att utvärdera vad som hänt och hur de kände för att därigenom ge 
möjlighet att förstå varför situationen uppstått. Patienterna uttryckte att det hjälpte för att 
upptäcka sina egna irrationella vanor och beteenden (Bakker et al., 2011; van Ommen et al., 
2009).  
 
För att patienterna skulle återta kontroll och ansvar över sina nyinlärda mat-, ät- och 
träningsbeteenden behövdes god balans mellan avstånd och närhet etableras mellan 
sjuksköterska och patient. För mycket spelrum kunde orsaka återfall i sjukdom och för lite 
förhindra tillfrisknande. Patienterna kunde successivt återta ansvaret för sitt ätande och sin 
träning och samtidigt ta steget tillbaka in i vardagen med exempelvis skola och jobb. 
Sjuksköterskorna gav patienterna verktyg och erbjöd övningar i att variera sina ätbeteenden; 
att till exempel ena dagen äta bland andra människor och nästa dag äta ensam. 
Sjuksköterskorna motiverade patienterna att finna egna lösningar på sina problem i syfte att 
ge patienterna ansvar över sina egna liv. Vid slutet av behandlingen hade patienterna det 
största ansvaret (van Ommen et al., 2009). 
 
För att patienten skulle kunna behålla ansvaret över sitt liv behövde hen lära sig hur hen 
skulle agera för att förebygga en ny episod av viktnedgång, samt känna igen symtom på 
återfall och eventuella fällor för återfall. Sjuksköterskorna tillgodosåg behovet genom att 
uppsätta en återfallsplan. Genom återfallsplanen fick patienterna tillfälle att bekräfta sina 
kunskaper om AN vilket gjorde det lättare för dem att förstå sina beteenden och vilka risker 
som de medför. Syftet med återfallsplanen var att ge patienten en fördjupad förståelse för 
vilka potentiella triggers som kunde bidra till nya ohälsosamma beteenden (Bakker et al., 
2011). 
 
7. Resultatsammanfattning 
Sjuksköterskan övertog i början av patientens vård ansvar över mat och träning, vilket var 
nödvändigt eftersom hen saknade kunskap om vad normala mat- och träningsbeteenden var. 
Genom information och vägledning kunde patienterna lära sig vad hälsosamma beteenden var. 
Därigenom kunde patienterna successivt återta ansvaret över sin mat och träning, vilket 
stärkte deras tilltro till sig själva. En trygg relation var viktig i omvårdnaden eftersom det 
kunde öka patienternas följsamhet till behandlingen. Genom att sjuksköterskan ingav stöd och 
hopp kunde de flesta patienterna förstå sitt eget värde, vilket gjorde att de vågade släppa taget 
om sjukdomen.  
 
8. Diskussion 
8.1 Metoddiskussion  
En litteraturstudie ger en övergripande bild av det aktuella kunskapsläget och skildrar 
skillnader och likheter i olika länder. Den kan ge indikation om huruvida det behövs mer 
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forskning inom området eller om forskningen behöver skifta fokus. Resultatet kan därefter 
användas som utgångspunkt för framtida forskning och förbättringsarbete (Kristensson, 
2014). En litteraturstudie genomfördes för att få en övergripande bild av kunskapsläget 
gällande omvårdnadsåtgärder för personer med AN. Därför uteslöts valet att genomföra 
intervju- och enkätstudie. Den här litteraturstudiens resultatet bygger på andra vetenskapliga 
studier. Det är dock svårt att veta huruvida egna tolkningar färgat resultatet.  
 
Sökstrategin redovisas ingående i metoddelen, vilket gör det möjligt för läsaren att upprepa 
sökningen och hitta de vetenskapliga artiklarna som utgör resultatet i litteraturstudien. En 
manuell sökning genomfördes för att utöka resultatgrunden. Sökorden som användes 
identifierades utifrån syftet. Eftersom det svenska och engelska språket inte nödvändigtvis ger 
helt korrekta översättningar behövdes flera olika synonymer identifieras för att lyckas inringa 
efterfrågad forskning. Trunkering användes för att öka sökningens bredd. Sökningen på 
synonymerna gav många träffar, vilket gjorde första urvalet svårarbetat. Det kan ha bidragit 
till att relevanta artiklar kan ha missats vid första urvalet. Enligt Kristensson (2014) genererar 
en fritextsökning fler irrelevanta artiklar och minskar sökningens specificitet, men ökar 
sensitiviteten. De Booleska termerna AND och OR ökar också sensitiviteten (ibid). 
Synonymerna i kombination med fritextsökningen och de Booleska termerna AND och OR 
användes för att öka sökningens sensitivitet, vilket minskade risken att gå miste om relevant 
forskning. Enligt Kristensson (2014) är CINAHL en vårdvetenskaplig databas, medan 
PsychINFO innehåller artiklar om beteendevetenskap och psykologi. MEDLINE är PubMeds 
största sökmotor och innehåller artiklar om medicinsk vetenskap (ibid). Eftersom AN är en 
psykisk sjukdom valdes PsychINFO att användas. CINAHL valdes eftersom 
omvårdnadsåtgärder efterfrågades. MEDLINE ansågs vara relevant för ändamålet eftersom 
AN är en psykisk sjukdom som kan ha flera fysiska och psykiska konsekvenser. I en handbok 
utgiven av SBU (2014) framgår det att det inte räcker att söka information i enbart en databas 
för att inringa efterfrågad forskning. Minst två databaser krävs för att sökningen ska vara 
tillräcklig (ibid), därför söktes artiklar i tre databaser, trots att MEDLINE och CINAHL gav 
många dubbletter.     
 
 Enligt Kristensson (2014) ska populationen vara tydligt avgränsad eftersom sökningen annars 
kan ge för många eller för få träffar. Överförbarheten påverkas av hur väl deltagarna är 
beskrivna, medan tillförlitligheten stärks av ett varierat urval (ibid). Begränsningar, inklusion- 
och exklusionskriterierna beskrivs i metoddelen, vilket stärker litteraturstudiens 
överförbarhet. Alla åldrar och kön inkluderades i urvalet eftersom omvårdnadsåtgärderna vid 
AN kan vara aktuella för vem som helst med sjukdomen. Resultatet lyfter 
omvårdnadsåtgärder beskrivna av både personer med AN och sjuksköterskor med ansvar över 
personer med sjukdomen, vilket stärker litteraturstudiens tillförlitlighet. I vissa artiklar var det 
svårt att avgöra om det var sjuksköterskan eller annan omvårdnadspersonal som utförde 
omvårdnadshandlingen, men eftersom sjuksköterskan enligt Björvell och Thorell-Ekstrand 
(2014) är omvårdnadsansvarig anses det därför irrelevant att veta vem som utfört handlingen. 
 
