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Abstrakt 
Bakgrund: Ätstörningar är ett folkhälsoproblem som har uppmärksammats i framförallt 
media. I dagens samhälle finns en ökad kropps- och utseendefixering samt ett skönhetsideal 
av att vara smal. Förekomsten av ätstörningar är cirka tre till fem procent hos befolkningen 
och kan drabba vem som helst. Ätstörningar är ett hälsoproblem som sjuksköterskan behöver 
uppmärksamma i sitt dagliga arbete för att öka förståelsen och kunskapen i omvårdnaden av 
patienter med ätstörningar. Syfte: Var att beskriva omvårdnad vid ätstörningar. Metod: 
Metoden som valdes var en litteraturstudie med beskrivande design. Systematiska sökningar 
genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed, Medline samt PyschINFO. Elva stycken 
vetenskapliga artiklar inkluderades i litteraturstudien. Resultat: I resultatet framkom det fyra 
huvudkategorier som utgjorde grunden i omvårdnaden vid ätstörningar; ett holistiskt 
perspektiv, terapeutiska relationer, teamarbete och vårdplaner.  
Slutsats: Patienter med ätstörningar presenterar utmaningar i vården och är en komplicerad 
grupp att vårda. Personcentrerad vård är viktig i omvårdnaden vid ätstörningar. Genom att 
placera patienter i centrum kan sjuksköterskor tillsammans med teamet utrusta patienter med 
copingstrategier som stärker patienternas egenförmåga till att återta kontrollen över sin 
ätstörning. 
 
 
 
 
Nyckelord: Holistiskt perspektiv, omvårdnad, sjuksköterska, team, vårdplaner, ätstörningar 
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1. Inledning 
Att äta betyder inte enbart att tillfredsställa kroppens behov av näring utan har i många fall en 
kulturell- och social betydelse i skapandet av relationer. Förhållandet till mat är dessvärre 
sällan oproblematiskt. Wentz (2017) beskriver en ökad kropps- och utseendefixering i dagens 
samhälle samt ett skönhetsideal av att vara smal. Nationalencyklopedin (2018) definierar 
ätstörningar som "tillstånd som kännetecknas av problem med ätande, aptit och vikt". 
Tillståndet innefattar b.la. diagnoserna anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätning och 
ortorexi (ibid.). Ätstörningar är ett hälsoproblem (Wallin, 2015) som sjuksköterskor behöver 
uppmärksamma i sitt dagliga arbete för att öka förståelsen och kunskapen i omvårdnaden av 
patienter med ätstörningar. 
 
 
2. Bakgrund 
2.1 Ätstörningens historia 
Ur ett historiskt perspektiv har människans liv präglats av kampen om mat. Under medeltiden 
betraktades individer som klarade sig utan mat under en längre tid med stor beundran. I 
människans historia har den självförvållade svälten haft betydelse när individen vill rena sig, 
imponera eller utöva kontroll i sin omgivning (Wallin, 2015). Anorexia nervosa anses vara 
den äldsta av ätstörningar och har studerats sedan 1870-talet och fortsättningsvis in i 1900-
talet (Heaner & Walsh, 2013; Wallin, 2015). Det var först på 1970-talet som specialiserad 
behandling av anorexia nervosa kunde tillämpas inom den psykiatriska vården (Wallin, 2015). 
Bulimia nervosa uppmärksammades första gången under slutet av 1970-talet (Heaner & 
Walsh, 2013; Wallin, 2015; Wentz, 2014). Begreppet "ätstörning" fick sitt genombrott 1973 
när Hilde Bruch använde det i sin titel till boken "Eating Disorders" (Wallin, 2015). 
  
 
2.2 Förekomst och orsak  
Förekomsten av ätstörningar är cirka tre till fem procent hos befolkningen och drabbar främst 
unga flickor och kvinnor (Guinzbourg, 2011; Wentz, 2014). Orsaken till ätstörningar grundar 
sig många gånger i biologiska-, sociokulturella- och psykologiska faktorer. Biologiska 
faktorer som ärftlighet och ätsvårigheter samt gastrointerstinala problem under barnets första 
levnadsår ökar risken att utveckla en ätstörning. En sociokulturell faktor är skönhetsideal och 
normen över hur en kropp ska se ut i samhället. Psykologiska faktorer som negativa 
livshändelser (våldtäkt, förlust av nära anhörig) är andra riskfaktorer till att utveckla en 
ätstörning (Wentz, 2014). Samsjuklighet mellan ätstörningar och psykisk ohälsa är vanligt 
förekommande (Bohrer, Carroll, Forbush & Chen, 2017; Wentz, 2014).  
 
 
2.3 Hetsätningsstörning 
Hetsätningsstörning liknar bulimia nervosa, men ett kompensatoriskt beteende (kräkning, 
fasta eller laxermedel) förekommer inte regelbundet hos individen. I diagnosen läggs vikt på 
de psykiska symtomen som uppstår vid hetsätningsperioderna (Heaner & Walsh, 2013; 
Wentz, 2014). Framförallt förekommer depressiva symtom samt skam och känslor av avsmak 
för sig själv (Wentz, 2014). 
  
 
2.4 Ätstörning utan närmare specifikation (UNS) 
Ätstörning UNS utgör den största gruppen av ätstörningar och är ett paraplybegrepp för flera 
olika typer av ätstörningar. I gruppen återfinns kombinationer och varianter av b.la. bulimia 
nervosa, hetsätningsstörning och anorexia nervosa. Individer som diagnostiseras med 
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ätstörning UNS uppfyller inte kriterierna för någon av ovanstående diagnosern och 
diagnostiseras därmed med ätstörning UNS (Mustelin, Lehtokari & Keski-Rahkonen, 2016; 
Wentz, 2014). 
 
 
2.5 Anorexia Nervosa (AN) 
Anorexia nervosa karakteriseras av en snedvriden kroppsbild som medför avsiktlig och 
drastisk viktminskning genom att undvika matintag samt utöva överdriven fysisk aktivitet. 
Fysiska symtom vid AN är b.la. amenorré (utebliven mens), lanugo (tunt hår över kroppen) 
samt gastrointestinala besvär (Weigel, Löwe & Kohlmann, 2018). Psykiska symptom som 
rädslan över att gå upp i vikt är vanligt förekommande. Ett vanligt förekommande beteende 
hos individer med AN är bantningsmetoder i form av; diuretika (vätskedrivande), laxermedel 
och/eller aptitnedsättande medel (Ottosson & Ottosson, 2007; Weigel, Löwe & Kohlmann, 
2018). 
 

2.6 Bulimia Nervosa (BN) 
Bulimia nervosa kännetecknas av att individen intar stora mängder mat under kort tid 
(hetsätning). BN delas in i två kategorier där den första är hetsätning utan ett kompensatoriskt 
beteende som resulterar i viktuppgång. Den andra är hetsätning i kombination med ett 
kompensatoriskt beteende (kräkning, fasta eller laxermedel) som resulterar i att viktuppgång 
uteblir (Heaner & Walsh, 2013; Ottosson & Ottosson, 2007). Symtom som rubbningar i 
vätskebalansen, hypotoni och arytmier är vanliga. Många gånger upptäcker tandläkaren 
sjukdomen eftersom att det sura maginnehållet fräter på tänderna och orsakar skador i 
munhålan (Weigel, Löwe & Kohlmann, 2018). 

