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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Anorexia nervosa är en form av ätstörning där individen har en förvrängd 

kroppsuppfattning och avsiktligt går ner i vikt. Sjukdomen drabbar med stor majoritet unga 

kvinnor. Orsaken till sjukdomen är multifaktoriell och behandling ser främst till att återställa 

vikt samt skapa en hälsosam syn på mat och träning. Omvårdnaden i samband med anorexia 

nervosa fokuserar på att skapa en god relation med patienten och motivera till återhämtning. 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av omvårdnad i samband med behandling 

av anorexia nervosa. 

Metod: Metoden som valdes var en litteraturstudie med deskriptiv design. Systematiska 

sökningar gjordes på databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. Tio kvalitativa 

artiklar granskades och integrerad analys användes för att sammanställa resultatet. 

Resultat: Det framkom två huvudkategorier ur analysen. Vårdrelationen med 

underkategorierna vårdrelationens betydelse, första kontakten, delaktighet och individen 

bakom AN. Vårdmiljön med underkategorierna struktur och regler, att bli inlagd och att 

vårdas i grupp. 

Slutsats: Det ansågs viktigt med en personcentrerad vård där patienten var delaktig och 

informerad om sin sjukdom men vårdades med tydliga regler och struktur. Motivation var en 

viktig faktor för återhämtning vilket både vårdpersonal och medpatienter kunde bidra till. 
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1. Bakgrund 

1.1. Anorexia nervosa 

Anorexia nervosa [AN] är en ätstörning där individen har en förvrängd kroppsuppfattning 

och upplever sig själv som överviktig när individen i själva verket är underviktig 

(Socialstyrelsen, u.å.). Definitionen av AN enligt den internationella klassifikationen ICD-10 

är att patientens vikt är minst 15 % under förväntad vikt eller att viktuppgång under 

tillväxtperioden uteblir till samma procenttal. Body-mass index [BMI] under 17,5 hos en 

vuxen individ är ett annat sätt att klassificera sjukdomen. Viktminskningen hos någon med 

AN måste dock vara avsiktlig. En individ med AN har ett överdrivet fokus på sin egen kropp 

och en fobi att gå upp i vikt vilket till exempel kan resultera i strikt kost, överdriven motion, 

framkallade kräkningar och intag av laxerande medel. Kaloriintaget får ofta stor betydelse 

och kost väljs med tanken på så lite kalorier som möjligt (Ottosson, 2010). När kroppen inte 

kan tillgodose sig med den livsviktiga näring den behöver för att fungera normalt går kroppen 

på lågvarv för att spara energi (Obadina, 2014). Låg ämnesomsättning sänker 

kroppstemperaturen, ger bradykardi och lågt blodtryck. Det bidrar också till låg insöndring av 

könshormoner som gör att kroppen återgår till prepubertal fas. Amennoré kan då ses hos 

kvinnor. Gastrointestinala besvär som nedsatt tarmmotilitet ger upphov till obstipation och 

buksmärtor. Psykiska symtom som koncentrations- och sömnsvårigheter, nedstämdhet och 

kraftig ångest i samband med måltider uppkommer med AN (Wentz, 2014).  

  

1.2. Förekomst 

Sjukdomen debuterar vanligtvis i tonåren och drabbar till 90 % unga kvinnor. I Sverige lider 

uppskattningsvis 10 000 personer av AN (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], 2011). Incidensen är 8 fall per 100 000 invånare varje år och störst hos 

flickor i åldersgruppen 15–19 år (Hoek & van Hoeken, 2003). I Europa ökade incidensen för 

AN betydligt mellan 1930 och 1970 och förändrade skönhetsideal har visat sig vara en faktor. 

Incidensen har sedan varit stabil i Europa och västvärlden men en ökning har setts i asiatiska 

och arabiska länder i samband med ökad industrialisering, urbanisering och globalisering 

(Hoek, 2016). Nästan hälften av personerna blir helt friska, en tredjedel blir förbättrade men 

symtom kan kvarstå. Dödligheten är ungefär 5 % och drygt 20 % utvecklar ett kroniskt 

tillstånd (Steinhausen, 2002).  
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1.3. Riskfaktorer 

Orsaken till att utveckla AN anses vara multifaktoriell där biologiska, sociokulturella och 

psykologiska faktorer är avgörande (Wentz, 2014). Dessa faktorer samspelar och kan vara 

svåra att urskilja från varandra som enskild orsak till insjuknande (Matt Lacoste, 2017). 

Några riskfaktorer för utvecklingen av AN är ohälsosam bantning, överdriven fokus på vikt/ 

kroppsform och missnöje över den egna kroppen, liksom influenser från familjen och 

samhället, likt smalhetsideal. Andra riskfaktorer som identifierats är otrygg anknytning, 

fysiskt och sexuellt övergrepp, mobbning, låg självkänsla och svårigheter att hantera affektiv 

stress och konflikt (Hosman, Jane-Llopis & Saxena, 2005).  

 

Biologiska faktorer ha visat sig ha stor inverkan på utvecklingen av AN. Enligt tvillingstudier 

är konkordansen mer än 50 % hos enäggstvillingar. Med det menas att om en i tvillingparet 

insjuknar är risken större än 50 % att den andra tvillingen gör detsamma. Jämförs det med 

tvåäggstvillingar där konkordansen endast är 5 %, så ses ett tydligt genetiskt samband 

(Wentz, 2014). Det har påvisats en koppling mellan just en specifik gen på kromosom 1 och 

utvecklingen av AN (DeAngelis, 2002). 

 

Individer med AN tenderar att ha vissa personlighetsdrag som ofta visar sig redan i 

barndomen och kan skapa en sårbarhet för att utveckla sjukdomen. Några personlighetsdrag 

som har visat sig ha samband med AN är oro, negativa tankar, perfektionism och inflexibilitet 

(Kaye, Wierenga, Bailer, Simmons & Bischoff-Grethe, 2013). Perfektionism har setts som 

både en risk- och upprätthållande faktor för en rad olika psykiska sjukdomar (Shafran, 2001). 

Studier visar på att personer med AN har förhöjd grad av perfektionism jämfört med andra 

psykiska sjukdomar (Bardone-Cone et al., 2007). Det finns en teori att perfektionismen leder 

patienter med AN att se den lyckade dieten som en framgång i samband med ett upplevt 

misslyckande i ett bredare perspektiv (Shafran, 2001).  

 

1.4. Behandling och omvårdnad av anorexia nervosa 

Om AN upptäcks tidigt och behandling sätts in snabbt ökar chansen för en god prognos 

(Socialstyrelsen, 2017). Sjukdomen kan behandlas i olika vårdnivåer, i öppenvård, dagvård 

eller slutenvård, beroende på svårighetsgrad (Wentz, 2014). Målen med behandlingen är 

främst att återställa hälsosam vikt hos patienten, behandla fysiska komplikationer, förbättra 

patientens motivation för att skapa hälsosamma matvanor, utbildning om hälsosam kost och 
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hälsosamma ätmönster, hjälpa patienten att förändra attityder och känslor relaterade till 

ätande, skapa stöd från familjen samt förhindra återfall (American Psychiatric Association 

[APA], 2006). Vården är en kombination av psykopedagogiska eller psykoterapeutiska 

insatser tillsammans med nutritionsbehandling. Det är viktigt att bryta ätstörningen i tid innan 

den ger fysiska men eller ökar risken att utvecklas till en kronisk AN (Socialstyrelsen, 2017). 