Kristenssons (2014) värderingsfrågor för kvalitativa studier utgår från ett övergripande 
bedömningsformulär. Punkterna i bedömningsformuläret har översatts, modifierats och 
omformulerats till granskande frågor för att kunna värdera kvalitativa studier. 
Värderingsfrågorna ifrågasätter alla aspekter av studierna och redogör den vetenskapliga 
studiens trovärdighet. Värderingsfrågorna för RCT-studier har även i det här fallet sitt 
avstamp i ett omfattande dokument - CONSORT-statement - där de övergripande punkterna 
översatts, modifierats och omformulerats (ibid). Värderingsfrågorna var öppna och lämnade 
utrymme för personen som värderade att själv avgöra huruvida innehållet i studierna var 
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tydligt beskrivna. Eftersom det i litteraturstudiens metoddel framgår hur 
värderingsprocesserna gått till anses läsaren själv kunna avgöra artiklarnas trovärdighet. 
Värderingen kan ha påverkats av att tidigare erfarenhet av det saknas, men i sin tur stärkas av 
att varje artikel värderats enskilt.  
 
En integrerad analys är en lämplig analysmetod för litteraturstudier eftersom den underlättar 
möjligheten att redogöra resultatet på ett överskådligt vis. Resultatets tillförlitlighet stärks i 
sin tur av triangulering eftersom risken att resultatet färgas av den enskilde personens 
förförståelse då reduceras. Tillförlitligheten stärks ytterligare genom en välbeskriven 
analysprocess (Kristensson, 2014). Innan påbörjad forskning lästes litteratur om olika 
analysmetoder. För att kunna presentera litteraturstudiens resultat på ett överskådligt vis 
ansågs en integrerad analys och triangulering vara en relevant metod.  
 
Den medicinska forskningen kräver i de flesta fall ett formellt etiskt tillstånd, vilket syftar till 
att minska risken att studiedeltagarna skadas fysiskt eller psykiskt (Kristensson, 2014). För att 
motivera litteraturstudiens etiska hänsynstagande undersöktes det huruvida de valda studierna 
hade etiskt godkännande och tillgodosåg de etiska principerna som beskrivs i 
Helsingforsdeklarationen. I en av studierna framgick det inte om den var etiskt godkänd 
(Tierney, 2008). På utgivarens hemsida framgick dock att deras publikationer alltid har etiskt 
godkännande, därför ansågs studien uppfylla de etiska kraven och inkluderades i 
litteraturstudien. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
8.2.1 Att skapa en trygg relation 
Resultatet visar att omvårdnadsåtgärden att skapa en trygg relation kan vara en förutsättning 
för sjuksköterskan att hjälpa personer med AN på vägen mot omvårdnadsmålet. Genom den 
trygga relationen kan sjuksköterskan hjälpa patienterna att lära sig hantera motgångar på ett 
konstruktivt sätt och öka deras följsamhet till behandlingen. För att etablera en trygg relation 
behöver sjuksköterskan skapa en balans av ömsesidighet, respekt och acceptans där 
patienterna kan dela med sig av åsikter och önskemål. Att uppmuntra patienterna att tala om 
sina problem kan hjälpa dem att separera sig själva från sjukdomen, vilket i förlängningen kan 
hjälpa dem mot en mer hälsosam livsstil. Den trygga relationen kan växa sig starkare när 
sjuksköterskan visar expertis inom ätstörningsområdet, eftersom det kan underlätta för 
patienterna att våga tala om till exempel kroppsuppfattning. Sjuksköterskans fysiska närhet 
kan inge tröst och stärka patienterna i kampen mot sjukdomen. Den trygga relationen är 
nyckeln till tillfrisknande och kan få patienterna att förstå att de duger som de är. 
 
Sjuksköterskan är huvudansvarig för omvårdnadsarbetet. En omvårdnadsåtgärd är bland annat 
att involvera patienten i omvårdnaden (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Det kan dock vara 
svårt att involvera patienten med AN i den trygga relationen eftersom Robinson et al. (2015) 
beskriver att personer med AN kan ha svårt med den sociala kontakten (ibid). Genom den 
personcentrerade vården skapas förutsättningar för det ömsesidiga mötet där delaktighet och 
respekt för autonomi och integritet främjas. Sjuksköterskan är lyhörd och har förmågan att 
lyssna till patientens berättelse. Därigenom kan sjuksköterskan förstå hens situation, vinna 
hens förtroende och se personen bakom sjukdomen (Eldh, 2014). Patienter med AN låter ofta 
sin kropp styra den generella uppfattningen om sig själva (Hwang & Nilsson, 2011), men 
genom personcentrerad vård kan sjuksköterskan skapa en trygg relation där de som behandlas 
för AN kan lära sig förstå sitt eget värde och att den fysiska kroppen inte har något med värdet 
att göra. Trots att patienter med AN kan vara svåra att få kontakt med, så kan sjuksköterskan 
genom den personcentrerade vården ändå skapa förutsättning för den trygga relationen genom 
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att visa respekt för integritet och autonomi. Enligt Sandman och Kjellström (2013) kan 
personer känna sig kränkta vid fysisk beröring eftersom det kan inkräkta på kroppsjagets 
integritet (ibid). Om sjuksköterskan har ett personcentrerat förhållningssätt kan hen skapa 
balans mellan den typ av närhet och avstånd som patienten behöver. 
 
Det ställs i många fall, utifrån samhällets ideal om könsroller, högre krav på pojkar än flickor 
eftersom de förväntas vara starkare och mer självständiga (Hwang & Nilsson, 2011), vilket 
skulle kunna bidra till att pojkar kanske inte får samma chans till den trygga relationen. Om 
omvårdnadsarbetet personcentreras reduceras risken att kränka integritet eftersom 
sjuksköterskan då kan se personen bakom sjukdomen. 
 
