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Sammanfattning 

Bakgrund: Anorexia nervosa är en allvarlig form av ätstörning där den 

anorexiasjuke medvetet strävar efter en ohälsosam viktnedgång på grund av en 

felaktig kroppsuppfattning. Sjukdomen påverkar inte bara den enskilda 

individen utan också dess närstående och familjemedlemmar, vilket kan leda 

till en stor påfrestning och lidande för de närstående som vårdar en 

anorexiasjuk. 

Syfte: Syftet är att beskriva närståendes behov av stöd när en person i nära 

relation insjuknat i anorexia nervosa. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med beskrivande design. 

En systematisk litteratursökning genomfördes och kompletterades med en 

manuell sökning. Utifrån meningsbärande ord i syftet identifierades sökorden 

vilka var anorexia, anorexia nervosa, behov, närstående och stöd. Databaser 

som användes vid sökning var Cinahl, Medline och PsycInfo. Analys av data 

utfördes med inspiration av innehållsanalys. Litteraturstudiens resultatdel 

baserades på nio tidigare publicerade studier. 

Resultat: Närstående till anorexiasjuka uttryckte ett stort behov av information 

och stöd, då de under sjukdomens början inte hade tillräcklig kunskap om 

ätstörningen. Olika former av stöd efterfrågades bland annat inom; 

kommunikation, rådgivning, utbyte av erfarenheter med andra som varit i 

liknande situation samt ett gott bemötande från vårdpersonalen. 

Konklusion: Att vara närstående till och vårda en person med anorexia är 

påfrestande. Närstående som inte får tillräckligt med stöd av vårdpersonalen 

utsätts för en högre grad av stress. Den kunskap som litteraturstudien resulterat 

i kan användas av sjuksköterskan för att på ett bättre sätt erbjuda stöd och 

lindra lidande hos närstående och den anorexiasjuke. 

 

Nyckelord: Anorexia, behov, närstående och stöd. 

 

  



 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Bakgrund ................................................................................................................... 3 

1.1 Anorexia nervosa .................................................................................................. 3 

1.2 Familjefokuserad omvårdnad ur ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv ................ 5 

1.3 Problemformulering ............................................................................................. 5 

2. Syfte ........................................................................................................................... 6 

3. Metod ......................................................................................................................... 6 

3.1 Sökstrategi ............................................................................................................ 6 

3.2 Urval ..................................................................................................................... 7 

3.3 Värdering.............................................................................................................. 7 

3.4 Etiska överväganden ............................................................................................ 7 

3.5 Dataanalys............................................................................................................ 7 

4. Resultat ...................................................................................................................... 8 

4.1 Behov av stöd........................................................................................................ 8 

4.2 Information ........................................................................................................... 8 

4.2.1 Informationsbehov ......................................................................................... 8 

4.2.2 Rådgivning ..................................................................................................... 9 

4.3 Kommunikation .................................................................................................... 9 

4.3.1 Behov av ett gott bemötande ........................................................................ 10 

4.4 Resultatsammanfattning ..................................................................................... 10 

5. Diskussion ............................................................................................................... 10 

5.1 Metoddiskussion ................................................................................................. 10 

5.2 Resultatdiskussion .............................................................................................. 12 

5.2.1 Värdering av resultatets trovärdighet ......................................................... 12 

5.2.2 Genus och det globala perspektivet ............................................................. 12 

5.2.3 Vikten av välinformerade närstående .......................................................... 13 

5.2.4 Behandling i grupp ...................................................................................... 14 

5.2.5 Kommunikation ........................................................................................... 15 

5.3 Konklusion .......................................................................................................... 15 

5.4  Kliniska implikationer för förbättringsarbete ................................................... 16 

6. Referenser ............................................................................................................... 17 

Bilagor 

Bilaga 1, Sökmatris 

Bilaga 2, Granskningsmall för studier med kvantitativ metod 

Bilaga 2, Granskningmall för studier med kvalitativ metod 

Bilaga 3, Artikelmatris 



 

3 
 

1. Bakgrund 

1.1 Anorexia nervosa 
Diagnosen “anorexia nervosa” (anorexia) beskrevs av läkare i vetenskapliga sammanhang 

redan under 1870-talet. Namnet är ursprungligen hämtat från latin och betyder ”nervös 

aptitlöshet”. Översättningen stämmer inte helt överens med sjukdomens kännetecken, som 

bland annat kan innebära att den sjuke har en felaktig kropps- och viktuppfattning. 

Litteraturen beskriver att en anorexiasjuk kan tro sig ha större kroppsstorlek än vad han eller 

hon i själva verket har (Hellström, 2009; Lock, 2011).  

 

Idag beräknas minst 100 000 av Sveriges befolkning lida av en diagnostiserbar ätstörning. 