 
2.7 Ortorexia Nervosa (ON) 
Ortorexia nervosa innebär att individen har en ohälsosam fixering vid nyttiga livsmedel i 
kombination med överdriven fysisk aktivitet (Tremelling, Sandon, Vega, & McAdams, 2017; 
Varga, Dukay-Szabo, Tury & van Furth Eric, 2013). I dagsläget är ON inte en vedertagen 
diagnos (Tremelling et al., 2017). Konsekvenser av ON är b.la. ohälsosam nedbrytning av 
kroppen, sömnstörningar och oro. Långsiktigt leder ON till minskat psykiskt välbefinnande 
och nedsatt fysisk prestationsförmåga (Simpson & Mazzeo, 2017).  
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3. Omvårdnad  
Patienter med ätstörningar är en komplicerad patientgrupp att vårda och en del patienter 
uttrycker känslor genom starka handlingar som till exempelvis matvägran. Patienternas 
självkänsla är central i omvårdnaden vid ätstörningar. Genom att uppmuntra patienter att 
uttrycka sina känslor i ord istället för handling tillåts vårdpersonal få en djupare förståelse av 
ätstörningens karaktär (Ottosson & Ottosson, 2007). Att uppmuntra och engagera patienter 
underlättar delaktighet i omvårdnaden. Genom att stärka patienternas egenförmåga till att 
återta kontrollen över ätstörningen speglar handlingarna inte längre omgivningens önskemål 
(Beukers., et al 2015; Ottosson & Ottosson, 2007).  
 
 
4. Sjuksköterskans roll 
Preventionsarbetet av ätstörningar sker primärt eller sekundärt. Primärpreventionen utgörs av 
att identifiera, eliminera och minska riskerna som orsakar eller bidrar till sjukdomsutveckling. 
Sekundärprevention handlar om att använda sig av strategier som minskar risken till att 
ätstörningen blir kronisk (DeSocio, 2013; Wentz, 2014). Sjuksköterskor bör arbeta med 
hälsofrämjande insatser genom att lära ut stresshantering och copingstrategier som ökar 
patientens välmående och leder till förbättrad självkänsla (Salzmann-Erikson & Dahlén, 2017; 
Tirlea, Truby & Haines, 2016). En del i preventionsarbetet är att sjuksköterskor undervisar 
unga och förser dem med information om dagens skönhetsideal i samhället och vilka 
förändringar puberteten medför (Wentz, 2014). 
 
Sjuksköterskor arbetar med sekundär prevention av ätstörningar genom att utbilda föräldrar, 
lärare och tränare i hur en ätstörning identifieras i ett tidigt skede (Ottosson & Ottosson, 2007; 
Wentz, 2014). Kunskap om bl.a. symtom och vem som ligger i riskgruppen förhindrar i vissa 
fall en sjukdomsutveckling. Svårigheter i preventionsarbetet utgörs av att individer själva 
söker vård för sena symtom som b.la. trötthet, håravfall, tandproblem, förstoppning. Frågor 
som används för att möjliggöra tidig identifikation är bl.a. individens relation till mat, 
attityder till kroppsvikt- och kroppsform, självkänsla, psykiskt mående och individens relation 
till föräldrarna (Wentz, 2014).  
 
 
5. Personcentrerad omvårdnad 
Begreppet personcentrerad vård har vuxit fram nationellt och internationellt som en 
beskrivning av mänsklig samt god omvårdnad (Hamovitch, Choy, Brown & Stanhope, 2018; 
Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Grunden i den personcentrerade vården är att 
synliggöra hela personen och tillgodose individens upplevda behov samt att respektera 
individens egna tolkning av ohälsa. Genom personcentrerad omvårdnad beaktas patienters 
egna berättelse och ger patienter de bästa möjliga förutsättningarna i att göra hälsosamma val 
(Brummel-Smith et al. 2016).  
 
För att kunna bedriva personcentrerad omvårdnad måste fyra grundläggande delar beaktas; 
förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade processer samt förväntade resultat. 
Förutsättningar syftar till att ställa sjuksköterskors kunskaper och färdigheter i centrum, att 
vara professionell och ta beslut, inneha god kommunikativ förmåga samt vara medveten om 
sina värderingar och övertygelser. Personcentrerade processer handlar om att ge en 
personcentrerad omvårdnad utefter patientens värderingar och övertygelser genom att 
underlätta delaktighet i vården. God kommunikation, engagemang och medkänsla skapar en 
grund som speglar relationen mellan sjuksköterska och patient (McCance & McCormack, 
2015). 
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6. Problemformulering 
Ätstörningar är ett folkhälsoproblem som har uppmärksammats i framförallt media. I dagens 
samhälle är det svårt att urskilja var gränsen går mellan skönhetsideal och kroppsfixering. Ur 
ett historiskt perspektiv har människans liv präglats av kampen om mat. Förhållandet till mat 
är dessvärre sällan oproblematiskt. Ätstörningar är en sjukdom med många ansikten. 
Anorexia nervosa karakteriseras av en snedvriden kroppsbild som medför avsiktlig och 
drastisk viktminskning genom att undvika matintag samt utöva överdriven fysisk aktivitet. 
Bulimia nervosa kännetecknas av stora mängder matintag under kort tid. Ortorexia nervosa 
medför en ohälsosam fixering vid nyttiga livsmedel i kombination med överdriven fysisk 
aktivitet. Många gånger är orsaken till ätstörningar grundat i biologiska-, sociokulturella- och 
psykologiska faktorer. Patienter med ätstörningar presenterar utmaningar i vården och är en 
komplicerad grupp att vårda. Sjuksköterskor spelar därför en viktig roll i omvårdnaden vid 
ätstörningar. Tidigare studier visar att omvårdanden vid specifika ätstörningar som anorexia 
nervosa eller bulimia nervosa är under ständig utveckling, medan omvårdnadsforskningen hos 
patienter med oklara sjukdomsbilder är begränsad och behöver mer forskning. Genom att öka 
förståelsen av omvårdnad vid ätstörningar kan omvårdnaden utvecklas och förbättras för 
patientgruppen. 
 
 
7. Syfte 
Syftet var att beskriva omvårdnad vid ätstörningar. 
 
 
8. Metod 
8.1 Studiedesign 
En beskrivande litteraturstudie med systematiska sökningar valdes för att sammanställa 
vetenskapliga studier inom området (Kristensson, 2014). 
 
 
8.2 Datainsamling 
För att hitta relevanta artiklar till litteraturstudien användes databaserna Cinahl, Pubmed, 
Medline och PsychINFO. Cinahl är en stor databas inom det vårdvetenskapliga området 
medan PsychINFO omfattar psykologi och beteendevetenskap. Pubmed och Medline berör 
den medicinska vetenskapen (Kristensson, 2014). Ur syftet valdes meningsbärande ord ut för 
att identifiera litteraturstudiens ämnesord. Med Svensk MeSH översattes ämnesorden från 
svenska till engelska. De meningsbärande orden i litteraturstudiens syfte var ätstörningar och 
omvårdnad. Omvårdnad översattes till "Nursing" och ätstörningar till "Eating disorders" (i 
PsychINFO och Cinahl) alternativt "Feeding and eating disorders" (i Pubmed och Medline). 
  