8.2.2 Att ge stöd och hopp  
Resultatet visar att omvårdnadsåtgärden att ge stöd och hopp kan vara en förutsättning för 
sjuksköterskan att hjälpa personer med AN på vägen mot omvårdnadsmålet. Genom att 
sjuksköterskan inger stöd och hopp kan patienternas stress och rädslor över att släppa taget 
om ogynnsamma beteenden reduceras, vilket i förlängningen kan leda till förbättrad 
följsamhet till behandlingen. Sjuksköterskans stöd och hopp kan hjälpa patienterna att se sig 
själva i en positiv framtid och hjälpa dem förstå sitt eget värde, vilket kan skapa förutsättning 
för tillfrisknande. För att patienterna ska ha en normal vardag att återvända till vid 
tillfrisknandet kan sjuksköterskan ge stöd genom att uppmuntra dem att bibehålla kontakten 
med sina närstående.  
 
En omvårdnadsåtgärd kan vara att stödja någon mot ett omvårdnadsmål (Björvell & Thorell-
Ekstrand, 2014), men eftersom patienter med AN ofta saknar sjukdomsinsikt kan det försvåras 
(Hwang & Nilsson, 2011). I de flesta fall upplever de känslor av hopplöshet, värdelöshet och 
självförakt och har svårt att se sig själva i en framtid med karriär och familj eftersom 
sjukdomen upptar i stort sett all vaken tid. Det kan vara svårt att nå fram till patienterna 
eftersom de inte anser sig värda tid, energi och resurser som erbjuds (Robinson et al., 2015). 
Den personcentrerade vården handlar om att se personen bakom sjukdomen för att kunna 
identifiera personens fysiska och psykiska behov (Salzmann-Eriksson & Dahlén, 2016). 
Hoppet är sammanlänkat med individens föreställning om en framtid, därför anses 
upplevelsen av hopp vara en förutsättning för hälsa (Willman, 2014). Tonårstiden kan vara en 
sårbar tid för individen som lever i ett samhälle med ohälsosamma kroppsideal (Hwang & 
Nilsson, 2011). Emotionellt och socialt stöd, närvaro och uppmuntran (Björvell & Thorell-
Ekstrand, 2014) kan därför vara viktiga komponenter vid såväl förebyggandet som under 
behandlingen av AN. Genom att sjuksköterskan arbetar personcentrerat genom att stödja och 
uppmärksamma hälsosamma beteenden kan patienten lära sig se sin egen förmåga och förstå 
sitt värde, varpå hopp om tillfrisknande kan uppstå. 
 
Rådande samhällsideal där självständighet, skönhet, styrka och hälsa premieras, kan medföra 
att barn såväl som äldre personer inte får samma kvalitet på vården som patienten i 
medelåldern. Anledningen kan vara att de anses vara för unga respektive för gamla för att 
kunna uppnå samhällsidealen och riskerar därför bli nedprioriterade (Ternestedt & Norberg, 
2014). Eftersom AN kan debutera i tidig ålder kan sjukdomen misstolkas som uppnådda ideal 
och därmed göra att personen inte får den omvårdnad; stöd, hjälp och uppmuntran som 
behövs. Det är därför viktigt att sjuksköterskan arbetar personcentrerat för att kunna 
identifiera symtom på ohälsa och därefter föreslå omvårdnadsåtgärder. 
 
8.2.3 Att ge information och vägledning  
Resultatet visar att omvårdnadsåtgärden att ge information och vägledning kan vara en 
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förutsättning för sjuksköterskan att hjälpa personer med AN på vägen mot omvårdnadsmålet. 
Sjuksköterskan kan genom att instruera normala förhållanden till mat, och informera om 
normal kosthållning under måltiderna, ge patienterna verktyg att etablera hälsosamma vanor 
och förhållanden till mat och träning. Informationen som sjuksköterskan ger om sjukdomen 
kan hjälpa till att reducera patienternas inre motstånd och lära dem att själva uppmärksamma 
sina ohälsosamma beteenden. Genom vägledning kan sjuksköterskan hjälpa patienterna att 
formulera sina känslor, vilket kan hjälpa dem att hantera framtida känslor på ett mer 
konstruktivt sätt. Genom att sjuksköterskan tillgodoser att informationen mellan vårdteamet, 
patienten och patientens närstående förmedlas på ett konstruktivt sätt, kan förutsättning att 
etablera en god vård för patienten skapas. MI kan vara en bra metod för att vägleda 
patienterna till beteendeförändring. 
 
En omvårdnadsåtgärd kan vara att assistera och motivera personer mot ett omvårdnadsmål. 
Information och vägledning anses vara hälsofrämjande insatser som syftar till att hjälpa 
patienten att förbättra sin egenförmåga, ändra ohälsosamma beteenden eller stärka redan 
befintliga resurser. För att skapa möjlighet att utbilda patienten behöver sjuksköterskan vara 
lyhörd för patientens förmåga att ge och ta emot information, för att på bästa sätt forma en 
personcentrerad vård (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Det är nödvändigt att se familjen 
som en enhet eftersom den i de flesta fall har en hälsofrämjande inverkan på patienten. Det är 
dock viktigt att vara medveten om att familjesituationen i vissa fall kan ha en negativ inverkan 
på patienten (Benzein et al., 2012). Föräldrarna till barn med AN tog på sig ansvaret för 
insjuknandet och kände sig dränerade på energi (McCormak & McCann, 2015). Raenker et al. 
(2013) beskrev att närstående som vårdade sin anhörige upplevde brist i socialt stöd, vilket 
gjorde att omvårdnaden kändes övermäktig (ibid). Familjen är i de flesta fall patienternas 
friskfaktorer, därför är det av vikt att alla i familjen inkluderas i vården. Genom att 
sjuksköterskan informerar, utbildar och vägleder genom kontinuerlig kommunikation, 
tillgodoses ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) som menar att sjuksköterskan i sitt 
arbete ska förebygga sjukdom, skapa förutsättning för hälsa, lindra lidande och återställa hälsa 
(ibid). Sjuksköterskan kan underlätta de närståendes situation genom att arbeta 
personcentrerat. Genom samtalet med patienten kan hen få information om vilka personer 
patienten definierar som närstående. Därigenom kan sjuksköterskan bjuda in till samtal där 
allas behov, känslor, tankar och önskemål kan uttryckas, vilket kan användas som underlag för 
utformandet av omvårdnaden. 
 