Om en person är allvarligt sjuk och det finns fara för personens liv kan denne behövas vårdas 

enligt lag om psykiatrisk tvångsvård [LPT]. Då krävs det att personen har en svår psykisk 

sjukdom, att heldygnsvård på sjukhus är nödvändigt och att personen motsätter sig vården. 

Tvångsvård kan vara aktuellt både inom slutenvård och öppenvård (LPT, SFS 1991:1128). 

 

Vid behandling av ungdomar med AN ligger ofta stort fokus hos föräldrarna och familjen. 

Terapeutiska interventioner är ofta inriktade på att föräldrarna ska ta kontroll över sitt barns 

ätande. Tillvägagångssättet stämmer överens med både terapeutiskt perspektiv på 

externalisering och även det faktum att föräldrar har en laglig rätt att vara inblandade i sitt 

barns behandling. Efter 18-år ålder sker en förändring där betoningen istället ligger på den 

enskilde individen att ta kontroll över sin sjukdom och vara autonom (Winston, Paul, & 

Juanola-Borrat, 2012). Ungdomar återställs generellt bättre än vuxna med AN, då 50–75 % 

som får familjebaserad terapi når en hälsosam vikt (Mairs & Nicholls, 2016). 

 

1.5. Sjuksköterskans roll  

En viktig del i sjuksköterskans arbete är att skapa en god relation till patienten vilket bland 

annat karaktäriseras av en öppen dialog där patienten kan dela med sig av tankar och 

upplevelser. Sjuksköterskan ska främja patientens egenvård och integritet och stödja 

patienten i behandlingen (Skärsäter, 2014). I en studie av Micevski & McCann (2005) 

beskrev sjuksköterskor vikten av att ha ett individuellt fokus på patienter för att förstå deras 

upplevelser av AN för att kunna skapa en terapeutisk relation. Att arbeta utifrån 

personcentrerad vård är en grundläggande del i omvårdnaden där enskilda patienters 

individuella behov, värderingar, resurser och förväntningar tas i beaktande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Något som inte får glömmas bort är att det är viktigt att 

fortsätta tro på patientens förmåga till tillfrisknande. Det innebär att sjuksköterskan ska stödja 

patienten att inte förlora hoppet och så att patienten ökar tron på sig själv genom att 

uppmuntra och ge bekräftelse vid tecken på förbättring (Skärsäter, 2014). Som sjuksköterska 

är det viktigt att respektera patientens autonomi genom att respektera patientens fria val, ge 
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adekvat information samt ett informerat samtycke vid vård och behandling (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). International Council of Nurses [ICN] etiska kod är ett 

förhållningssätt som alla världens sjuksköterskor bör förhålla sig till oberoende av de lagar 

som finns i varje enskilt land. Koden vägleder sjuksköterskor att handla etiskt utifrån de 

mänskliga rättigheterna och ser bland annat till respekt, att värna om integritet och skapa 

delaktighet i omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). När patienter vårdas enligt 

LPT och autonomin blir begränsad är det sjuksköterskans främsta uppgift att stärka 

autonomin och värna om integriteten (Arlebrink, 2014). 

 

I tidigare forskning har sjuksköterskor som arbetat i slutenvård beskrivit att de upplevde 

svårigheter att skapa en terapeutisk relation med patienter med AN. De största hindren 

beskrevs vara när de upplevde sig bli manipulerade, att de kände ömsesidig misstro och 

svårigheter att kunna ta kontroll över patienters beteende (King & Turner, 2000; Ramjan, 

2004).  

 

2. Problemformulering 

Att främja en bra vård för patienter med AN och utvecklingen av det kliniska arbetet anses 

vara viktigt för att minska lidandet för patienten, förkorta vårdtidens längd samt förbättra 

resultatet av behandlingen för att förhindra utveckling av ett kroniskt tillstånd. AN anses vara 

en komplex sjukdom och sjuksköterskor har beskrivit svårigheter att skapa en terapeutisk 

relation med patientgruppen. Det behövs professionell kunskap om omvårdnad för patienter 

med AN för att kunna tillgodose patienters individuella behov. Genom en litteraturöversikt 

över patienters perspektiv av omvårdnad kan kunskap överföras till vårdpersonal och 

vårdkvalitén förbättras. 

3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienters upplevelser av omvårdnad i 

samband med behandling av anorexia nervosa. 
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4. Metod 

4.1. Design 

Metoden som valdes var en litteraturstudie med deskriptiv design. En litteraturstudie går ut på 

att sammanställa redan befintligt vetenskapligt material utifrån ett tydligt syfte. För att 

utveckla en god omvårdnad krävs att de faktorer som påverkar vårdrelationen sammanställs 

med vetenskapligt underlag och då ofta av redan befintlig forskning (Kristensson, 2014). 

Studien är en litteraturstudie med systematisk sökning som sedan granskades kritiskt och 

sammanställdes för att svara på syftet. 

4.2. Sökstrategi, databaser och sökord 

Databaser som användes till litteratursökningarna var MEDLINE, CINAHL och PsycINFO. 

För att hitta relevant litteratur valdes ämnesord från de olika databaserna ut. Ämnesord 

används för att göra sökningen mer specifik genom att sortera bort irrelevant litteratur 

(Kristensson, 2014). I MEDLINE användes MeSH-termerna anorexia nervosa och 

professional-patient relation. I CINAHL’s CINAHL Headings identifierades ämnesorden 

anorexia nervosa, patient satisfaction och patient attitudes. I Thesaurus som PsycINFO 

samlar ämnesord valdes anorexia nervosa, treatment, client satisfaction, client attitudes och 

life experience ut. För att komplettera sökningarna användes även fritextorden perspective, 

experience* och treat*. Trunkering (*) användes för att söka på alla ord med samma rot 

samtidigt och därmed inkludera andra böjningsformer. Sökorden kombinerades sedan med 

hjälp av de booleska operatorerna AND och OR. Termen AND användes för att göra 

sökningarna specifika och termen OR användes för att öka sensitiviteten då endast ett av 

ämnes- eller fritextorden behöver finnas i sökningens träffar (Karlsson, 2017). De 

avgränsningar som valdes var att artiklarna skulle vara referentgranskade (peer rewieved), 

vara skrivna på engelska och inte äldre än tio år, det vill säga publicerade mellan 2007 och 

2017. För en överskådlig bild av litteratursökningarna se sökmatris (bilaga 1). 

4.3. Urval 

Urvalet gjordes utifrån inklusionskriterier och ett exklusionskriterie. Inklusionskriterier för 

studien var artiklar som berörde män och kvinnor som har haft eller har en AN-diagnos. 

Artiklarna skulle beskrivas från patienters perspektiv. Ett annat inklusionskriterie var artiklar 

som beskrev vårdpersonal som utförde omvårdnadsåtgärder. Endast kvalitativa artiklar 
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inkluderades. Exklusionskriteriet var artiklar där det inte framgick tydligt att det var mötet 

med vårdpersonal som utförde omvårdnadsåtgärder som beskrevs.  

 

Urvalet genomfördes systematiskt i etapper. Först lästes sammanlagt 563 titlar varav 45 

stycken bedömdes svara på syftet. De utvalda artiklarnas abstrakt lästes av båda författarna 

till studien för att sedan diskuteras och evalueras tills ett gemensamt beslut om 25 stycken 

artiklar. Av dem var nio stycken dubbletter vilket resulterade i att 16 artiklar lästes i sin 

helhet. Fem artiklar exkluderades då de inte svarade på studiens syfte eller stämde överens 

med litteraturstudiens inklusionskriterier. En artikel fanns inte i fulltext och valdes därför bort 

av resursskäl. Tio artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning. 