Sökningar med kontrollerade ämnesord resulterade i begränsat antal artiklar som berörde 
ämnet omvårdnad vid ätstörningar. Som komplement användes fritextsökningar för att 
garantera att alla relevanta artiklar sökts fram. I databaserna användes kontrollerade ordlistor; 
i Cinahl användes Cinahl headings, Thesaurus i PsychINFO samt MeSH-termer i Pubmed och 
Medline. Enligt Kristensson (2014) används "OR" för att söka närliggande begrepp, "AND" 
när två sökord ska kombineras och "NOT" när begrepp ska exkluderas (ibid.). Ämnesorden 
kombinerades med Booleska sökoperatorer; "AND, OR eller NOT". Ämnesorden 
kombinerades med "AND" och resulterade i relevanta artiklar till litteraturstudien. 
Sökningarna begränsades till publikationsåren: 2008 - 2018, peer-reviewed och English 
language. I PubMed begränsades sökningarna till artiklar som handlade om "humans" 
(människor). 
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8.3 Urval 
Syftet med urvalsbeskrivningen var att redogöra tillvägagångssättet för valet av vetenskapliga 
artiklar (Kristensson, 2014). Inklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar som beskrev 
omvårdnad vid ätstörningar, omvårdnad vid ätstörningar som genomförts i världen, patienter 
med ätstörningar samt sjuksköterskor med erfarenhet av att arbeta med omvårdnad vid 
ätstörningar. Likaledes inkluderades artiklar med varierande ålder och kön. 
Exklusionskriterier för litteraturstudien var andra sjukdomsrelaterade ätstörningar som till 
exempel ätstörningar vid graviditet, hjärt-och kärlsjukdomar eller kognitiv svikt. Studier som 
undersökte en specifik ätstörningsdiagnos och reviewed artiklar samt artiklar som inte 
besvarade litteraturstudiens syfte exkluderades. Urvalet genomfördes i fyra steg; i urval ett 
lästes artiklar vars titel stämde med litteraturstudiens syfte. I urval två lästes abstrakt. I urval 
tre lästes artiklarna i sin helhet för att inkluderas eller exkluderas i litteraturstudien. I urval 
fyra valdes elva artiklar ut som ansågs besvara litteraturstudiens syfte (se bilaga 1).  
 
 
8.4 Granskning 
Artiklarna genomgick en granskning enligt Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU) (https://www.sbu.se/sv/var-metod/). Studierna granskades med SBUs 
granskningsmall för kvalitativa studier 
(https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf) 
samt kompletterades med Kristenssons (2014) bedömning av kvalitativa studier. 
Artiklarna som inkluderades lästes individuellt för att öka trovärdigheten. Sedan jämfördes 
granskningarna gemensamt för att bedöma artiklarnas styrkor och svagheter. Ingen av de 
utvalda artiklarna exkluderades under granskningsprocessen. I litteraturstudien inkluderades 
elva artiklar; kvalitativa artiklar (n=7) och mixed-method (n=4). I mixed-method artiklarna 
analyserades endast den kvalitativa data (se bilaga 2).   
 
 
8.5 Analys och bearbetning 
Resultatet i artiklarna sammanställdes genom en inspiration av Kristenssons (2014) 
integrerade analys. Den integrerade analysen sammanställer resultatet i litteraturstudien på ett 
överskådligt sätt (Kristensson, 2014). Efter att relevanta artiklar som ansågs besvara 
litteraturstudiens syfte valts ut, lästes artiklarna resultat i fulltext individuellt av 
litteraturstudiens författare för att skapa en egen uppfattning av artiklarnas resultat. 
Artiklarnas resultat diskuterades sedan gemensamt av litteraturstudiens författare för att 
identifiera likheter och skillnader som svarade mot litteraturstudiens syfte. Artiklarnas 
resultatdelar färgmarkerades (Danielson, 2012) digitalt och klistrades in i ett blankt 
worddokument. De färgmarkerade styckena kategoriserades samt översattes från engelska till 
svenska och sammanställdes i fyra kategorier.  

9. Etiska överväganden 
Forskning kräver många gånger människors medverkan och av den anledningen är etiken 
essentiell i försvarandet av rättigheter och människans enskilda värde. Enligt Kjellström 
(2012) och Kristensson (2014) är människovärdesprincipen en av de fyra principerna, den 
syftar till att värna om människors lika värde och rätt. Autonomiprincipen är betydande i 
människors rätt till självbestämmande, medverkan och beslut. Göra-gott-principen är den 
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etiska skyldigheten att värna om liv och minimerar risken för skada. Rättviseprincipen är den 
sista av de fyra principerna och är en moralisk skyldighet som ämnar till att handla rättvist 
mot varandra (ibid.). Att öka förståelsen genom kunskap leder till att samhället utvecklas.  
 
I tio av litteraturstudiens artiklar fanns etiskt godkännande, i den elfte återfanns inga tydliga 
etiska överväganden men har publicerats i en tidskrift med etiska krav. Författarna till 
litteraturstudien har erfarenhet av att arbeta som undersköterskor och har under sin utbildning 
mött patienter med ätstörningar. Genom att vara medveten om sin förförståelse har 
litteraturstudiens författare eftersträvat neutralitet. Enligt svensk författarsamling (SFS 
2003:460) §2 krävs ingen etisk prövning av forskning när examensarbetet är genomfört på 
högskolenivå. 
 
 
10. Resultat 
Resultatet presenteras i fyra kategorier; ett holistiskt perspektiv, terapeutiska relationer, 
teamarbete och vårdplaner samt avslutas med en resultatsammanfattning. 
 
 
10.1 Ett holistiskt perspektiv  
Sjuksköterskor arbetade utifrån ett holistiskt perspektiv i omvårdnaden av patienter med 
ätstörningar. Genom att låta alla parter (vårdgivare, vårdtagare och anhöriga) ta del av 
omvårdnaden ökade chanserna till att patienter tillfrisknade. Det medförde att missförstånd 
undveks när alla parter samarbetade mot gemensamma mål (Seah, Tham, Kamaruzaman & 
Yobas, 2018). I studien av Reid, Williams och Burr (2010) användes ett holistiskt 
förhållningssätt i omvårdnaden och bestod av att introducera copingstrategier, ändra attityder 
samt beteenden. En annan betydande del i omvårdnaden var att identifiera den underliggande 
orsaken till ätstörningen. 
  
Kärnan i det holistiska perspektivet var att se hela personen, det psykiska, fysiska och sociala 
(Reid, Williams & Burr, 2010). Motiverande samtal (MI) i omvårdnaden tillät 
sjuksköterskorna motivera patienter till förändring. Genom att sjuksköterskorna gjorde 
patienterna medvetna om sina problem synliggjordes patienternas behov. MI resulterade i 
meningsfulla interaktioner mellan patient och sjuksköterska som medförde en djupare 
förståelse av patientens problem och behov. MI fokuserade på optimism, förmågan att öppna 
upp sig samt att uttrycka sina tankar och känslor öppet utan att bli dömd (Dray, Gilchrist, 
Singh, Cheesman & Wade, 2014). Sjuksköterskor arbetade med att bibehålla en hoppfull 
närvaro och fanns till hands när patienten var redo att "släppa taget" om ätstörningen (Snell, 
Crowe & Jordan 2010). 
 
 
10.2 Terapeutiska relationer 
I Snell et al. (2010) studie framkom det att den terapeutiska relationen mellan patient och 
sjuksköterska utvecklades när förståelse av ätstörningens karaktär delades. En del patienter 
visade symtom på inre stress i form av att vandra fram och tillbaka i korridorerna medan 
andra visade aggressivitet. Sjuksköterskor identifierade det aggressiva beteendet som en del i 
återhämtningsprocessen och hade i uppgift att utmana patienternas självbild samt agera som 
ett stöd i hanteringen av stressen (ibid.). Som en del i omvårdnaden fick patienter uttrycka sig 
genom konst där många målade upp en kaotisk och komplicerad självbild (Rørtveit & 
Severinsson, 2012). Sjuksköterskan var patientens "vikarierande hopp" samt hade i uppgift att 
dela ut information och engagera sig i patienter. Relationen var en förutsättning i patienternas 
tillfrisknande (Snell et al., 2010).  
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I en annan studie uppgav sjuksköterskor att den terapeutiska relationen mellan sjuksköterska 
och patient var av stor vikt i utvecklandet av förtroendet. När förtroendet etablerades och 
patienter upplevde tillit till sjuksköterskan kunde omvårdnaden få bättre resultat (Seah et al., 
2018). Den terapeutiska relationen innebar att sjuksköterskan lyssnade på patienter och erbjöd 
stöd. I studierna togs två delar upp som var viktiga vid god omvårdnad; vikten av en god 
terapeutisk relation samt att patienter fick rätt vård i rätt miljö. För att tillgodose god 
omvårdnad behövde miljön vara utformad utefter patienternas behov (Reid et al., 2012; Seah 
et al., 2018). 
 