Tonåren i kombination med samhällets ideal kan orsaka ohälsosamma beteenden och vidare 
leda till AN (Hwang & Nilsson, 2011). Personer med AN söker i många fall vård först när 
sjukdomen orsakat fysiska komplikationer. Personerna är då oftast så pass sjuka att de 
behöver sjukvård med personanpassad diet och medicinsk behandling (Wozniak, Rekleiti & 
Roupa, 2012), vilket kostar samhället mer än om personen hade sökt vård i ett tidigare skede, 
då hen hade kunnat få behandling i öppenvården (Stuhldreher et al., 2015). Genom att förse 
samhället och patienten med kunskap om sjukdomen kan stigmatisering och 
självstigmatisering begränsas (Crisafulli, von Holle & Bulik, 2008) symtom kan upptäckas 
och mer hälsosamma beteenden gynnas. 
 
Patienter med AN har en skev kroppsuppfattning och saknar sjukdomsinsikt (Hwang & 
Nilsson, 2011), vilket kan göra det svårt för dem att ta till sig information om sjukdomen 
eftersom de inte förstår hur det berör dem. Genom att sjuksköterskan arbetar personcentrerat 
kan hen ta reda på vem personen bakom sjukdomen är. Därigenom kan sjuksköterskan förstå 
på vilket sätt personen vill ha informationen förmedlad, vilket kan göra personen mer 
mottaglig för den. Det kan i sin tur skapar förutsättning för tillfrisknande. 
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8.2.4 Att ge patienten ansvar 
Resultatet visar att omvårdnadsåtgärden att ge patienten ansvar kan vara en förutsättning för 
sjuksköterskan att hjälpa personer med AN mot omvårdnadsmålet. Eftersom patienterna kan 
ha svårt att bryta sina destruktiva beteenden, och inte vet vad normala mat- och ätbeteenden 
är, kan sjuksköterskan i början av behandlingen behöva överta ansvaret över deras mat och 
träning. Sjuksköterskan kan i samband med patientens framsteg successivt ge tillbaka 
ansvaret. Genom att skapa balans mellan avstånd och närhet kan återfall förbyggas och 
tillfrisknande främjas. För att patienterna ska kunna klara av att bibehålla det fulla ansvaret 
över sina liv bör sjuksköterskan upprätta en återfallsplan. 
 
 En omvårdnadsåtgärd kan vara att begränsa någon för att hjälpa hen att nå omvårdnadsmålet 
(Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). När sjuksköterskan övertar ansvaret begränsas och 
kränks patientens autonomi och integritet (Sandman & Kjellström, 2011), men handlingen 
kan motiveras genom Patientsäkerhetslagen 5 §, kap. 1, i SFS 2014:659 där det framgår att 
vårdskador ska förebyggas (ibid). Ansvaret över sin egen och andras hälsa ska förvaltas och 
brukas med avsiktlighet och förståelse för de konsekvenser utförandet av handlingen medför. 
Handlingarna ska vara moraliskt övervägda och överensstämma med ansvarets syfte. Om 
patienten inte klarar av att ta det ansvaret över sig själv, överlämnas det till sjuksköterskan 
(Sandman och Kjellström, 2011). Forskning påvisar att individers förmåga att aktivt delta i 
vården i många fall underskattas av vårdpersonal (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Att 
överta för mycket ansvar kan således vara en vårdskada eftersom patienten kan ta psykisk 
skada. För att lindra negativa upplevelser av att inte helt få bestämma över sig själv är det 
viktigt att sjuksköterskan har en öppen dialog där förklaringar och motiveringar för 
handlingar framgår. Genom dialogen kan patientens eventuella känslor av att känna sig 
åsidosatt och kränkt minskas, samtidigt som förståelse för omvårdnadshandlingen kan uppstå. 
Om sjuksköterskan arbetar personcentrerat kan hen få en tydligare bild av vad patienten klarar 
av och vilka problem och svårigheter som finns. Sjuksköterskan kan därigenom göra en 
rättvis bedömning av den närhet och avstånd hen bör ha gentemot varje enskild patient för att 
kunna avgöra vilket ansvar hen själv klarar av. Det kan i sin tur kan leda till att patienten lär 
sig klara av att själv bära ansvaret över sitt liv.  
 
Motiverande samtal (MI) är en strukturerad samtalsteknik som sjuksköterskan kan använda 
för att få en bild av patientens upplevelse av situationen som en livsstilsförändring innebär. 
Eget ansvar och egenvård är två viktiga hörnstenar inom MI, vars syfte är att stödja patienten 
att fatta egna hälsosamma beslut angående sin livsstil. Hur patienten hanterar den nya 
situationen beror till stor del på hens värderingar och attityder, syn på hälsa, personlighet och 
behov av självbestämmande. Patientens känsla av sammanhang, upplevelse av sårbarhet, 
sociala nätverk, behov av kontroll samt tilltro till den egna förmågan påverkar också hur 
patienten hanterar situationen. Genom sjuksköterskans förmåga att samtala och förmedla sin 
professionella kunskap kan hen hjälpa patienten att ta tillbaka makten över situationen 
(Tingström, 2014). Graden av ansvar den enskilde individen tar över sin hälsa kommer att 
avspeglas i samhället. Genom att en person inte tar ansvar för sin hälsa förbrukas samhällets 
resurser i större utsträckning eftersom det kan leda till fysiska och/eller psykiska 
komplikationer som kan kräva sjukvård. Därigenom kan personer som är i större behov av 
vård gå miste om vård och omsorg eftersom det eventuellt inte finns några lediga vårdplatser 
(Sandman & Kjellström, 2011). Det är därför relevant att personer med AN får resurser och 
strategier tidigt i behandlingen för att kunna hantera och leva med sin sjukdom och därigenom 
kunna återta ansvaret över sin hälsa  
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9. SLUTSATS 
Eftersom AN vanligtvis debuterar i tonåren bör information om sjukdomen och hur 
samhällsideal kan påverka hälsan ges i större utsträckning i skolor och andra sammanhang där 
tonåringar vistas. Informationen ger kunskap om sjukdomens symtom, vilket i sin tur skapar 
möjlighet för personer att i ett tidigt skede upptäcka närstående med AN, vilket kan bidra till 
att komplikationer kan förebyggas. 
 