4.4. Granskning 

De tio artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte kvalitetsgranskades för att bedöma 

artiklarnas trovärdighet. Det gjordes utifrån Kristensson (2014) granskningsmall för 

kvalitativa artiklar. Mallens alla delar följdes noggrant med fokus på urval, datainsamling och 

analys. Ett tydligt syfte och logiskt beskrivet resultat togs också i beaktning. Granskningen 

utfördes gemensamt av båda författarna. Samtliga tio artiklar ansågs ha tillräckligt hög 

kvalitet för att ingå i litteraturstudien.  

4.5. Bearbetning och analys 

För sammanställningen av artiklarna användes en integrerad analys med induktiv ansats. En 

integrerad analys gör att resultaten ställs i relation till varandra och ger en överskådlig bild 

(Kristensson, 2014). I det första steget numrerades varje artikel med en siffra från 1–10 för att 

få en bättre överblick och sortera informationen. Artiklarna lästes noggrant igenom av båda 

författarna separat och delar som tycktes svara på syftet markerades med markeringspennor 

med olika färger för att finna likheter och olikheter. Författarna läste sedan gemensamt 

igenom de markerade delarna. I det andra steget identifierades resultatens likheter och med 

hjälp av en mind-map diskuterades underkategorier fram. Författarna kom gemensamt fram 

till sju underkategorier som sorterades in under två huvudkategorier. För en överskådlig bild 

av de sammanställda artiklarna se artikelmatris (bilaga 2). 

4.6. Forskningsetiska överväganden 

I samtlig forskning som innefattar människor krävs det ett etiskt godkännande för att försvara 

människors integritet och självbestämmande. Det styrs av internationella riktlinjer såväl som 
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svensk lagstiftning (Kjellström, 2017). Samtliga artiklar som ingick i litteraturstudien hade ett 

etiskt godkännande. Alla artiklar beskrev konfidentialitet och informerat samtycke. Sex 

artiklar var godkända av etiska kommitteér vilket beskrevs i artiklarna. I de fyra andra 

artiklarna krävde tidskriften där de var publicerade att artiklarna var etiskt godkända. 

Översättning av artiklarna gjordes av båda författarna för att undvika misstolkning av 

materialet. Förförståelse och objektivitet togs i beaktning i analysen och allt relevant material 

som svarade på syftet inkluderades i resultatet för att undvika tolkning. 

 

5. Resultat 

Grunden för resultatet utgjordes av tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Studierna 

utfördes i Storbritannien (6), Australien (2), Norge (1) samt Nederländerna (1). I resultatet 

presenteras två huvudkategorier med sju underkategorier som sammanställer patienters 

upplevelser av omvårdnad i samband med behandling av anorexia nervosa (se tabell 1). 

 

Tabell 1: Översikt över studiens artiklar som med integrerad analys delats in efter 

huvudkategorier och underkategorier. 
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1. Fox & Diab, 2015 

2. Gulliksen, Nordbø, Espeset, Skårderud & Holte, 2015 

3. Pemberton & Fox, 2013 

4. Ramjan & Gill, 2012 

5. Ross & Green, 2011 

6. Sly et al., 2014 

7. Smith et al., 2016 

8. Tan, Stewart, Fitzpatrick & Hope, 2010  

9. van Ommen, Meerwijk, Kars, Elburg & Meijel, 2009 

10. Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013 

 

5.1. Vårdrelationen 

5.1.1. Vårdrelationens betydelse 

Relationen till vårdpersonal ansågs av patienter var en elementär del av vården vid AN och 

påverkade hur hela behandlingen upplevdes (Fox & Diab, 2015; Sly et al., 2014; Tan, 

Stewart, Fitzpatrick & Hope, 2010). Flera studier beskrev hur patienter betonade vikten av att 

skapa en relation som bygger på tillit till sin vårdare. Tillit öppnade upp för möjligheten till 

en relation där patienten kunde vara öppen med sina känslor och upplevde en trygghet att tala 

fritt (Smith et al., 2016; Tan et al., 2010; Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013). I en studie 

framkom hur patienter upplevde svårigheter med tilliten till en början och det tog tid att 

bygga upp ett förtroende för vårdpersonalen (Ross & Green, 2011). Relationen till 

vårdpersonal stärktes när den var jämställd (Sly et al., 2014) och när vårdpersonal var 

uppmärksam på patientens behov och hjälpte till att sätta upp meningsfulla mål (Fox & Diab, 

2015). Vårdpersonal som öppnade upp för samtal som rörde känsliga ämnen och diskuterade 

möjliga utlösande faktorer skapade en effektiv terapeutisk allians. När vårdpersonal var rak 

på sak och kunde vara strikt upplevde patienter att förtroendet ökade (Sly et al., 2014). Andra 

viktiga egenskaper var vänlighet, tillgänglighet och upplevd autentisk omsorg och respekt 

(Zugai et al., 2013). Tydlighet och envishet beskrevs också som viktiga egenskaper (van 

Ommen, Meerwijk, Kars, Elburg & Meijel, 2009). En god relation till vårdpersonal skapade 

även en ökad motivation till följsamhet till behandlingen där det beskrevs att de inte ville 

göra sin vårdare besviken (Zugai et al., 2013). Patienter uppskattade när vårdpersonal var ett 

stöd och kunde hjälpa till att hantera patientens olika känslor. Relationen med vårdpersonal 

ansågs även viktig som sällskap i ett tillstånd ofta beskrivet som isolerat och distanserat från 

andra (Fox & Diab, 2015). Vid tvångsvård var det av största betydelse hur relationen till 

föräldrar och vårdpersonal såg ut och om de blev behandlade med respekt inför sina känslor 

och önskningar eller blev avvisade och inte lyssnade till (Tan et al., 2010). 
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Negativa känslor kring vården var ofta relaterade till upplevelsen av okunskap hos 

vårdpersonalen. I kontrast till när patienter upplevde att vårdpersonalen verkligen förstod hur 

det var att leva med en “anorektisk röst“, som en patient uttryckte det (Fox & Diab, 2015). 

Några patienter uttryckte att när vårdpersonalen upplevdes vara okänsliga och oförstående 

inför patientens problematik ökade patientens ångest (Smith et al., 2016). Expertis inom 

området gav också stor tillit vilket i sin tur gav patienter modet att tala om ämnen som annars 

ansågs pinsamt likt kroppsuppfattningen (van Ommen et al., 2009). 

 

Vårdpersonalens inställning till möjligt tillfrisknande upplevde patienter som viktigt för 

behandlingen och påverkade i sin tur patienters motivation och hopp om tillfrisknande. När 

vårdpersonalen var pessimistiskt inställda till att patienten kunde bli helt frisk växte sig 

patienten starkare i sin identitet med AN (Fox & Diab, 2015).  

5.1.2. Första kontakten 

Första kontakten med vårdpersonal ansågs viktig även om det var skilda meningar kring 

huruvida relationen kunde förändras under tid. Ett bra första samtal påverkades av hur 

mycket sjuksköterskan talade under samtalet. När patienten själv fick sätta agendan och 

sjuksköterskan satte sig in i patientens upplevelse gynnades en terapeutisk allians (Sly et al., 

2014). Flera patienter beskrev nonchalans från vårdpersonalens sida gentemot patienters 

tankar i första mötet. Andra upplevde att vårdpersonalen talade med dem som om de vore 

barn vilket resulterade i att individerna kände sig dumma och skämdes över sig själva. När de 

fick positiv feedback och upplevde att den professionella brydde sig ökade mottagligheten för 

behandling. En känsla av trygghet i första samtalet berodde på hur den professionella talade 

med patienten. Kunskap om AN hos vårdpersonalen var också en avgörande faktor för 

huruvida patienter såg positivt på behandling och tillfrisknande där de upplevde att 

problemen bagatelliseras vid okunskap. Kunskap gav också känslan av att vara mindre ensam 

och där vårdaren med sin expertis kunde sätta ord på känslor som var svåra att beskriva 

(Gulliksen, Nordbø, Espeset, Skårderud och Holte, 2015).  