Enligt Rørtveit och Severinsson (2012) var egenskaper som god självinsikt och 
ledaregenskaper viktiga hos sjuksköterskan i omvårdnaden av patienter med ätstörningar. 
Sjuksköterskans ledarskap handlade om att ge patienter förståelse samt mod till att föra en 
dialog om känslor, skam och rädsla. Sjuksköterskan fanns som stöd när patienter upplevde 
osäkerhet och ångest. För att uppnå tillfrisknande behövde patienter eftersträva att återta 
kontrollen över ätstörningen. Sjuksköterskan fanns där som ett stöd när det kom till att träda 
över gränsen till att återta kontrollen över sitt eget välbefinnande (Rørtveit & Severinsson, 
2012; Seah et al., 2018).  
 
Sjuksköterskor behövde växa i sin roll och utveckla ett sätt att kommunicera med patienterna. 
Kommunikationen var omvårdnadens essens när patienter var ovilliga att öppna upp sig (Seah 
et al., 2018). För att skapa en lyckad terapeutisk relation behövde sjuksköterskor behålla sin 
professionalitet, vara konsekventa och ha en icke-dömande attityd gentemot patienterna (Reid 
et al., 2010; Seah et al., 2018). I studien av Wright (2015) krävdes en balans mellan 
professionalitet och ödmjukhet i mötet med patienterna och sjuksköterskor axlade en 
mammaroll som var stärkande i relationen. Enligt Reid et al. (2010) och Seah et al. (2018) 
kunde en bro av tillit byggas upp genom terapeutiska relationer som medförde att patienten 
vågade öppna upp sig och dela med sig av sina erfarenheter. Patienterna behövde uppmuntras 
till att bygga upp sitt självförtroende, uppnå egenmakt och få tid att läka.  
 
 
10.3 Teamarbete 
I det multiprofessionella teamet ingick sjuksköterskor, läkare, anhöriga, patienter samt annan 
vårdpersonal. För att åstadkomma goda resultat i omvårdnaden vid ätstörningar var det 
betydelsefullt att alla i teamet hade goda kunskaper om ätstörningar samt arbetade mot 
gemensamma mål (Dror et al., 2015; Weltzin et al., 2012). Sjuksköterskan hade många roller 
och skulle balansera relationen mellan det multiprofessionella teamet och samtidigt agera 
företrädare åt patienterna. Sjuksköterskor behövde vara flexibla i sina roller och beskrev sig 
själva som en central del i förhandlingsprocessen mellan patient och team. Omvårdnaden 
behövde förmedlas mellan alla parter i det multiprofessionella teamet och ibland uppstod 
konflikter. När konflikter uppstod var det viktigt att inte äventyra relationen mellan patient 
och sjuksköterska (Snell et al., 2010). 
 
I studien av Carter, Webb, Findlay, Grant och Blyderveen (2012) hade sjuksköterskor 
identifierat måltider som komplicerade och känsliga, måltiderna medförde krav på en trygg 
och vårdande atmosfär. I studien av Hage, Rø och Moen (2017) hade samarbete mellan 
vårdpersonalen identifierats som en huvudfaktor när adekvat omvårdnad skulle erbjudas. 
Studien fokuserade på det verbala och ickeverbala språket mellan sjuksköterskor. 
Sjuksköterskor beskrev vikten av att stå på samma sida när det kom till att sätta gränser under 
måltiderna. Omvårdnaden bestod av att vårdpersonalen placerade sig på strategiskt utvalda 
platser som garanterade ögonkontakt för att kunna vara tydliga med vem som hade ansvar för 
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vem. Vårdpersonal talade öppet och transparent om vardagliga ämnen för att normalisera 
måltidsituationerna.  
 
I studien framkom det att när vårdpersonal med mindre erfarenhet av omvårdnad vid 
ätstörningar arbetade på ätstörningsenheten kunde den vårdande atmosfären påverkas. Om 
vårdpersonal t.ex. satt på samma sida av bordet eller för långt ifrån varandra avbröts 
arbetsfördelningen och förhindrade interaktion mellan patient och vårdpersonal. Det medförde 
att rutiner bröts och oro hos patienter uppstod. För att tillgodose en vårdande miljö behövde 
sjuksköterskor var bekväma med varandra och samarbeta med kollegor som hade varierande 
erfarenheter av ätstörningar.  
 
I studien av Seah et al. (2018) hade sjuksköterskor uppmärksammat vilken påverkan de 
anhöriga hade på patient och patientens vård. Anhöriga ifrågasatte vården samt riktlinjerna för 
de stod inte ut med att se sitt barn lida och blev istället medhjälpare. I studien av Dror et al. 
(2015) var det viktigt att uppmuntra patienter och anhöriga till att verbalisera samt diskutera 
vilka svårigheter som uppstått när patienter haft permission för att göra det möjligt att 
förbättra omvårdnaden och vårdplanen under sjukhusvistelsen. Enligt Harken, Maxwell, 
Hainline, Pollack och Roberts (2017) var relationen mellan patient och familj i många fall 
dysfunktionell och byggde på ilska, skam samt osäkerhet. Sjuksköterskor behövde visa 
empati och agera som ett stöd när patienter interagerade med sina familjer (ibid.). Det 
multiprofessionella teamet behövde ha möten med anhöriga där regler presenterades för 
familjen och patienten. Som en del i omvårdnaden behövde anhöriga inkluderas och utbildas i 
ämnet för att skapa förutsättningar i tillfrisknandet. Viktiga aspekter i den familjefokuserade 
omvårdnaden var god kommunikation, förmågan att skapa förståelse för sjukdomen samt hur 
familjen ska stötta patient (Seah et al., 2018). 
 
 
10.4 Vårdplaner  
Grunden i omvårdnaden var användandet av standardiserade vårdplaner. Vårdplaner 
förhindrade missförstånd mellan sjuksköterskor, team, anhöriga och patient samt tillät alla att 
delta i omvårdnaden (Seaha et al., 2018). Vårdplanen bestod av flera steg och syftade till att 
stärka patienternas hanteringsförmåga av ätstörningen (Dror et al., 2015). Att identifiera 
hinder i tillfrisknandet behövdes för att öka chanserna till ett lyckat omvårdnadsresultat 
(Weltzin et al., 2012). Sjuksköterskor ansåg att omvårdnaden behövde skräddarsys efter 
patienten för att bemöta omvårdnadsbehoven. Patienter behövde en vårdplan utformad efter 
hens upplevda behov och kön (Reid et al., 2010). I vårdplanen inkluderades omvårdnad som 
syftade till att stötta patienterna att uppnå en målvikt samt ett "normalt" BMI på minst 19 eller 
lämpligt BMI utefter patientens tillväxtkurva. Omvårdnaden bestod av att sätta upp realistiska 
mål i måltidshantering, negativa tankar, viktuppgång samt rädsla för mat och eventuellt 
kompensatoriskt beteende (Dror et al., 2015; Weltzin et al., 2012). Målet med vårdplanen var 
att skapa förutsättningar i patientens resa mot en fungerande och hälsosam vardag (Dror et al., 
2015). 