9.1 Kliniska implikationer 
Litteraturstudien har resulterat i en större förståelse för de omvårdnadsåtgärder som är 
lämpliga i behandlingen mot AN och vikten av att de personcentreras för att skapa möjlighet 
att hjälpa patienten till tillfrisknande. Den framtagna kunskapen kan underlätta 
omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor.  
 
9.2 Fortsatt forskning 
Sjukdomen saknar entydig förklaring och effektiv behandling. Därför bör mer forskning inom 
området genomföras för att förstå orsak och därigenom kunna erbjuda effektiv behandling, 
lindra lidande och rädda fler liv. Forskning bör bland annat undersöka hur samhällets ideal 
och familj påverkar utvecklingen av AN hos flickor i tonåren. 
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• Tydlig beskrivning av delta-

garnas rekrytering 
• Tillräckligt många rekrytera-

des 
• Tydlig beskrivning av data-

insamling 
• Relevant datainsamlingsme-

tod 
•  Beskrivning av forskarnas 

förförståelse 
• Tydlig beskrivning av dataa-

nalys 
• Resultatet är lätt att följa, lo-

giskt beskrivet och speglar 
datainsamling 
• Studien är trovärdig 
 
Svagheter: 
• Finns ingen beskrivning av 

teoretiskt perspektiv 
• Ingen beskrivning om fors-

karnas roll 
 
Slutlig bedömning: Hög kvali-
tet. 

Sjuksköterskor uppger att de 
var i en nyckelposition i att 
vägleda patienter med 
anorexia nervosa mot en väg 
till viktåterhämtning. Sjukskö-
terskorna tog till en början 
över ansvaret för patienternas 
mat och träning eftersom de 
själva var oförmögna bryta sitt 
destruktiva beteende. En trygg 
relation var avgörande för ge-
nomförandet av riktade om-
vårdnadsåtgärder inom områ-
dena kost och motion, socialt 
stöd och föräldrarådgivning. 
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Beuker, L., Berends, T., de 
Man-van Ginkel, J. M., van 
Eldburg, A. A., Meijel, B. 
(2015). Restoring normal ea-
ting behaviour in adolescents 
with anorexia nervosa: A vi-
deo analysis of nursing inter-
ventions. International Jour-
nal of Mental Health Nursing. 
24(6), 519-526. doi: 
10.1111/inm.12150 
 
Holland 

Att beskriva omvårdnadsåtgär-
der som syftar till att återställa 
normalt ätbeteende hos patien-
ter med anorexia nervosa.  
 

Kvalitativ metod. Deskriptiv 
design 
 
Inklusionskriterier: Vårdperso-
nalen skulle ha arbetat minst 
ett år med patienter med 
anorexia nervosa som var mel-
lan 12-18 år samt att de arbe-
tade minst 24 timmar i veckan. 
Patienterna skulle ha anorexia 
nervosa som diagnos och vara 
mellan 12-18 år. 
 
Bekvämlighetsurval. 
 
Nio patienter med en ålder 
mellan 12-18 år och åtta av 
vårdpersonalen. 
En av patienterna valde senare 
att hen inte ville medverka. 
 
Videoinspelning. 
 
Tematisk analys användes för 
att analysera data. 

Styrkor: 
• Tydligt syfte 
• Design är beskriven 
• Tydlig beskrivning av delta-

garnas rekrytering 
• Tillräckligt många rekrytera-

des 
• Tydlig beskrivning av data-

insamling 
• Relevant datainsamlingsme-

tod 
• Tydlig beskrivning av dataa-

nalys 
• Resultatet är lätt att följa, lo-

giskt beskrivet och speglar 
datainsamlingen 
• Studien är trovärdig 
 
Svagheter: 
• Ingen beskrivning av teore-

tiskt perspektiv 
• Ingen beskrivning om fors-

karnas roll 
• Ingen beskrivning av fors-

karnas förförståelse 
 
Slutgiltig bedömning: Hög 
kvalitet 

Av studien framgick det att 
vägledning kunde ske genom 
att instruera normala beteen-
den. Sjuksköterskan gav stöd 
genom att uppmärksamma 
framsteg och uppmuntra pati-
enterna att utmana sig själva. 
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Pemberton, K., & Fox, J. R. E. 
(2013). The Experience and 
Management of Emotions on 
an Inpatient Setting for People 
with Anorexia Nervosa: A 
Qualitative Study. Clinical 
Psychology & Psychotherapy, 
20(3), 226-238. doi: 
10.1002/ccp.794 
 
England 

Att förstå faktorer som var 
viktiga i vården och känslo-
mässig hantering av personer 
med ätstörningar på en sluten 
enhet. 

Kvalitativ metod.  
Beskrivande design 
 
Inklusionskriterier: Deltagarna 
skulle ha diagnosen anorexia 
nervosa. 
 
Avsiktligt urval. 
 
Åtta deltagare. Sju av delta-
garna var kvinnor och en var 
man. Deltagarna var under 25 
år. 
 
Semi-strukturerade intervjuer. 
 
Fenomenologisk analys använ-
des för att analysera data 

Styrkor: 
• Tydligt syfte 
• Design är beskriven 
• Tydlig beskrivning av delta-

garnas rekrytering 
• Tillräckligt många rekrytera-

des 
• Tydlig beskrivning av data-

insamling 
• Vi anser data-insamlingsme-

toden relevant 
• Forskarnas roll beskrivs 
• Tydlig beskrivning av dataa-

nalys 
• Resultatet är lätt att följa, lo-

giskt beskrivet och speglar 
datainsamlingen 
• Studien är trovärdig 
 
Svagheter: 
• Ingen beskrivning av teore-

tisk perspektiv 
• Ingen beskrivning av fors-

karnas förförståelse 
 
Slutgiltig bedömning: Hög 
kvalitet. 

Genom sin kompetens och 
kunskap kunde sjuksköters-
korna vägleda patienterna att 
sätta ord på sina känslor och 
förstå dess ursprung. Därige-
nom gav sjuksköterskorna pa-
tienterna verktyg och strategier 
att hantera framtida känslor på 
ett mer konstruktivt sätt. 
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Sly, R., Morgan, J. F., Mount-
ford, V. A., Sawer, F., Evans, 
C., & Lacey, J. H. (2014). 
Rules of Engagement: Qualita-
tive Experiences of Therapeu-
tic Alliance When Receiving 
In-Patient Treatment for 
Anorexia Nervosa. Eating 
Disorders, 22(3), 233-243.  
doi: 
10.1080/10640266.2013.8677
42 
 
England 

Att undersöka patienters upp-
levelse av terapeutisk allians, 
för att bedöma dess upplevda 
betydelse, och undersöka vilka 
delar som kan hjälpa till att bi-
dra till att bygga upp en star-
kare allians med vårdpersonal. 