Majoriteten av de som diagnostiseras med anorexia är flickor och unga kvinnor. Förekomsten 

i Sverige uppskattas till 0,2-0,4 % av flickor och unga kvinnor i åldrarna 12-25 år. 

Ätstörningar har blivit vanligare under de senaste årtiondena, och det finns ett okänt antal 

personer som lider av problematiska ätstörningssymtom vilka inte är diagnostiserbara 

(Svenska anorexi/bulimi sällskapet, 2013). Sjukdomsförloppet varar i genomsnitt mellan tre 

till sex år. Utan behandling är risken stor att utveckla ett kroniskt tillstånd, vilket i sin tur 

beskrivs innebära en ökad risk för dödlighet (Kyriacou, Treasure & Schmidt, 2008a; Ottosson 

& Ottosson, 2007).  

 

Tidigare beskrevs orsaken till insjuknandet vara närståendes förväntningar eller dåliga 

familjerelationer (Silber, Lyster-Mensh & Duval, 2011). Idag anses olika faktorer spela in, det 

kan vara en kombination av biologiska, sociokulturella och psykologiska faktorer (Lock, 

2011; Wentz, 2010). Den biologiska faktorn beskrivs vara den viktigaste, då det anges vara tio 

gånger vanligare att flickor insjuknar i anorexia än pojkar (Socialstyrelsen, 2009; Wentz, 

2010). En anledning beskrivs vara att flickors kroppar förändras mycket under tonåren på 

grund av puberteten. Risken att drabbas av en ätstörning ökar hos personer som haft ett högre 

Body Mass Index [BMI] under barndom och tonår. Negativa händelser eller kriser i livet som 

till exempel dödsfall i familjen, sexuella övergrepp, misshandel eller våldtäkt kan också vara 

utlösande faktorer för att insjukna i anorexia (Wentz, 2010). 

 

Diagnosen anorexia nervosa ställs med hjälp av Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders [DSM] och International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (svensk version) [ICD-10-SE]. Några av kriterierna anges vara att personen vägrar 

bibehålla en kroppsvikt som är större än 85 % av den förväntade vikten relaterat till hans eller 

hennes ålder och längd, samt att han eller hon inte ökar i vikt trots att kroppen fortfarande 

växer. Vidare har personen en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli överviktigt, trots att 

han eller hon redan är underviktig. Kroppsuppfattningen är orealistisk avseende form 

och/eller vikt samt att självkänslan är kopplad till kroppens utseende och vikt. Personen 

förnekar också allvaret i den låga kroppsvikten. Hos menstruerande flickor och kvinnor ska 

tre menstruationer uteblivit på grund av självsvälten (Clinton & Norring, 2002, s. 249; 

Socialstyrelsen, 2010). 

 

Den anorexiasjuke upplever hunger men strider emot den genom självsvält, extremt strikt 

kosthållning, kräkningar, användande av laxermedel och mycket motion. Personer som 

insjuknat i anorexia beskrivs ha likartade personlighetsdrag som till exempel perfektionism 

eller ha tvångsmässiga beteenden (Hällström, 2009).  

 

Anorexia kan, främst på grund av det låga näringsintaget, orsaka somatiska symtom vilka 

beskrivs påverkar samtliga organ i kroppen. Ett av symtomen är störningar i hormonbalansen 



 

4 
 

orsakat av sänkta nivåer av könshormon. Hos kvinnor kan det leda till utebliven menstruation, 

hos män en minskad sexuell lust och sämre sexuell funktion. Sjukdomen gör att kroppens 

ämnesomsättning minskar i syfte att spara energi, vilket gör att anorexiasjuka kan få lägre 

kroppstemperatur än normalt. Den lägre temperaturen kan leda till ökad kroppsbehåring på 

bland annat armar och i ansiktet, för att kroppen vill kompensera för eventuell värmeförlust. 

Näringsbristen hos personer med anorexia kan resultera i att de drabbas av benskörhet i olika 

grad. Anorexi sjuka kan få elektrolytrubbningar som kan orsaka hjärtrytmrubbningar. Den 

sjukes munhålestatus kan försämras kraftigt om personen regelbundet framkallar kräkningar 

som skadar emaljen (Hellström 2009; Wentz, 2010). Vidare kan det låga näringsintaget 

påverka humöret genom att orsaka symtom som koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, 

irritabilitet och tillbakadragenhet (Dimitropoulos, Carter, Schachter & Woodside, 2008). 