11. Resultatsammanfattning 
Grunden i omvårdnaden var ett holistiskt förhållningssätt med patienten i centrum och MI var 
ett viktigt verktyg i omvårdnaden av patienter med ätstörningar. Den vårdande miljön, god 
kommunikation och tydliga gränser var viktiga i omvårdnaden. Sjuksköterskan behövde visa 
förståelse och respektera patienten samt upprätthålla en hoppfull närvaro. Sjuksköterskan var 
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patientens representant och informatör som behövde vara flexibel i sin roll samt vara 
professionell i den terapeutiska relationen. En av rollerna var att se till att patientens självbild 
utmanades, en annan var tilliten i att våga prata om sin ätstörning. Sjuksköterskan sågs som 
ett viktigt stöd i patientens väg till förståelse av sin sjukdom samt vilka konsekvenser den 
medför. Många sjuksköterskor beskrev teamet av kollegor som en stor trygghet, speciellt 
sjuksköterskor med mer erfarenhet än de själva och som kunde ge goda råd och stöd i 
ansvaret över patienterna. Genom skräddarsydda vårdplaner skapades förutsättningar till 
delaktighet i omvårdnaden för patienter och anhöriga. 
 
 
12. Diskussion  
12.1 Metoddiskussion 
En beskrivande litteraturstudie valdes som design för att sammanställa tidigare kunskap 
(Kristensson, 2014). Artiklar som framkom vid databassökningarna berörde omvårdnad vid 
specifika ätstörningar, som anorexia nervosa eller bulimia nervosa. Andra artiklar berörde 
omvårdnad vid ätstörningar hos kvinnor. Omvårdnad vid ätstörningar är en begränsad 
forskningsfråga som medförde svårigheter i att finna vetenskapliga artiklar. Senare 
fritextsökningar genomfördes som ett komplement till de första sökningarna. I databasen 
Cinahl genomfördes fritextsökningar med trunkering (Nurs*).   
 
Enligt Henricson (2012) ökar litteraturstudiens validitet när sökningar genomförs i flera 
databaser. Författarna till litteraturstudien valde att genomföra sökningar i databaserna Cinahl, 
Medline, Pubmed och PyschINFO. Användningen av Thesaurus, Cinahl headings samt Mesh-
termer ökade specificiteten och sensitiviteten i sökningarna (Kristensson, 2014). Efter att 
flertalet sökningar genomförts med Booelska sökoperatorer (AND, OR och NOT), 
kombinerades ämnesord med AND som resulterade i artiklar som inkluderades i 
litteraturstudien. Ämnesord kombinerat med OR eller NOT gav inga relevanta träffar. 
Sökningarna begränsades till enligsh language samt publikations år 2008–2018 vilket ökade 
artiklarnas giltighet (Henricson, 2012). I Pubmed fanns begränsningen "humans" som 
användes för att inkludera artiklar som handlade om människor.  "Humans" fanns inte som en 
begräsning i de andra databaserna (Cinahl, PsychINFO eller Medline). För att öka 
litteraturstudiens tillförlitlighet återfinns en noggrann och utförlig beskrivning av 
datainsamling, urval av artiklar samt analys och bearbetning av data i text och matriser 
(Henricson, 2012).  
 
Enligt Henricson (2012) är individuell granskning av studier ett riskfyllt moment som 
minskar studiens tillförlitlighet, medan granskning av samtliga artiklar gemensamt stärker 
tillförlitligheten (ibid.). Artiklarna granskades individuellt av litteraturstudiens författare för 
att inte färgas av sin medförfattares uppfattning av artiklarnas innehåll. Enligt Henricson 
(2012) styrks artiklarnas validitet och reliabilitet när artiklarnas styrkor och svagheter 
diskuteras. Litteraturstudiens författare förde en diskussion om litteraturstudiens styrkor och 
svagheter. Litteraturstudiens författare valde att inkludera artiklar med varierande åldrar och 
kön. Det ansågs vara en styrka för att det ger en bredare inblick i omvårdnaden vid 
ätstörningar. Samtidigt kan ett brett urval vara en svaghet eftersom att beskrivningen av 
omvårdnaden för en specifik åldersgrupp eller kön uteblir. 
 
Författarna till litteraturstudien valde att granska artiklarna med SBUs granskningsmall för 
kvalitativa studier. För att komplettera SBUs granskningsmall användes Kristenssons (2014) 
bedömning av kvalitativa studier för att garantera att artiklarna granskats utförligt och 
noggrant. Granskningen av studierna resulterade i elva stycken artiklar som författarna till 
litteraturstudien ansågs besvara litteraturstudiens syfte.  
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Att inkludera artiklarna från flertalet länder runt om i världen ökar generaliserbarheten och 
överförbarheten (Henricson, 2012). De inkluderade artiklarna i litteraturstudien var 
genomförda i England (n=2), Nya Zeeland (n=1), Norge (n=2), USA (N=2), Kanada (n=1), 
Israel (n=1), Singapore (n=1) och Australien (n=1). Genom att ta del av globala studier fanns 
det utrymme att diskutera eventuella likheter och skillnader. I Europa och Nordamerika är 
omvårdnadsforskningen stark i sin utveckling (Friberg & Öhlén, 2014). I Australien har 
omvårdnadsforskning bedrivits genom att b.la. studera effekten av att implementera 
motiverande samtal (MI) i omvårdnaden. I artikeln från Singapore beskrev artikelförfattarna 
ätstörningsenheten som den enda i området som visar att vidare omvårdnadsforskning krävs. 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2015) ökar kvaliteten i omvårdnaden samtidigt som 
samhället stärks när omvårdnadsforskning bedrivs.  
 
För att öka litteraturstudiens kvalité bör inkluderade artiklar ha tillstånd från en etisk 
kommitté (Wallengren & Henricson, 2012). I litteraturstudiens resultat inkluderades elva 
artiklar. I tio studier återfanns godkännande och etiska överväganden. I studien av Weltzin et 
al. (2012) saknades etiskt godkännande. Såvida etiska överväganden inte återfinns i studier 
finns möjligheten att ta reda på om tidskriften som publicerat artikeln har etiska krav inför 
publikation (Wallengren & Henricson, 2012). Litteraturstudiens författare valde att söka upp 
tidskriften. Tidskriften uppgav att ett etiskt godkännande krävs inför publikation.  
Författarna till litteraturstudien har tagit ställning till forskningsetiska frågeställningar genom 
att granska om litteraturstudiens inkluderade artiklar är etiskt försvarbara.  
 
Genom att vara medveten om tidigare förförståelse ökar litteraturstudiens tillförlitlighet 
(Henricson, 2012). Genom att beaktat sin förförståelse har författarna till litteraturstudien 
strävat efter neutralitet för att inte påverka litteraturstudiens resultat. 
 
 
12.2 Resultatdiskussion 
Enligt litteraturstudiens författare är ett holistiskt förhållningssätt grunden i omvårdnaden vid 
ätstörningar och när vårdpersonal arbetar med ett helhetssynsätt skräddarsys omvårdnaden 
efter patienternas förutsättningar och behov. När ett holistiskt perspektiv kombineras med den 
personcentrerade omvårdnaden blir vården enligt Santana et al. (2018) respektfull och 
synliggör hela personen och hens anhöriga. Därmed kan mänsklig och god omvårdnad 
erbjudas. Litteraturstudiens författare menar att när sjuksköterskan lyssnar till patientens egna 
tolkningar av sin situation visar sjuksköterskan förståelse samt utmanar patienternas tankar 
och funderingar om hur en stereotypisk kropp ska se ut. Litteraturstudiens författare anser 
vidare att MI ger sjuksköterskor utrymme att placera patienter i centrum samtidigt som 
hänsyn tas till patienternas integritet och självbestämmande. Samtalsmetoden ger patienter 
egenmakt och tillåter sjuksköterskor att engagera sig i patienternas förändringar utan att bli 
den aktiva i beslutsfattandet. Vidare beskriver Miller och Rollnick (2013) att motiverande 
samtal skapar ömsesidiga relationer och menar att stärka en persons beslutsfattande. MI 
möjliggör förändring utan övertalning eller tvång.  
 