Kvalitativ metod. 
 
Inklusionskriterier: Deltagarna 
skulle ha diagnosen anorexia 
nervosa och skulle vara under 
behandling.  
 
Bekvämlighetsurval. 
 
Tolv patienter hade blivit till-
frågade att delta i studien. Fyra 
av patienterna avböjde. 
 
Åtta patienter deltog och alla 
var vita kvinnor med en ålder 
mellan 18-34. Medelåldern var 
25. 
 
Fördjupade semi-strukturerade 
individuella intervjuer som 
spelades in.  
 
Tolkande fenemenologisk ana-
lysmetod. 

Styrkor: 
• Tydligt syfte 
• Tydlig beskrivning av delta-

garnas rekrytering 
• Tillräckligt många rekrytera-

des 
• Tydlig beskrivning av data-

insamling 
• Relevant datainsamlingsme-

tod 
• Tydlig beskrivning av dataa-

nalys 
• Resultatet är lätt att följa, lo-

giskt beskrivet och speglar 
datainsamlingen 
• Studien är trovärdig 
 
Svagheter: 
• Design är inte beskriven 
• Ingen beskrivning av teore-

tiskt perspektiv 
• Ingen beskrivning om fors-

karnas roll  
• Ingen beskrivning av fors-

karnas förförståelse 
 
Slutgiltig bedömning: Hög 
kvalitet. 

Utvecklingen av en trygg re-
lation med en sjuksköterska 
identifierades som en central 
del av behandlingen av nästan 
alla deltagare. Deltagarna ta-
lade också om hur deras relat-
ion med sin nyckelsjukskö-
terska var det centrala för de-
ras förmåga att ta itu med de 
problem som uppstod under 
behandling. 
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Snell, L., Crowe, M., & Jor-
dan, J. (2010). Maintaining a 
therapeutic connection: 
nursing in an inpatient eating 
disorder unit. Journal of Cli-
nical Nursing, 19(3-4), 351-
358. doi: 10.1111/j.1365-
2702.2009.03000.x 
 
Nya Zeeland 

Att undersöka och systemati-
sera erfarenheter av sjukskö-
terskor i att utveckla en tera-
peutisk relation med patienter 
inlagda på en specialiserad slu-
tenvård för ätstörningar för 
återhämtning av vikt. 

Kvalitativ metod. Explorativ 
design 
 
Inklusionskriterier: Deltagarna 
skulle arbeta på kliniken där 
studien utfördes och de skulle 
vara sjuksköterskor. 
 
Annonserades genom flyers. 
Bekvämlighetsurval. 
 
Sju sjuksköterskor. 
 
Sju sjuksköterskor som hade 
arbetat i genomsnitt fyra år 
med ätstörningar. De hade en 
ålder mellan 30-50 år och hade 
2,5-20 års erfarenhet av psyki-
atri. 
 
Intervju som sedan följdes upp 
med ytterligare intervjuer. 
 
Öppen kodning, axial kodning 
och integrering av teori använ-
des för att analysera data. 

Styrkor: 
• Tydligt syfte 
• Design är beskriven 
• Tydlig beskrivning av delta-

garnas rekrytering 
• Tillräckligt många rekrytera-

des 
• Tydlig beskrivning av data-

insamling 
• Relevant datainsamlingsme-

tod 
• Tydlig beskrivning av dataa-

nalys 
• Resultatet är lätt att följa, lo-

giskt beskrivet och speglar 
datainsamlingen 
• Studien är trovärdig 
 
Svagheter: 
• Ingen beskrivning av teore-

tiskt perspektiv  
• Ingen beskrivning om fors-

karnas roll  
• Ingen beskrivning av fors-

karnas förförståelse 
 
Slutgiltig bedömning: Hög 
kvilitet. 

Sjuksköterskorna utvecklade 
en trygg relation med patien-
terna genom att dela med sig 
av sina erfarenheter, var upp-
muntrande och hade en stöt-
tande närvaro. Sjuksköters-
korna förmedlade information 
mellan patienterna och de öv-
riga i vårdteamet vilket med-
förde att samarbetet parterna 
emellan fungerade. Informat-
ion om sjukdomen reducerade 
patienterna inre motstånd. Ge-
nom att sjuksköterskorna 
ingav hopp, fanns tillgängliga 
och gav stöd åt patienterna 
blev de hjälpta att överkomma 
rädslan att släppa taget om 
sina ogynnsamma beteenden. 
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Tierney, S. (2008). The Indi-
vidual Within a Condition: A 
Qualitative Study of Young 
People´s Reflections on Being 
Treated for Anorexia Nervosa. 
Journal of the American 
Psychiatric Nurses Associat-
ion, 13(6). doi: 
10.1177/1078390307309215 
 
England 

Att undersöka hur ungdomar 
upplever behandlingen för 
anorexia. 

Kvalitativ metod. Fenomenoli-
gisk design. 
 
Inklusionskriterier: Individer 
som hade blivit behandlade för 
anorexia som tonåringar. 
 
Bekvämlighetsurval. 
 
Tio ungdomar. 
 
Tio ungdomar som blivit be-
handlade för anorexia. Ålder, 
11-18 år. 
 
En serie av semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Tematisk analys användes för 
att analysera data. 

Styrkor: 
• Tydligt syfte 
• Tydlig beskrivning av delta-

garnas rekrytering 
• Tillräckligt många rekrytera-

des 
• Tydlig beskrivning av data-

insamling 
• Relevant datainsamlingsme-

tod 
• Forskarens roll beskrivs 
• Tydlig beskrivning av dataa-

nalys 
• Resultatet är lätt att följa, lo-

giskt beskrivet och speglar 
datainsamlingen 
• Studien är trovärdig 
 
Svagheter:  
• Design är inte beskriven 
• Ingen beskrivning av teore-

tiskt perspektiv  
• Ingen beskrivning av forska-

rens förförståelse 
 
Slutgiltig bedömning: Hög 
kvalitet. 