5.1.3. Individen bakom AN 

I flera studier beskrev patienter känslan av att inte bli behandlade som enskilda individer utan 

som en vandrande ätstörning som inte hade individuella behov. De beskrev att 

vårdpersonalen inte kunde skilja på vad som var en del av personligheten och riktiga känslor 
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och vad som berodde på AN (Gulliksen et al., 2015; Pemberton & Fox, 2013; Smith et al., 

2016; Tan et al., 2010). Att vårdpersonal inte kunde skilja på anorektiska drag och 

personlighet gav upphov till frustration hos patienter eftersom de kände att allt de gjorde och 

sa inte bara berodde på sjukdomen (Smith et al., 2016). Om en patient blev upprörd över 

något skyllde personalen på sjukdomen och patientens känslor togs inte allvar (Pemberton & 

Fox, 2013). Andra patienter beskrev att sjuksköterskan kunde förstå hur det var att leva med 

AN. De förstod att det fanns en frisk och en sjuk sida och kunde därför hjälpa patienter att 

separera de båda sidorna (Fox & Diab, 2015). Andra patienter beskrev hur sjuksköterskorna 

behandlade dem jämlikt och var bra på att uppmärksamma de drömmar som patienter hade 

haft innan de blev sjuka och gav uppmuntran till att vilja uppnå dem (van Ommen et al., 

2009).  

 

5.1.4. Delaktighet 

Patienter uttryckte vikten av en personcentrerad vård där vårdpersonal såg till den enskilde 

patientens behov och skapade handlingsplaner där patienten var delaktig i planeringen. I och 

med delaktigheten ökade motivationen till följsamhet (van Ommen et al., 2009; Sly et al., 

2014; Smith et al., 2016). En stor andel patienter önskade en större delaktighet i vården och 

upplevde begränsade möjligheter vid planeringen vilket ledde till oro och frustration (Smith 

et al., 2016). En jämlik relation mellan personal och patient angavs som en viktig ingrediens. 

En alltför dominant och icke inkännande vårdpersonal där jämlikheten var i obalans beskrevs 

skada relationen och motverka motivationen. Något som även framkom var risken av för stor 

delaktighet där patienten fick kontroll över sin behandling vilket inte gynnade patientens 

återhämtning (Sly et al., 2014).  

 

Även när patienter var oförmögna att fatta beslut kring sin behandling framhölls vikten av att 

de blev involverade (Sly et al., 2014). Patienter talade om betydelsen av att få kontinuerlig 

information om AN i samband med olika interventioner och med det information om 

konsekvenser av undervikt och hur det fysiskt påverkar kroppen och individens framtid (van 

Ommen et al., 2009; Sly et al., 2014). Det beskrevs som en traumatisk upplevelse att både 

vara utan kontroll och utan information om vad som skedde eller var planerat för patienten 

(Gulliksen et al., 2015).  
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5.2. Vårdmiljön 

5.2.1. Struktur och regler 

I flera studier berättade patienter att upplevelserna att leva med strikta regler skapade 

förvirring och ångest till en början. Att förlora kontrollen över sig själv och sin sjukdom var 

för många skrämmande (Gulliksen et al., 2015; Smith et al., 2016). Känslor som chock, ilska 

och nedstämdhet över inläggningen beskrevs (Ramjan & Gill, 2012). Det var framförallt vid 

måltider som känslan av att inte ha kontroll över sitt matintag som skapade kraftig ångest 

(Fox & Diab, 2015; van Ommen et al., 2009). Att läggas in för behandling ledde till att 

normala aktiviteter som toalettbesök eller att gå ut blev begränsade. Genom att följa regler 

blev sådana aktiviteter snarare privilegier och något att sträva efter (Ramjan & Gill, 2012). 

Det tog tid att lära sig de regler som fanns på avdelningen och det upplevdes svårt att veta 

vad som var okej och inte vilket ledde till förvirring och frustration (Zugai et al., 2013). En 

del patienter beskrev sin vardag som väldigt strukturerad med ingen eller liten variation 

(Ramjan & Gill, 2012). Några patienter blev väldigt oroliga när de nya förväntade rutinerna 

inte följdes vilket skapade ilska och förakt mot vårdpersonalen (Pemberton & Fox, 2013). 

Många uttryckte att det efter ett tag var skönt att slippa ha kontroll över sig själv och låta 

andra ta kontroll över mat och träning och förstod att det var ett viktigt steg i processen att bli 

frisk (Fox & Diab, 2015; van Ommen et al., 2009; Ross & Green, 2011; Smith et al., 2016; 

Tan et al., 2010; Zugai et al., 2013). Vissa patienter upplevde att det var svårt att bryta sitt 

beteende själva utan hjälp (van Ommen et al., 2009). Ett fåtal upplevde aldrig att det blev 

enklare med tiden utan känslan av att vara osjälvständig gjorde att de höll hårdare fast vid sin 

sjukdom där de kände sig trygga (Fox & Diab, 2015; Smith et al., 2016). Flera patienter 

upplevde att under behandlingens gång fick de större ansvar och kunde få ha mer kontroll 

över sig själva (Ross & Green, 2011; Smith et al., 2016). Att kunna ta beslut som inte var 

beroende av AN gav en känsla av empowerment (Smith et al., 2016). I slutet av behandlingen 

kände patienter att de fick för mycket spelrum och ansvar vilket ledde till att de kunde falla 

tillbaka i tidigare beteenden. De ansåg att det var viktigt att ha vårdpersonal som stöd i det 

skedet (van Ommen et al., 2009). 

 

5.2.2. Att bli inlagd 

Ett flertal patienter beskrev svårigheter att anpassa sig till livet på en vårdavdelning vid 

inskrivning. I kontrast till det blev vissa patienter nästintill beroende av den trygghet och stöd 
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de fick på avdelningen och hade svårt att återanpassa sig till ett vanligt boende (Ross & 

Green, 2011; Smith et al., 2016). Vidare beskrevs i studien av Smith et al. upplevelsen att det 

var likt en “säker bubbla” inne på avdelningen som var för olik den riktiga världen. I och med 

det beskrevs viljan att återanpassas och normaliseras genom att öva på vardagliga saker som 

hörde till världen utanför avdelningen (Smith et al., 2016). I en studie utförd på ungdomar 

uttryckte hela patientgruppen ett missnöje över att inte vänner kunde besöka avdelningen. 