Litteraturstudiens författare anser att sjuksköterskans kunskaper och färdigheter är centrala i 
skapandet av den terapeutiska relationen samt ett viktigt instrument i samarbetet mellan 
sjuksköterska och patient. Relationen speglar kvalitén av vården och är en förutsättning i den 
personcentrerade omvårdnaden och patientens tillit till sjuksköterskan. Enligt Wright (2010) 
behöver sjuksköterskan uppmuntra och engagera patienter för att underlätta delaktighet i 
omvårdnaden samt stärka patienternas förmåga till att förstå och återta kontrollen över 
ätstörningen. Författarna till litteraturstudien diskuterade hur patienterna uttryckte sina 
känslor. En del patienter vandrade fram och tillbaka i korridoren medan andra uttryckte sig 
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aggressivt. Sjuksköterskan behöver agera professionellt och tillåta patienter att uttrycka sig 
samtidigt som den terapeutiska relationen bevaras. Sjuksköterskan behöver vara ett stöd i 
hanteringen av sjukdomen och bjuda in patienten till att delta i sin omvårdnad. När det 
genomförs skapas möjligheten att utforma omvårdnaden i samråd med patienten och hens 
önskemål samtidigt som individuella förutsättningar respekteras enligt patientlagen (SFS, 
2014:821), 5§.  
 
Litteraturstudiens författare anser att ett välfungerande samarbete i det multiprofessionella 
teamet är av vikt när god omvårdnad ska bedrivas. Vidare visar litteraturstudiens resultat att 
sjuksköterskor är beroende av ett fungerande team i omvårdnaden som vid t.ex. måltider och  
mötet med anhöriga. Sjuksköterskan har en viktig roll som styrs av ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor som innebär att verka för ett gott samarbete och respektera sina kollegor i 
omvårdnaden vid ätstörningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan är en 
förmedlare med uppgift att bygga upp en ömsesidig tillit i det multiprofessionella teamet. 
Vidare anser litteraturstudiens författare att förutsättningarna för god omvårdnad äventyras 
om tilliten sätts på spel. Enligt Klang-Söderkvist (2013) ska sjuksköterskan vara ett stöd i 
undervisningen av patienter och anhöriga samt kartlägga patienternas styrkor och 
förutsättningar för att forma omvårdnaden efter patientens behov. Författarna till 
litteraturstudien anser att personcentrerad omvårdnad tillåter patienter att vara delaktiga i sin 
vård. Vidare anser litteraturstudiens författare att sjuksköterskor behöver känna trygghet och 
vara professionella i sin roll för att tillgodose personcentrerad omvårdnad i en vårdande miljö. 
  
Litteraturstudiens författare fann att vårdplaner var ett huvudfynd samt ett viktigt instrument i 
utvecklingen av omvårdnaden. Fyndet styrks av Forsberg (2014) som menar att genom arbetet 
med standardiserade vårdplaner ges likvärdig vård, som bidrar till god vårdkvalité samt 
kortare vårdtider som genererar i kostnadseffektivitet för samhället (ibid.). En standardiserad 
vårdplan är grunden i den personcentrerade omvårdnaden av patienter med ätstörningar samt 
ett verktyg i det patientsäkra arbetet (Forsberg, 2014; Turunen-Olsson, Petersson, Willman & 
Gardulf, 2009). Vidare anser litteraturstudiens författare att vårdpersonalens erfarenheter ska 
beaktas likväl som patientens kunskap i utvecklandet av standardiserade vårdplaner för att 
minimera risken att patienternas behov förbises.   
 
Litteraturstudiens författare anser vidare att arbetet med vårdplaner stärker patientsäkerheten 
som styrs av patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 1§. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659), 1§ ska omvårdnad som bedrivs vara av hög kvalitet och säkerställa patienternas 
säkerhet i verksamheten. När standardiserade vårdplaner används respekteras människans lika 
värde likväl som individens värdighet. Vårdplaner utgör grunden för god hälsa samt lika 
villkor och finns stadgat i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), 1§. Författarna till 
litteraturstudien anser att sjuksköterskans arbetssätt ska vara etiskt försvarbart i 
omvårdnadsarbetet genom att verka professionellt och vara lyhörd. Vidare beskriver Svensk 
sjuksköterskeförening (2014) att sjuksköterskan ska visa medkänsla och respektera 
patienternas integritet. Hen ska vara aktiv och medverka till att utveckla och bevara 
omvårdnadens värdegrund.  
 
Litteraturstudiens författare anser att som sjuksköterska har hen ett stort ansvar i att fortsätta 
att utveckla sin kompetens efter avslutad grundutbildning. Det kan resoneras att en individ 
aldrig blir fullärd utan fortsätter att utvecklas livet ut. En sjuksköterska kommer att åta sig en 
ledarroll och ha ansvaret att bedriva god och säker omvårdnad. En sjuksköterska har en 
professionell roll i att utbilda patienter, anhöriga och tillsammans med sina kollegor utveckla 
vården. Det styrks av sjuksköterskornas etiska kod (ICN) (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). Att som sjuksköterska utveckla relationer till patienter är viktigt, men samtidigt bör 
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hen vara noggrann med att inte blanda ihop sin professionella roll och vem hen är privat när 
en vårdande och skyddande mammaroll axlas.  
 
Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var överrepresenterade av kvinnliga deltagare. 
Varför är männen underrepresenterade i omvårdnaden vid ätstörningar? Är omvårdnaden 
överförbar när det ena könet är underrepresenterat och kan omvårdnaden generaliseras när 
omvårdnaden är fokuserad på kvinnor? Författarna till litteraturstudien fann att ätstörningar 
som anorexia nervosa eller bulimia nervosa främst drabbar unga flickor och kvinnor samt att 
det är tio gånger vanligare med anorexia nervosa hos kvinnor än män (Danielsen, Bjørnelv, 
Bratberg & Rø, 2018; Núñez-Navarro et al., 2012). Enligt Weltzin (2017) utgör män cirka tio 
procent av de som drabbas av ätstörningar. Mätningar visar att män är lika bekymrade över 
sin kroppsbild som kvinnor och att i framtiden förväntas cirka 33 procent av dem som söker 
vård för ätstörningar vara män. 
 
 
13. Slutsats 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva omvårdnad vid ätstörningar. Ett holistiskt 
förhållningssätt tillåter teamet att synliggöra patienter och skräddarsy omvårdnaden efter 
patienternas förutsättningar. Genom MI motiverar sjuksköterskor patienter till att genomföra 
förändringar. Ett välfungerande samarbete i teamet och goda terapeutiska relationer 
underlättar patienternas väg till återhämtning. Standardiserade vårdplaner är ett verktyg i det 
patientsäkra arbetet och gynnar en god vård med lika villkor. Personcentrerad vård är viktig i 
omvårdnaden vid ätstörningar. Genom att placera patienter i centrum kan sjuksköterskor 
tillsammans med teamet utrusta patienter med copingstrategier som stärker patienternas 
egenförmåga till att återta kontrollen över sin ätstörning. 
 
 
14. Fortsatt forskning  
Vidare forskning inom omvårdnad hos framförallt män med ätstörningar är av intresse 
eftersom att majoriteten av dagens studier är överrepresenterade av unga flickor och kvinnor.  
I dagsläget finns ytterst lite information om omvårdnad vid ätstörningar när patienter visar en 
oklar sjukdomsbild. Vidare förslag till fortsatt forskning är att genomföra omvårdnadsstudier i 
Sverige för att kunna jämföra med andra länder och utveckla omvårdnaden vid ätstörningar. 
Av intresse vore jämförbara studier mellan öppenvård och slutenvård av omvårdnad vid 
ätstörningar genomföras.  