Patienterna tyckte att sjukskö-
terskornas vägledning fokuse-
rade för mycket på det fysiska, 
att gå upp i vikt, istället för att 
lägga fokus på det mentala. 
Större delen av deltagarna 
tyckte att det var bra att famil-
jen fanns med i behandlingen. 
De uttryckte även att det var 
av stor vikt att vårdpersonal 
hade erfarenhet av behandling 
av anorexia. 
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van Ommen, J., Meerwijk, E. 
L., Kars, M., van Eldburg, A., 
& van Meijel, B. (2009). Ef-
fective nursing care of adole-
scents diagnosed with anorexia 
nervosa: the patients´per-
spective. Journal of Clinical 
Nursing, 18(20), 2801-2808. 
doi: 10.1111/j.1365-
2702.2009.02821.x 
 
Holland 

Att utveckla - från patienternas 
perspektiv - en trevande teore-
tisk modell som förklarar ef-
fektiviteten i omvårdnaden av 
ungdomar med diagnosen 
anorexia nervosa inom sluten-
vården. 

Kvalitativ metod.  
 
Inklusionskriterier: Patienterna 
skulle vara mellan 12-18 år, ha 
diagnosen anorexia nervosa, 
vara utskrivna efter att ha fått 
behandling, vikt återhämtning 
till ett värde inom det normala 
intervallet för deras ålder, ut-
skrivna från kliniken under de 
senaste tre månaderna före 
datainsamling, tillräckliga 
kunskaper i det holländska 
språket för att kunna bli inter-
vjuade. 
 
Bekvämlighetsurval. 
 
14 deltagare. En avböjde. 
 
13 ungdomar som var flickor 
och var mellan 13-17 år. Me-
delåldern var 15 år. 
 
Individuella semi-strukture-
rade intervjuver. 
 
Axial kodning som analysme-
tod. 

Styrkor: 
• Tydligt syfte 
• Tydlig beskrivning av delta-

garnas rekrytering 
• Tillräckligt många rekrytera-

des 
• Tydlig beskrivning av data-

insamling 
• Relevant datainsamlingsme-

tod 
• Tydlig beskrivning av dataa-

nalys 
• Resultatet är lätt att följa, lo-

giskt beskrivet och speglar 
datainsamlingen 
• Studien är trovärdig 
 
Svagheter:  
• Design är inte beskriven 
• Ingen beskrivning av teore-

tiskt perspektiv 
• Ingen beskrivning om fors-

karnas roll  
• Ingen beskrivning av fors-

karnas förförståelse 
 
Slutgiltig bedömning: Hög 
kvalitet. 

Sjuksköterskorna gav vägled-
ning genom att instruera pati-
enterna om gynnsamma mat-
vanor. De aspekter i omvård-
naden som utifrån patienternas 
uppfattning bidrog till att 
återfå kroppsvikt var normali-
sering, struktur och ansvar. 
Genom tilliten till sjuksköters-
kan växte en trygg relation 
fram. Samarbetet mellan sjuk-
sköterska och patient ingav 
hopp om tillfrisknade. 
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Wade, T. D., Frayne, A., Ed-
wards, S-A., Robertson, T., & 
Gilchrist, P. (2009). Motivat-
ional change in an inpatient 
anorexia nervosa population 
and implications for treatment. 
Australian and New Zealand 
Journal of Psychiatry, 43(3), 
235-243. 
doi:10.1080/00048670802653
356 
 
Australien 

Undersökte om fyra sessioner 
av motiverande samtal som ut-
förs av oerfarna terapeuter 
läggs till i den vanliga behand-
lingen skulle förbättra motivat-
ionen att bli frisk och förändra 
ätvanor i jämförelse med en-
bart vanlig behandling. 

Randomiserad kontrollerad 
studie  
 
Inklutionskriterier: inneligg-
ande patienter på en speciali-
serad vikt störnings enhet i 
Adelaide som: antingen var på 
ett 2 veckors eller 6 veckors 
slutenvårds program, var >16 
år, och uppfyllde kriterierna 
för anorexia nervosa. De som 
exkluderades var de som hade 
förlust av menstruation och ett 
BMI på 19kg/m2. 
 
Randomiserat urval. 
 
84 inneliggande patienter 
Bortfall: 37 patienter. 
 
47 inneliggande patienter. Två 
var män och 45 var kvinnor. 
Patienterna hade en ålder mel-
lan 16 och 37 år. 
 
The Eating Disorder Examin-
ation (EDE) 
The Anorexia Nervosa Stages 
of Change Questionnarie 
(ANSOCQ)  
 
Statisk analys 

Styrkor, finns beskrivet: 
• Tydlig undersöknings-fråga 
• Populationen beskrivs 
• Urvalets storlek 
• Var och i vilket samman-

hang studien ägde rum 
• Urvalsprocessen 
• Interventionerna 
• Primära utfallsmått 
• Insamling av data 
• Tidsintervall 
• Statistiska metoder 
• Hur många personer i varje 

grupp 
• Bortfall 
• Baslinjedata 
• Statiska mått 
• Relevant analysmetod och 

redovisning av bortfall 
• Bedömning av generaliser-

barhet 
 
Svagheter: 
• Ingen powerberäkning 
• Blindning- inte aktuellt 
• Ingen tydlig/relevant dis-

kussion 
 
Slutgiltig bedömning: Hög 
kvalitet. 

De patienter som fick inform-
ation och vägledning genom 
motiverande samtal uppvisade 
förbättrad följsamhet till be-
handlingen i jämförelse med 
de patienter som inte fick mo-
tiverande samtal. 
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Wright, K. M. (2014). Matern-
alism: a healthy alliance for re-
covery and transition in eating 
disorder services. Journal of 
Psychiatric and Mental 
Nursing, 22(6), 431-439. doi: 
10.1111/jpm.12198 
 
England 

Att undersöka den levda erfa-
renheten av förhållandet mel-
lan kvinnor med anorexi och 
deras sjukvårdspersonal i sam-
band med en specialist ätstör-
nings enhet 

Kvalitativ metod. Fenomeno-
logisk design. 
 
Inklusionskriterier: Patienter 
som vårdades för ätstörning på 
en enhet för ätstörningar och 
vård-personal som vårdade 
dem. 
 
Bekvämlighetsurval. 
 
13 patienter och 13 vård-per-
sonal. 
 