Patienter framhöll fördelarna med besök då det var av åsikten att det skulle få dem på andra 

tankar och även behålla kontakten med omvärlden. Flera patienter beskrev en känsla av 

avskildhet och isolering från världen utanför vårdavdelningen (Ramjan & Gill, 2012). Vidare 

beskrevs det hur patienter var rädda att förlora stöd från sjukvården när tiden var inne att 

lämna avdelningen (Ross & Green, 2011; Smith et al., 2016) 

 

Den ständiga närvaron av vårdpersonal på avdelningarna ansågs av patienter vara en posittiv 

del av omvårdnaden. Närvaron gjorde det svårt att “fuska” och gav en trygghet (Zugai et al., 

2013). Det uppskattades av patienter när vårdpersonalen skojade och förändrade avdelningen 

till en mer lekfull plats och normaliserade miljön och livet för patienterna. Vid måltider 

beskrev några patienter fördelen med vårdpersonal som närvarade vid måltider och 

förvandlade det till en social situation vilket förde med sig en känsla av att vara normal och 

mindre ensam (Zugai et al., 2013).  

 

5.2.3. Att vårdas i grupp 

I en studie beskrev patienter hur närvaron av andra patienter med ätstörningar var en 

bidragande faktor i rehabiliteringen (van Ommen et al., 2009). De beskrev hur de kände sig 

accepterade av andra patienter eftersom de gick igenom samma sak (Smith et al., 2016). 

Genom att se andra patienter äta och även hur de fick privilegier när det gick åt rätt håll 

normaliserades ätandet och gav motivation. Patienter kunde identifiera sig med varandra och 

inspirerades av de som kommit längre i sitt tillfrisknande (van Ommen et al., 2009). Vid en 

avdelning uppmuntrade vårdpersonal till en öppen dialog och vid andra skedde det naturligt 

att patienter delade med sig av hur det gick tillväga för att uppnå sina mål och olika coping-

strategier när det kändes svårt och hopplöst (van Ommen et al., 2009; Smith et al., 2016). 

 

I studien av Smith et al. (2016) beskrevs dock att de ibland påverkade varandra negativt och 

tog efter varandras AN-beteenden. Att vårdas ihop med andra ledde också till jämföranden av 
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varandras kroppar. Ingen ville bli sedd som girig eller överviktig vilket resulterade i viljan att 

fortsätta gå ner i vikt. Andra uttryckte att det var svårt att leva ihop med andra som var 

nedstämda och omotiverade. De kände då att de hade ett ansvar att hjälpa sina medpatienter 

vilket störde fokus på den egna behandlingen (Smith et al., 2016). I studien av Pemberton och 

Fox (2013) beskrevs det hur det skapades en kultur på avdelningen av negativitet mot 

vårdpersonal och att det var svårt att frångå det tankesättet för en enskild individ vilket 

skapade en icke-terapeutisk miljö.  

 

6. Resultatsammanfattning 

I resultatet uppkom två huvudkategorier, vårdrelationen och vårdmiljön som beskrev 

patienters upplevelser av omvårdnad vid AN. Patienter beskrev att en god relation präglades 

av bland annat tillit, respekt och tillgänglighet. Negativa upplevelser av omvårdnaden 

berodde till stor del på okunskap hos vårdpersonal och att patienter inte upplevde att 

vårdpersonalen såg till den enskilde individen bakom sjukdomen AN. Struktur och strikta 

regler ansåg ett flertal patienter gynnade återhämtningen. Att förlora kontrollen beskrevs av 

patienter med känslor som chock, ilska och nedstämdhet till en början. Delaktighet i vården 

beskrevs av patienter som en viktig del även när de inte hade möjlighet på grund av sin AN 

att fatta beslut i alla frågor som rörde patienten. Stöd och motivation under behandlingen 

beskrevs vara en viktig faktor som både vårdpersonal och medpatienter bidrog till. 

7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 

För att svara på syftet gjordes en litteraturöversikt med deskriptiv design bestående av tio 

kvalitativa artiklar. Metoden är ett lämpligt arbetssätt för att sammanställa befintlig aktuell 

litteratur utifrån ett tydligt syfte (Kristensson, 2014). En litteraturstudie ger en bild av aktuellt 

forskningsläge och skapar underlag för implementering i praktiken (Rosén, 2017). En annan 

möjlig metod är en kvalitativ intervjustudie eftersom vårt syfte var att beskriva patienters 

subjektiva upplevelse av omvårdnaden vid AN. Metoden valdes bort för att få en mer 

världsomfattande bild eftersom föreliggande material kommer från olika länder vilket kan ses 

som en styrka. Systematisk litteraturöversikt kräver att all relevant litteratur som finns 

tillgänglig för ämnet samlas in, men det var inte möjligt inom den tidsram som fanns för 
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arbetet, istället gjordes en litteraturstudie med systematisk design (Rosén, 2017). En sådan 

litteraturstudie väger inte lika tungt som en systematisk litteraturöversikt utan kallas för en 

sekundärkälla men kan fortfarande ge värdefull kunskap om ämnet (Kristensson, 2014).  

 

Det var viktigt att definiera studiens syfte med dess inklusionskriterier och exklusionskriterie 

så att det var tydligt avgränsat, specifikt och sökbart (Kristensson, 2014). Populationen 

patienter valdes för att inkludera både män och kvinnor i sökningarna då båda könen kan 

drabbas av AN. Att det inte gjordes en åldersbegränsning berodde på att det ansågs vara 

positivt att inkludera både ungdomar och vuxna då sjukdomen ofta debuterar i ungdomen och 

behandlingen kan pågå under flera år (SBU, 2011). För att inkludera ett retrospektiv hos 

populationen användes därför ingen begränsning till aktuellt hälsotillstånd hos deltagarna. 

Enbart kvalitativa artiklar inkluderades för att få en djupare förståelse av patienters 

upplevelser då kvalitativ metod används för att förstå fenomen och händelser (Danielson, 

2017). Studien begränsades inte till behandling i öppen-, sluten- eller dagvård för att 

inkludera ett brett perspektiv av omvårdnad. Studien skildrar även patienter som retrospektivt 

skildrar upplevelser och då utan specifik koppling till vårdnivå. En begränsning vid 

sökningen var att artiklarna skulle vara peer reviewed vilket stärker trovärdigheten 

(Henricsson, 2017). I databasen MEDLINE fanns inte alternativet att begränsa till endast peer 

reviewed och därmed var det inte möjligt. Att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år valdes 

för att studien skulle grundas på aktuell litteratur. 

 

CINAHL, MEDLINE och PsycINFO valdes som bibliografiska databaser för att söka artiklar 

till litteraturstudien. De valda databaserna publicerar en omfattande mängd artiklar inom 

omvårdnadsvetenskap och valdes därför (Kristensson, 2014). CINAHL och MEDLINE var 

bekant sedan tidigare som användbara databaser, PsycINFO valdes då det handlar om bland 

annat omvårdnad inom just psykiatrin. Tre databaser valdes eftersom genom att använda flera 

databaser med omvårdnadsfokus stärks validiteten/trovärdigheten och chansen att finna 

användbara artiklar ökar (Henricson, 2017). Pubmed användes inte vid sökningen av artiklar 

vilket kan ha påverkat resultatet eftersom det är den största databasen inom 

omvårdnadsvetenskap. Dock är MEDLINE som användes i studien den största sökmotorn 

inom Pubmed vilket minskar risken för att en stor mängd relevant litteratur missats. 

 

För att skapa en så bra bild som möjligt av hur litteratursökning går till på ett lämpligt sätt tog 

författarna hjälp av bibliotekarier på Örebros universitetsbibliotek. Det ses som en styrka då 
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dialogen med bibliotekarierna gav upphov till nya användbara sökord och vidare information 

hur databaserna fungerar. En viktig del i litteraturstudien är att sökningsprocessen utförs på 

ett systematiskt vis. Först identifierades nyckelorden i syftet samt i inklusionskriterierna. 