15. Klinisk nytta  
Som klinisk nytta med litteraturstudien önskar litteraturstudiens författare öka medvetenheten 
och kunskapen av omvårdnad vid ätstörningar. Genom ökad förståelse kan omvårdnaden vid 
ätstörningar utvecklas till fördel för patientgruppen. 
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data och enkät. 
  
Analysmetod: 
Deskriptiv statistik. 
 

Styrkor: 
Siffror redovisas i tabell. 
  
Tydlig kontextbeskrivning. 
  
Tydlig datainsamling och 
metod.   
  
Svagheter: 
Litet urval p.ga liten 
population. 
  
Data kunde inte bekräftas 
eftersom att intervjuerna 
genomfördes via telefon. 
  
För att bekräfta reliabilitet bör 
en studie med ett större urval 
utföras. 
  
Begränsad möjlighet till 
generaliserbarhet. 
 
 

I sjuksköterskans omvårdnad 
fanns det fler aspekter än patient, 
nämligen patienternas anhöriga. 
Ett gott samarbete krävdes mellan 
samtliga parter (patient, 
sjuksköterska, anhörig och det 
resterande multiprofessionella 
teamet).  
 
För att kunna tillgodose god 
omvårdnad bör patient bjudas in 
till delaktighet i sin vård. 
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Författare, år, 
titel, tidskrift, sidnr 
och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Hage, T, W., Rø, Ø 
& Moen, A. 
(2017). 
  
“Do you see what I 
mean?” staff 
collaboration in 
eating disorder 
units during 
mealtimes. 
  
BMC Nursing. 
  
s.1 - 9. 
  
Norge. 
 

The aim of this 
study was to 
explore staff ’s 
perspectives on 
teamwork during 
mealtimes on 
inpatient 
EDUs. 
 
 

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor med 
kandidatexamen. 
  
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som inte arbetade 
på ätstörningsenheten.   
  
Urvalsförfarande: 
Deltagarna rekryterades via ett 
informationsmöte som anordnades 
av forskarna och medförfattarna. 
  
N= 20 
Kön: 18 Kvinnor, 2 Män 
Ålder: 26 - 52 
  
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer och 
inspelade måltidssituationer. 
  
Analysmetod:  
Tematisk analys.   

Styrkor: 
Tydlig kontextbeskrivning. 
  
En utomstående part 
analyserade materialet. 
  
Data har transkriberats.  
  
Alla deltagare fick 
information om studien. 
  
Citat av deltagare i studien. 
  
Svagheter: 
Författarnas tidigare 
erfarenhet av ämnet har 
eventuellt påverkat resultatet. 
  
. 

Genom ett gott samarbete 
mellan yrkesvana och 
mindre vana sjuksköterskor 
leder utbytet av 
erfarenheter till att 
sjuksköterskor utvecklas i 
sin roll. När sjuksköterskan 
känner sig trygg förmedlas 
tryggheten under 
komplicerade 
omständigheter som 
måltider. 
  
Vikten av att ha ett 
fungerande verbalt och icke 
verbal kommunikation är 
avgörande under måltider 
för att skapa trygghet och 
inte bryta vanor. 
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Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Harken, W., 
Maxwell, J., 
Hainline, M., 
Pollack., & 
Roberts, C. 
(2017).   
  
Perceptions of 
Caring for 
Adolescents With 
Eating Disorders 
Hospitalized on a 
General Pediatric 
Unit. 
  
The journal of 
Pediatric Nursing 
  
s. 34 - 41 
  
USA.   
 

The aim of this 
study was to 
describe the 
perceptions of 
inpatient pediatric 
hospitalist 
physicians (HPs), 
registered nurses 
(RNs), and care 
assistants (CAs) at 
a tertiary pediatric 
hospital regarding 
caring for children 
with eating 
disorders (EDs) 
who are 
hospitalized for 
medical 
stabilization.  

Inklusionskriterier:  
Sjuksköterskor samt vårdpersonal med 
erfarenhet av patienter med ätstörningar. 
  
Exklusionskriterier: 
Framkommer inte. 
  
Urvalsförfarande: 
Medverkande till studien blev tillfrågade via e-
mail. Intresserade deltagare fick fylla i en enkät 
med frågor som kön, utbildning, anställning med 
mera, för att sedan delta i semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna varade mellan 30 - 60 
min. Deltagarna fick ett presentkort för 
genomförd intervju. 
  
N= 20 
Kön: 3 Män, 17 Kvinnor. 
Ålder: Framkommer inte. 
  
Datainsamlingsmetod: 
Ljudinspelade semistrukturerade individuella 
Intervjuer.   
 
Analysmetod: 
Textanalys med teman, kategorier och 
underkategorier. 

Styrkor: 
Varierande 
population. 
  
I studien återfinns det 
i text att studien inte 
har några som helst 
finansiella intressen. 
  
Texten 
transkriberades av en 
tredje part.   
  
Svagheter: 
Inga tydliga 
exklusionskriterier. 
 
 
 

 

I situationer där patienter 
motsatte sig vården och 
var ovillig att 
kommunicera kunde 
sjuksköterskans 
omvårdnad försvåras 
genom att adekvat vård 
inte kunde tillgodoses. 
Sjuksköterskor ska 
fungera som en trygghet.  
 
Genom god omvårdnad 
och tilltro utvecklades 
den terapeutiska 
relationen. 
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Reid, M., Williams, 
S., & Burr, J. (2010). 
  
Perspectives on Eating 
Disorders and Service 
Provision: A 
Qualitative Study of 
Healthcare 
Professionals. 
  
The Professional 
Journal of Beat eating 
disorders. 
  
s. 390 - 398. 
  
England. 
 

The aim of this 
study was to 
examined 
healthcare 
professionals’ 
perspectives of 
eating disorder 
patients and 
services. 
                  
        
            

Inklusionskriterier: 
Vårdpersonal med utbildning inom ätstörningar. 
  
Exklusionskriterier:  
Framkommer inte 
  

Urvalsförfarande: 
Författaren delade ut information till enhetschefen 
som delade ut informationsblad till potentiella 
deltagare. 
  

N= 18 
Kön: Framkommer inte.   
Ålder: Framkommer inte. 
  
Datainsamlingsmetod: 
Ljudinspelade och semistrukturerade intervjuer 
  
Analysmetod: 
Tematisk analys.    

Styrkor: 
Citat av deltagare i 
studien. 
  
Inget bortfall. 
  
Tydlig 
kontextbeskrivning.   
  
Texten har 
transkriberats.  
  
Svagheter: 
Inga tydliga 
exklusionskriterier.  
  
Varken kön eller 
ålder av deltagarna 
nämns i studien. 

Vårdpersonalen 
bör erbjuda 
personcentrerad 
omvårdnad.  
 
Komplicerade 
patientgrupper och 
otillräcklig 
kunskap försvårade 
omvårdnadsarbetet.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och    
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Rørtveit, K., & 
Severinsson, E. (2012). 
  
Leadership qualities 
when providing therapy 
for women who suffer 
from eating difficulties. 
                    
The journal of Nursing 
Management.                   
  
s. 631 – 639. 
  
Norge.        
 

The aim of this 
study was to 
reflect on aspects 
of mental health 
nursing 
leadership 
qualities with 
special focus on 
the therapeutic 
process for 
women who 
suffer from eating 
difficulties (ED). 
                  
                 
  
                 
    

Inklusionskriterier: 
Vara mamma, vara drabbad av ätstörning, 
inget pågående drogmissbruk eller annan 
psykisk ohälsa. 
  
Exklusionskriterier: 
Framkommer inte. 
  
Urvalsförfarande: 
Författarna kontaktade terapeuter som 
arbetade med kvinnor drabbade av 
ätstörningar.  
 
De som visade intresse till att medverka i 
studien blev tillfrågade samt inbjudna till 
ett samtal. 
  