13 patienter med en ålder mel-
lan 18-63 år. Alla var kvinnor. 
13 vårdpersonal med en ålder 
mellan 25-51 år. Elva var 
kvinnor och två var män. Fem 
stycken var sjuksköterskor, två 
var sjuksköterska och terapeut, 
två var dietister, två var dokto-
rer, en var assisterande vård-
personal och en var terapeut.  
 
Semi-strukturerade intervju-
ver. 
 
Integerad analys användes för 
att analysera data. 
 
 

Styrkor: 
• Tydligt syfte 
• Design finns beskriven 
• Teoretiskt perspektiv finns 

beskrivet 
• Tydlig beskrivning av delta-

garnas rekrytering 
• Tillräckligt många rekrytera-

des 
• Tydlig beskrivning av data-

insamling 
• Relevant datainsamlingsme-

tod 
• Tydlig beskrivning av dataa-

nalys 
• Resultatet är lätt att följa och 

logiskt beskrivet och speglar 
datainsamlingen 
• Studien är trovärdig 
 
Svagheter:  
• Ingen beskrivning om fors-

karens roll  
• Ingen beskrivning av forska-

rens förförståelse  
 
Slutgiltig bedömning: Hög 
kvalitet. 

Vissa patienter såg den fysiska 
närheten som viktig, att någon 
fanns där. En tröstande när-
varo av vårdpersonal och en 
kram skapade en trygghet och 
hjälpte till i kvinnornas kamp 
mot anorexin. Ibland kunde en 
touch av en hand ge en känsla 
av ömsesidig uppskattning och 
förståelse. 
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Wright, K. M., Hacking, S. 
(2011). An angel on my shoul-
der: a study of relationships 
between women with anorexia 
and healthcare professionals. 
Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 19(2), 
107-115. doi: 10.1111/j.1365-
2850.2011.01760.x 
 
England 

Att beskriva den levda erfaren-
heten av en terapeutisk allians 
mellan kvinnor med anorexi 
och deras vårdpersonal. 
 

Kvalitativ metod. Herme-neu-
tisk fenomenologi som design. 
 
Inklusionskriterier: Patienter 
som nyligen blivit diagnostise-
rade med anorexia nervosa. 
Vård-personal som vårdar pa-
tienterna. 
 
Sju patienter varav en avböjde. 
Sju av vård-personalen. 
 
Sex kvinnliga patienter som 
var mellan 21-44 år, hade fått 
diagnosen anorexia nervosa. 
Sju av vård-personalen med en 
ålder mellan 33-51 år. Alla var 
kvinnor och vita. En var kog-
nitiv terapeut, en var dietist 
och fem var sjuk-sköterskor. 
 
Semi-strukturerade intervjuer. 
 
Tematisk analys användes för 
att analysera data. 

Styrkor: 
• Tydliga syften 
• Design finns beskriven 
• Teoretiskt perspektiv finns 

beskrivet 
• Tillräckligt många rekrytera-

des 
• Tydlig beskrivning av data-

insamling 
• Relevant datainsamlingsme-

tod 
• Tydlig beskrivning av dataa-

nalys 
• Resultatet är lätt att följa, lo-

giskt beskrivet och speglar 
datainsamlingen 
• Studien är trovärdig 
 
Svagheter:  
• Ingen beskrivning av delta-

garnas rekrytering 
• Ingen beskrivning om fors-

karnas roll  
• Ingen beskrivning av fors-

karnas förförståelse 
 
Slutgiltig bedömning: Hög 
kvalitet. 

Både personal och patienter ut-
tryckte behov av att vara 
öppna och ärliga för att eta-
blera en trygg relation. De 
kvinnliga patienterna uttryckte 
att de behövde stöd för att 
kunna utveckla en positiv 
framtidstro. 
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Zugai, J., Stein-Parbury, J., & 
Roche, M. (2012). Effective 
nursing care of adolescents 
with anorexia nervosa: a con-
sumer perspective. Journal of 
Clinical Nursing, 22(13-14), 
2020-2029. doi: 
10.1111/jocn.12182 
 
Australien 

Att fastställa hur sjuksköters-
kor säkerställer viktökning och 
en positiv upplevelse i sluten-
vård för behandling av ungdo-
mar med anorexia nervosa ge-
nom att betrakta konsument-
perspektivet. 

Kvalitativ metod. Deskriptiv 
design. 
 
Patienter som hade diagnosen 
anorexia nervosa och hade fått 
behandling. 
 
Avsiktligt urval. 
 
Åtta patienter. 
 
Åtta patienter med en ålder 
mellan 14-16 år. Alla var kvin-
nor. 
 
Semi-strukturerade intervjuer 
som spelades in. 
 
Tematisk analys användes för 
att analysera data. 

Styrkor: 
• Tydligt syfte 
• Tydlig beskrivning av delta-

garnas rekrytering 
• Tillräckligt många rekrytera-

des 
• Tydlig beskrivning av data-

insamling 
• Vi anser data-insamlingsme-

toden relevant 
• Forskarens förståelse besk-

rivs 
• Tydlig beskrivning av dataa-

nalys 
• Resultatet är lätt att följa, lo-

giskt beskrivet och speglar 
datainsamlingen 
• Studien är trovärdig 
 
Svagheter:  
• Design är inte beskriven 
• Ingen beskrivning av teore-

tiskt perspektiv  
• Ingen beskrivning om fors-

karens roll 
 
Slutgiltig bedömning: Hög 
kvalitet. 

Sjuksköterskorna övertog pati-
enternas ansvar över mat och 
träning helt till en början. För 
att kunna vägleda patienterna 
mot viktuppgång var sjukskö-
terskorna närvarande under 
måltiderna och under träning. 
Att ge stöd under måltiderna 
ansågs vara en viktig omvård-
nadsåtgärd Sjuksköterskorna 
hade strikta regler redan från 
början om vad som var tillåtet 
och inte för att försäkra över-
levnad hos patienterna vilket 
patienterna hade förståelse för. 
Sjuksköterskorna gjorde mål-
tiderna till en social aktivitet 
vilket bidrog till att måltiderna 
upplevdes som positiva. En 
trygg relation till sjuksköters-
korna resulterade i en förbätt-
rad upplevelse för patienterna 
på kliniken och bidrog till 
viktuppgång och motivation 
att bli frisk.  

 
 