Sedan söktes synonymer fram från flera lexikon. Även om ordet “omvårdnad” identifierades 

som ett nyckelord i syftet användes det inte som sökord då ord som “care” och “nursing” inte 

gav några ytterligare resultat i sökningarna. Samma studier återfanns flera gånger med olika 

sökkombinationer på de olika databaserna vilket visar på sökningens sensitivitet (Henricson, 

2017).  

7.2. Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att en god relation mellan patient och vårdpersonal spelade en avgörande 

roll för en positiv upplevelse av omvårdnaden i samband med behandling av AN. Patienter 

menade att en relation som byggde på tillit skapade en terapeutisk allians och gav motivation 

till tillfrisknande. Enligt Bell (2003) är stöttande och empatiska relationer avgörande för 

återhämtning hos patienter med ätstörningar vilket även uppfattades av patienter i 

föreliggande studie. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska all typ av omvårdnad 

utgå från personcentrerad vård där patientens behov, värderingar och förväntningar tas i 

beaktande. Enligt Bergbom (2015) får patienter genom en personcentrerad vård möjlighet att 

genom personliga berättelser ge förklaring till sjukdom, symtom och inverkan på personens 

liv. Genom berättelsen kan sjuksköterskan förstå patientens lidande vilket lägger grunden för 

att skapa en terapeutisk relation. Det kan vara så att de patienter som kände att de kunde 

öppna upp sig och prata känslor vårdades av en sjuksköterska som arbetade personcentrerat 

vilket skapade en god relation byggd på tillit. Det beskrivs även i en studie av Salzmann-

Erikson & Dahlén (2017) att sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att skapa en jämlik 

relation men att det samtidigt var viktigt att hitta en professionell balans för att inte påverka 

patienters vilja att öppna upp sig för sjuksköterskan.  

 

Det som upplevdes bidra till en dålig relation mellan patient och vårdpersonal var enligt 

patienter okunskap om sjukdomen hos personalen som vårdade dem. Patienter upplevde att 

personalen då var okänslig och bagatelliserade deras känslor och problem. George (1997) 

beskriver att det kan vara en stor utmaning att vårda AN-patienter och att adekvat kunskap då 

är nödvändig för att inte skapa en negativ attityd mot patientgruppen. Vidare menar George 

att vårdpersonal med mycket förståelse för sjukdomen hade en mer positiv attityd. I en studie 

av Stewart, Keel och Schiavo (2006) utförd i USA beskrivs det hur det fanns en 
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stigmatisering av personer med AN. Deltagare i studien framförde att de inte trodde att 

sjukdomen kunde bero på biologiska faktorer. Många menade att personer med AN ville ha 

uppmärksamhet och fick skylla sig själva att de var sjuka. Det kan vara så att det finns en 

utbredd negativ syn på AN i samhället vilket kan påverka både vårdpersonal och patienter 

vilket i sin tur kan påverka relationen mellan dem. Det framkom i föreliggande studie att 

många patienter uppgav att vårdpersonal hade svårigheter att se personen bakom AN. Att ha 

adekvat kunskap om sjukdomen kan underlätta för vårdpersonal att arbeta personcentrerat då 

förståelsen om vilka beteenden och känslor som kan uppkomma med AN ökar. Det kan då bli 

enklare att vårda patienter individuellt. En reflektion är att professionell kunskap skapar ett 

förtroende vilket kan stärka den terapeutiska alliansen. 

  

I litteraturstudiens resultat framkom det hur vårdpersonalens strikta regler och kontroll 

upplevdes både negativt och positivt av patienter. Ett flertal patienter beskrev en kraftig 

ångest till en början över att förlora kontrollen, dock beskrevs även hur majoriteten i 

retrospektiv insåg att det var ett nödvändigt steg i processen mot återhämtning. Nordbø, 

Espeset, Gulliksen, Skårderud, & Holte (2006) beskriver hur självdisciplinen att avstå mat 

höll negativa känslor borta och skapade en känsla av stärkt identitet och makt. En liknande 

teori har Shafran (2001) som beskriver hur perfektionismen hos en AN-patient kan vara en 

faktor som bidrar till känslan av framgång vid ett lyckat bantande. Det skulle kunna vara en 

förklaring till den kraftiga ångesten av att förlora kontrollen över det egna matintaget som 

patienter beskrev i studien. Enligt en studie av Schoen (2012) har individer med AN ofta ett 

stort behov av kontroll vilket kan ha en negativ påverkan och hindra individerna att söka 

hjälp. I resultatet beskrivs att genom att se andra patienter äta normaliserades ätandet och gav 

motivation. De kunde identifiera sig med varandra och inspireras att gå emot sin sjukdom. En 

studie av Bakker (2011) visade även den på hur patienter stöttar varandra och fungerar som 

förebilder för att övervinna de ångestframkallande matsituationerna.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det hur en stor andel patienter önskade en större 

delaktighet i vården vilket minskade oro och frustration. När patienten lyckades ta ett steg 

mot förbättring och stå emot sin AN beskrevs det som en känsla av empowerment. I resultatet 

framkom att delaktighet ökade motivationen till följsamhet. Det kan vara så att patienters 

upplevelse av delaktighet i vården påverkade hur de hanterade sjukdomen och hur motiverade 

de var att följa direktiv från vårdpersonal. Dock framkom det även i resultatet hur patienter 

upplevde att när de fick ta för stort ansvar och kontroll över sin egen situation gynnades inte 
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återhämtningen. Det patienterna uttryckte kan tyda på att det är en balansgång mellan eget 

ansvar och att bli kontrollerad där vårdpersonal måste vara uppmärksam för att se till den 

enskilde individens förmåga.  

 

I studierna av King och Turner (2000) och Ramjan (2014) beskrev sjuksköterskor hur de 

upplevde att patienter var manipulativa och ovilliga att lämna över kontrollen till dem vilket 

försvårade skapandet av en terapeutisk relation. I litteraturstudiens resultat framkom det även 

hur vissa patienter aldrig upplevde att förlorad kontroll vändes till något positivt under 

vårdtiden utan medförde endast att de växte sig starkare i identiteten som AN-patient där de 

kände sig trygga. En orsak kan vara att patienter inte förstod allvaret av sin sjukdom och 

upplevde att personalen motarbetade patienten genom att sätta strikta regler och kontrollera 

vad de åt och hur de tränade. Det stödjs i en studie av Schoen et al. (2006) som beskriver hur 

patienter cykliskt far mellan medvetenhet och förnekelse av allvaret av sjukdomen och 

därmed behovet av stöd och hjälp. Förnekelse av sjukdomen kan försvåra sjuksköterskans 

terapeutiska uppgift, relationen med patienten och därmed patientens chans till återhämtning. 

Det styrks av Pereira, Lock, & Oggins, (2006) studie som beskriver hur lyckad återhämtning 

ofta bestod av en terapeutisk allians med vårdpersonal som byggde på gemensamma mål 

samt ömsesidig förståelse av sjukdomen.  

 

Sjuksköterskor bör handla efter ICN:s etiska kod som bygger på de mänskliga rättigheterna 

där respekt, värnandet om integritet och främjande av delaktighet är viktiga beståndsdelar 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). När en AN-patient inte är medveten om sin sjukdom 

och de nödvändiga interventionerna kan sjuksköterskan behöva gå emot patientens vilja. Det 

kan uppstå en komplex situation där sjuksköterskan vill hjälpa patienten men även samtidigt 

se till den enskilde individens önskningar, integritet och delaktighet i vården. Ett antagande är 

att det är av stort värde och en trygghet för sjuksköterskor att kunna förhålla sig till lagar som 

LPT för att avgöra vilka omvårdnadsåtgärder som anses vara till patientens bästa. 