N= 6 
Kön: Kvinnor 
Ålder: 23 - 48 år. 
  
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer.   
  
Analysmetod: 
Textanalys med teman, kategorier och 
underkategorier.    

Styrkor: 
Grundliga och ingående 
intervjuerna resulterade i 
datarik information. 
  
Validiteten och säkerheten 
stärks med deltagarnas 
"egna röster". 
  

Svagheter: 
Litet urval.   
  
Begränsad möjlighet till 
generaliserbarhet. 
  
Inga tydliga 
exklusionskriterier. 

Sjuksköterskor 
behövde 
erfarenhet och 
kunskap av 
ätstörningar för 
att agera som  
"ledare" i den 
terapeutiska 
relationen.  
 
Sjuksköterskan 
skulle vara en 
guide i 
patienternas 
tillfrisknande 
och ett stöd när 
patienternas 
känslor tog över. 
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Seah, X. Y., Tham, 
X. C., 
Kamaruzaman, N. 
R., & Yobas, P. K. 
(2018). 
  
Nurses' perception 
of knowledge, 
attitudes and 
reported practice 
towards patients 
with eating 
disorders: A 
concurrent mixed-
methods study. 
  
Archives of 
Psychiatric Nursing. 
  
s.133 - 151. 
 
Singapore. 
 
 
 

This study 
aims to 
examine 
nurses' 
knowledge, 
attitudes, 
reported 
practice, and 
perceptions 
towards 
patients with 
eating 
disorders in 
Singapore. 
 
 

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor med minst sex månaders 
erfarenhet av att arbeta med ätstörningar samt 
hade förmåga att läsa, skriva och tala engelska. 
  
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor med tidigare psykisk ohälsa 
som kunde leda till bias samt sjuksköterskor 
som inte arbetade på enheten.    
  
Urvalsförfarande: 
Studien använde sig av census som tillät en 
större population bli rekryterad. 
  
N= 19 
Kön: 14 Kvinnor, 5 män 
Ålder: 27 - 29 år.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Enkät + semistrukturerade individuella " face to 
face" intervjuer.  
 
Analysmetod: 
Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test och 
tematisk analys.   

Styrkor: 
En pilotstudie har 
genomförts innan den 
faktiska studien.   
  
Den kvalitativa data 
bekräftas av den 
kvantitativa data.   
  
Texten har 
transkriberats. 
  
Citat av deltagare i 
studien. 
  
Datamättnad uppnådd. 
  
Svagheter: 
Litet urval som 
eventuellt har påverkat 
P-värdet. 
 
 

Sjuksköterskan behöver arbeta 
med ett holistiskt perspektiv i 
omvårdnaden av patienter med 
ätstörningar samt en 
terapeutisk relation måste 
utvecklas för att skapa tillit och 
möjliggöra tillfrisknande. 
  
Standardiserade vårdplaner var 
ett viktigt verktyg för 
sjuksköterskan i att hitta nya 
omvårdnadsstrategier för 
patienter med ätstörningar. 
 
Sjuksköterskor uppgav vikten 
av att utveckla sin kompetens 
för att möjliggöra adekvat 
omvårdnad. 
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Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Snell, L., 
Crowe, M., & 
Jordan, J. 
(2010). 
  
Maintaining a 
therapeutic 
connection: 
nursing in an 
inpatient eating 
disorder unit. 
  
Journal of 
Clinical 
Nursing. 
  
s. 351 - 358. 
  
Nya Zeeland. 
 
 

The aim of this 
study was to 
investigate and 
theorise the 
experiences of 
nurses in 
developing a 
therapeutic 
relationship 
with patients 
admitted to a 
specialised 
eating disorder 
inpatient service 
for weight 
recovery. 
 

Inklusionskriterier: 
Allmänsjuksköterskor samt 
psykiatrisjuksköterskor med 
erfarenhet av att arbeta med 
ätstörningar. 
  
Exklusionskriterier:  
Framkommer inte   
  
Urvalsförfarande: 
Reklam för studien gjordes med 
affischering. 
  
N= 7 
Kön: Framkommer inte. 
Ålder: 30 - 50 år. 
  
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer. 
  
Analysmetod: 
Grounded theory.  
 
 

Styrkor: 
Citat av deltagarna i 
studien. 
  
Sjuksköterskors egna 
erfarenheter. 
  
Sjuksköterskorna hade 
flera års erfarenhet och 
kan ses som en styrka för 
att de hade en djupare 
förståelse av omvårdnad 
vid ätstörningar. 
  
Svagheter: 
Litet urval. 
 
 

Sjuksköterskor som arbetar med patienter 
med ätstörningar måste fungera som ett stöd 
samt uppmuntra patienter att ta ansvar för 
sin vård. 
 
Sjuksköterskor måste arbeta med den 
terapeutiska relationen som ibland upplevs 
vara komplext när patienter visar ovilja till 
samarbete.   
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Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Weltzin, T., 
Cornella-
Carlson, T., 
Fitzpatrick M. 
E., Kennington, 
B., Bean, P., & 
Jefferies C. 
(2012). 
  
Treatment 
Issues and 
Outcomes for 
Males With 
Eating 
Disorders. 
  
The Journal of 
Treatment & 
Prevention. 
  
s. 444 - 459. 
  
USA. 
 
 

The aim of this 
article was to 
discuss critical 
issues in 
treating males 
with eating 
disorders. 
  
 
 

Inklusionskriterier: 
Män med måttlig till svår ätstörning. 
  
Exklusionskriterier: 
Män som inte fullföljde behandlingen, 
fyllde i enkäten eller gav sitt 
godkännande till att delta i studien.   
  
Urvalsförfarande: 
Alla som skrev in sig tillfrågades. 
  
N= 111 
Kön: Män 
Ålder: 12 - 60 år 
  
Datainsamlingsmetod: 
Enkät + Semistrukturerade intervjuer. 
  
Analysmetod: 
T-test 
 
 

Styrkor: 
Siffror presenteras 
tydligt i tabeller och 
skrift. 
  
Svagheter: 
Begränsad möjlighet till 
generaliserbarhet. 
  
Tre stycken deltagare 
exkluderades ur 
studien. 

Vårdpersonalen bör ha goda kunskaper om 
ätstörningar för att tillgodose adekvat vård samt 
arbeta tillsammans med patient mot tillfrisknad.   
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Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Wright, K. M. 
(2015). 
  
Maternalism: a 
healthy alliance 
for recovery and 
transition in 
eating disorder 
services. 
  
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing. 
  
s. 431 – 439. 
  
England. 
 
 

This study 
aimed to 
explore the 
lived experience 
of the 
relationship 
between women 
with anorexia 
and their care 
workers in the 
context of a 
specialist ED 
unit. 
      
 
 

Inklusionskriterier: 
Vårdpersonal och 
patienter som fick behandling för 
sin ätstörning.   
  

Exklustionskriterier: 
Sjukdom eller ej närvarande när 
intervjuerna ägde rum.    
  
Urvalsförfarande: 
Information om studien och 
författaren lämnades på enheten. 
Alla som kunde delta under tiden 
som intervjuerna gjordes deltog.   
  
N= 25 
Kön: 23 Kvinnor, 2 män 
Ålder: 21 - 63 år.   
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod:  
Tematisk analys.  

Styrkor: 
Intervjuerna upprepades tills 
datamättnad uppnåtts.  
  
Citat av deltagare i studien. 
 
Tabell redovisar resultat.  
  
Svagheter: 
Litet urval. 
 
 

En del av omvårdnaden 
bestod av att sjuksköterskor 
"axlade" en mammaroll. 
 
Sjuksköterskor var samtidigt 
noggranna med att uppmuntra 
till självständighet för att 
patienter själv skulle uppnå 
tillfrisknande. 
 
 

 