 

I majoriteten av de artiklar som föreliggande studie presenterat var deltagarna kvinnor, vilket 

innebar att upplevelser av vården beskrevs ur ett nästan enbart kvinnligt perspektiv. Enligt 

SBU (2011) drabbar sjukdomen 90 % kvinnor vilket tyder på att studiens resultat speglar 

populationen. Dock finns det ett stort mörkertal bland framför allt män som är beskrivet i en 

rapport av Stockholms landsting (Ahrén et al., 2016). Det kan antas vara ett stort mörkertal 

även i andra länder. I en brittisk studie undersöktes medias rapportering kring AN de senaste 
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10 åren vilket visade en tydlig överrepresentation av unga kvinnor med AN (MacLean et al., 

2015). Eftersom AN rapporteras vara en sjukdom som drabbar flickor och kvinnor skulle det 

kunna påverka pojkar och män negativt att söka hjälp. I resultatet framkom vikten av 

personal som var förstående inför patientens problematik och hur ångesten ökade vid 

okunskap. På grund av den ensidiga bilden av AN som en sjukdom som drabbar kvinnor 

skulle manliga patienter möjligtvis kunna uppleva det svårare att bli förstådda och bli tagna 

på allvar vilket kan öka ångesten. Kunskap kring det stora mörkertal som finns bland 

framförallt män är därför av stor vikt att professionella besitter.    

 

8. Slutsats 

En god relation till vårdpersonal som bygger på tillit, respekt och medkänsla ansåg patienter 

vara avgörande för tillfrisknande. Det ansågs viktigt med en personcentrerad vård där 

patienten var delaktig och informerad om sin sjukdom men vårdades med tydliga regler och 

struktur. Patienterna uttryckte vikten av kunskap hos vårdpersonalen kring AN vilket stärkte 

förtroendet för vården och ökade följsamheten. Motivation var en viktig faktor för 

återhämtning vilket både vårdpersonal och medpatienter kunde bidra till.  

 

Genom sammanställning av patienters upplevelser av omvårdnad kan kunskapen ge ökad 

förståelse för vad patienter upplever när de behandlas för AN. I litteraturen framkom hur brist 

på kunskap hos vårdpersonal var en bidragande orsak till missnöje hos patienterna. 

Utbildning av vårdpersonal är därför en nödvändig del för att stärka vårdpersonalens 

kompetens vilket förhoppningsvis gynnar en god vårdrelation. Med litteraturstudien hoppas 

vi att sjuksköterskor och studenter kan får en ökad medvetenhet och kunskap inom ämnet. Vi 

hoppas även på att inspirera till att söka mer information för att utveckla vården för 

patientgruppen.  

 

Det skulle vara av intresse om forskning med enbart pojkar och män gjordes för att få en 

djupare förståelse om sjukdomen och upplevelserna av behandling. Vidare skulle det vara 

intressant med jämförande studier mellan öppenvård och slutenvård under behandling av AN 

och vad som upplevs vara mest fördelaktigt för patientgruppen. 
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tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Ramjan, L. M., & Gill, B. I. 

(2012). An inpatient program 

for adolescents with anorexia 

experienced as a metaphoric 

prison. AJN American 

Journal Of Nursing, 112(8), 

24-34. 

 

Australien 

Att utforska upplevelserna 

hos ungdomar inom ett 

slutenvårdsbeteendeprogram 

för behandling av anorexia 

nervosa, samt upplevelserna 

hos de sjuksköterskor som 

vårdade dem.  

Metod: Kvalitativ  

 

Design: Explorativ design. 

 

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor med minst ett 

års erfarenhet av 

behandlingsprogrammet. 

 

Exklusionskriterier:  
Medicinskt eller kognitivt 

instabila patienter. 

 

Urval: Ungdomar som 

behandlades för AN på en 

akutvårdsavdelning och de 

barnsjuksköterskor som 

arbetade där. 20 deltagare, 10 

st patienter (11-18 år) och 

10st sjuksköterskor (23-42 

år) 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

Styrkor: Utredaren skrev 

reflexiv dagbok och använde 

peer-debriefing för att 

undvika överidentifikation.  

 

Svagheter: Utredaren 

jobbade halvtid på 

avdelningen. 

Patienter beskrev chock, 

ilska och nedstämdhet över 

att bli inlagda för behandling 

av AN. Deras vardag 

upplevdes vara mycket 

strukturerad med många 

begränsningar om vad som 

var tillåtet att göra på 

avdelningen. Flera patienter 

upplevde sig isolerade och 

uttryckte missnöje att inte få 

ha vänner på besök. 



 

 

 

 

 

 

 

Författare, titel artikel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design  Värdering Resultat 

Ross, J. A., & Green, C. 

(2011). Inside the experience 

of anorexia nervosa: A 

narrative thematic analysis. 

Counselling & 

Psychotherapy Research, 

11(2), 112-119.  

 

Storbritannien 

Att beskriva huruvida 

inskrivning på en slutenvårds 

avdelning för ätstörning var 

en terapeutisk erfarenhet för 

två kvinnor med kronisk 

anorexia nervosa 

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: AN-

diagnos och bedömda med 

(DSM-IV) Inskrivna på en 

slutenvårdsavdelning senaste 

två åren  

 

Exklusionskriterier: Ej 

tillhöra forskarnas 

patientgrupp.  

 

Urval: Två kvinnor med 

AN-diagnos >18 från en 

ätstörningsenhet. 

 

Datainsamlingametod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: Tematisk 

analysmetod. 

Styrkor: Tydligt beskriven 

metodbeskrivning. Väl 

beskriven intervjumetod för 

att undvika ledande frågor. 

Deltagarna fick godkänna 

den transkriberade texten. 

 

Svagheter: Ingen 

information om forskaren. 

Patienter beskrev svårigheter 

att lita på andra och att skapa 

tillit tog tid. Upplevelsen av 

lättnad när vårdpersonal tog 

kontrollen eftersom 

patienterna beskrev hur de 

inte kunde klara det själva. 

Patienter beskrev svårigheter 

i övergången mellan att vara 

inskriven och utskriven där 

det var en 

anpassningsprocess. 

Patienter beskrev känslor 

som ensamhet och rädsla när 

de blev utskrivna vid nådd 

målvikt eftersom de beskrev 

att de kämpade som mest 

med sin psykiska ohälsa då.  

  



 

 

 

 

Författare, titel artikel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design  Värdering Resultat 

Sly, R., Morgan, J. F., 

Mountford, V. A., Sawer, F., 

Evans, C., & Lacey, J. H. 

(2014). Rules of 

engagement: Qualitative 

experiences of therapeutic 

alliance when receiving in-

patient treatment for 

anorexia nervosa. Eating 

Disorders, 22(3), 233-243.  

 

Storbritannien  

Att undersöka patienters 

erfarenheter av terapeutisk 

allians, att värdera dess 

betydelse, samt att undersöka 

vilka faktorer som bidrar till 

att skapa en starkare allians 

med vårdpersonal. 

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Explorativ design. 

 

Inklusionskriterier: 

Individer som vårdas på en 

vårdavdelning för sin AN 

under datainsamlingen. 

 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

 

Urval: 8 deltagare, kvinnor 

mellan 18-34 år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 
Tolkningsfenomenologisk 

analys. 

Styrkor: Tydlig och adekvat 

analys.  

 

Svagheter: Ytlig 

beskrivning av 

urvalsförfarandet.  

En god relation mellan 

vårdpersonal och patient 

framgick vara avgörande för 

vården. När den var 

jämställd och där patienten 

var delaktig i vården sågs 

den som positiv. Vid första 

mötet lyftes vikten av en 

lyhörd vårdpersonal för att 

öka förutsättningarna för en 

fortsatt god relation och en 

god vård.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Författare, titel artikel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Smith, V., Chouliara, Z., 

Morris, P. G., Collin, P., 

Power, K., Yellowlees, A., & 

... Cook, M. (2016). The 

experience of specialist 

inpatient treatment for 

anorexia nervosa: A 

qualitative study from adult 

patients’ perspectives. 

Journal Of Health 

Psychology, 21(1), 16-27.  

 

 

Storbritannien  

Att utforska erfarenheter hos 

kvinnor som genomgår 

specialistvård för anorexia 

nervosa. 

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Explorativ design. 

 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som uppfyllde 

DSM-5 kriterierna för AN 

och 

specialistvårdbehandlades 

inom slutenvård. 

 

Exklusionskriterier: 

Manliga patienter. Bulimia 

nervosa-patienter, för kort 

inläggning, medicinsk 

instabilitet.  

 

Urval: 

21 deltagare, kvinnor mellan 

18–41 år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod: Tematisk 

analys. 

Styrkor: Författarna hade 

ingen relation till deltagarna. 

Tydlig metodbeskrivning. 

Triangulering av det 

transkriberade materialet 

tillämpades. 

 

 

Svagheter: Någon av 

intervjuerna varade i 15 

minuter vilket anses som 

kort tid för djupgående 

intervjuer. 

I studien framgick patienters 

upplevelser av skiftet av 

kontroll som nödvändigt, 

tryggt och läskigt med ett 

behov att vara delaktiga. 

Patienter beskrev hur bytet 

mellan vårdmiljö och 

världen utanför var en 

övergång som upplevdes 

besvärlig åt båda hållen. Det 

beskrevs hur AN- 

patienterna upplevde att de 

påverkades av varandra både 

positivt och negativt i 

behandlingen. Patienter 

beskrev vikten av tillit till 

vårdpersonal och 

personcentrerad vård.  



 

 

 

 

 

Författare, titel 

artikel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design  Värdering Resultat 

Tan, J., Stewart, A., 

Fitzpatrick, R., Hope, T., 

Tan, J. A., Stewart, A., & 

... Hope, T. (2010). 

Attitudes of patients with 

anorexia nervosa to 

compulsory treatment and 

coercion. International 

Journal Of Law & 

Psychiatry, 33(1), 13–19.  

 

Storbritannien 

Att belysa 

synpunkter hos 

personer med 

anorexia nervosa 

samt deras föräldrar 

med avseende på 

tvångsvård, 

beslutsfattande och 

kompetens. 

 

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Explorativ 

design. 

 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna skulle 

behandlas eller blivit 

behandlade för AN. 

 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

 

Urval: 29 deltagare från 

fyra olika typer av 

behandlingscenter. 

Medelåldern var 18 år 

(15–26 år) 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

Styrkor: Stor undersökningsgrupp.  

 

Svagheter: Hur deltagarna 

rekryterades beskrivs ej. Ingen 

beskrivning av forskarnas 

förförståelse och relation till 

patienterna. 

Patienter upplevde att relationen till 

vårdpersonal spelade stor roll för 

omvårdnaden. Tillit för att kunna 

öppna upp sig var viktigt. Dålig 

relation till vårdpersonal och 

föräldrar påverkade upplevelsen av 

tvångsvård. En del patienter 

upplevde att personligheter och 

önskningar ignorerades. Patienter 

beskrev tacksamhet över tvångsvård 

i retrospektiv. 

 

 



 

 

 

Författare, titel artikel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design  Värdering Resultat 

van Ommen, J., Meerwijk, 

E. L., Kars, M., van Elburg, 

A., & van Meijel, B. (2009). 

Effective nursing care of 

adolescents diagnosed with 

anorexia nervosa: the 

patients' perspective. Journal 

Of Clinical Nursing, 18(20), 

2801-2808. 

 

Nederländerna 

Att utveckla - från 

patientperspektivet - en 

preliminär teoretisk modell 

som förklarar effektiviteten 

av slutenvård av ungdomar 

diagnostiserade med 

anorexia nervosa. 

 

 

Metod: Kvalitativ metod 

med grounded theory 

tillämpning. 

 

Design: Explorativ design. 

 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna skulle vara 

mellan 12–18 år, 

diagnostiserade med AN, 

utskriven från klinisk 

behandling och centren i 

minst tre månader och 

återställd vikt. Tillräckliga 

språkkunskaper i holländska 

för att bli intervjuade.   

 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

 

Urval: 13 deltagare, flickor 

mellan 13–17 år. 

 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Intermediär analys 

Styrkor: Triangulation och 

peer-debriefing användes.  

Tydlig metod och analys. 

 

Svagheter: Förförståelse och 

relation till deltagarna är inte 

beskrivet. 

Patienter beskrev att 

tydlighet och envishet var 

positiva egenskaper hos 

vårdpersonal. Delaktighet 

med tydlig plan för 

behandlingen ansågs vara 

viktigt. 

 

Kunskap hos vårdpersonal 

upplevdes av patienter 

viktigt för att kunna prata om 

jobbiga och pinsamma 

ämnen. Patienter upplevde 

att vårdpersonal var bra på 

att uppmuntra dem till att 

återfå det liv de haft innan 

sjukdomen.  

 

Vid måltider upplevde 

patienter mycket ångest över 

att inte ha kontroll över 

situationen.Andra patienter 

upplevde att det var skönt att 

vårdpersonal tog kontroll 

över sjukdomen. 

 

Patienter beskrev att det var 

positivt att vårdas 

tillsammans med andra då de 

kunde motivera varandra. 



 

 

 

Författare, titel artikel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design  Värdering Resultat 

Zugai, J., Stein-Parbury, J., 

& Roche, M. (2013). 

Effective nursing care of 

adolescents with anorexia 

nervosa: a consumer 

perspective. Journal Of 

Clinical Nursing, 22(13-14), 

2020-2029. 

 

Australien 

Att fastställa hur 

sjuksköterskor garanterar 

viktuppgång och en positiv 

upplevelse för ungdomar 

som behandlas för anorexia 

nervosa i slutenvården ur 

patienternas perspektiv. 

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Explorativ design. 

 

Inklusionskriterier: Att 

deltagarna hade varit inlagda 

för behandling men 

återställda i den mån att de 

fick behandling polikliniskt. 

Deltagare mellan 12–18 år 

var specifikt rekryterade.  

 

Exklusionskriterier:  
Framgår ej. 

 

Urval: 8 deltagare, flickor 

mellan 14–16 år. 

 

Datainsamlingmetod: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analysmetod: Tematisk 

analys. 

Styrkor: Tydlig metoddel 

och teman. 

 

Svagheter: Ingen 

beskrivning av författarnas 

erfarenhet och förförståelse. 

Patienter beskrev vikten av 

en god relation till 

vårdpersonal som bygger på 

tillit vilket beskrevs öka 

motivationen till compliance.  

 

Studien beskrev hur patienter 

såg fördelarna av strikta 

regler och såg det som en 

viktig del för tillfrisknande.  

 

Även närheten av 

vårdpersonal på 

vårdavdelningen beskrevs 

som positivt både som 

socialt umgänge och som ett 

vakande öga vilket gav 

trygghet hos patienterna. 

 