 

Behandlingen av anorexia hos unga personer kan enligt Wallin (2002) delas in i tre faser. Den 

första fasen inleds med ett samtal i öppenvården med de närstående, förutsatt att den anorexia 

sjukes tillstånd inte är kritiskt. Därefter handlar den primära fasen främst om att stoppa 

självsvälten hos den anorexia sjuke, vilket är det största problemet och kan vara det som mest 

oroar de närstående. När självsvälten inte längre är det största problemet, går behandlingen 

vidare till den andra fasen som fokuserar på den psykosociala aspekten. När den 

anorexiasjuke börjar äta och därmed börjar gå upp i vikt, börjar relationerna mellan den 

anorexia sjuke och närstående att återställas. Vägen tillbaka till livet innan sjukdomsdebuten 

kan kännas främmande för såväl den sjuke som för närstående, och oftast tar den andra fasen 

längst tid. När kroppsvikten börjar normaliseras och den anorexiasjuke uppnår en god psykisk 

hälsa har den tredje fasen av behandlingen inletts, den anorexiasjuke kan åter igen ta 

kontrollen över sitt liv. Behandlingen av anorexia avslutas inte abrupt, uppföljning av 

individen sker upp till ett år efter tillfrisknandet beroende på sjukdomsförloppets 

svårighetsgrad (Wallin, 2002). 

 

Den anorexiasjukes ångest och kontrollbehov i samband med måltiderna beskrivs framkalla 

konflikter och svåra känslor hos de närstående, som kan kännas påfrestande att hantera på 

egen hand (Macdonald, Murray, Goddard & Treasure, 2011; Wentz, 2010).  

Sjukdomen beskrivs påverka relationerna och de närstående kan tvingas anpassa sig och 

organisera sina liv runt att vårda och stötta den drabbade familjemedlemmen (Dimitropoulos 

et al., 2008). Närstående som söker vård vid ätstörningar ger ofta intryck av överbeskydd, 

rigiditet, ha låg tolerans mot konflikter och strävar ofta efter att hålla den yttre fasaden uppe. 

Föräldrar till anorexiasjuka beskrivs oftast vara nöjda med sin kroppsbild och inte ha några 

ideal om hur en kropp ”bör” se ut (Ottosson & Ottosson, 2007). Fördomar och 

missuppfattningar om vad som orsakar anorexia kan få närstående att känna att de är 

anklagade till att ha orsakat sjukdomen. Enligt Kyriacou, Treasure och Schmidt (2008b) 

upplever de ilska, skam, hjälplöshet och sorg när de beskriver en känsla av inte kunna 

kontrollera sjukdomen eller ha förmåga att hjälpa den anorexiasjuke. 

 

Närstående beskrivs vara en viktig resurs för de anorexiasjukas återhämtning, och de bör 

engageras i behandlingen om den anorexisjuke delar boende eller har en nära relation till dem. 

En ätstörningsdiagnos beskrivs framkall en form av kris bland de närstående, det är därför av 

stor vikt att de får möjlighet att delta i den planerade behandlingen. Det är sjuksköterskan som 

kan främja de närståendes förmåga att ge ett gott stöd åt den sjuke. Omvårdnaden från 

närstående kan ha en betydande roll i behandlingen av anorexia och hur framgångsrikt 

behandlingens utfall blir (Herpertz-Dahlmann & Salbach-Andrae, 2008; Hellström, 2009; 

Paulson-Karlsson, Nevonen & Engström, 2006). 
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1.2 Familjefokuserad omvårdnad ur ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
Enligt International Council of Nurses etiska kod [ICN] (2007) är sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden att: "främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

samt lindra lidande. Sjuksköterskan erbjuder vård till individen, familjen och allmänheten” 

(s.3). Det innebär att sjuksköterskan ska fokusera sina omvårdnadsinsatser på patienten, och 

vid ett ömsesidigt behov också involvera patientens närstående.  

 

En omvårdnadsteoretiker som belyser vikten av att fokusera på omvårdnadens 

mellanmänskliga process är Joyce Travelbee. Teorin har ambitionen att skapa en förståelse för 

vad omvårdnad är och bör vara, samt en förståelse för vad som sker i relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Sjuksköterskans uppgift enligt Travelbee är att hjälpa en individ, en 

familj eller ett samhälle att förebygga eller övervinna upplevelser av sjukdom och lidande 

samt vid behov finna att dessa upplevelser hade ett syfte eller mening. Kommunikation är ett 

begrepp som genomsyrar Travelbees teori, vilket anses vara sjuksköterskans viktigaste 

redskap för att kunna hjälpa patienten och dennes närstående att dela tankar och känslor. 

Kommunikation kan hjälpa sjuksköterskan att skapa en relation, urskilja familjens resurser, 

hur han eller hon ska främja hälsa samt lindra och förebygga deras lidande genom god 

specifik omvårdnad. Kommunikation är därför en förutsättning för att kunna uppnå målet med 

omvårdnaden. Att upprätta mål beskrivs vara ett sätt att bemästra sjukdomen och i och med 

det finna en mening i sin upplevelse (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008; Kirkevold, 2000).  

 

En grundläggande del i den familjefokuserade omvårdnaden är att förstå att människor har 

olika föreställningar, vilket innebär att de har olika sätt att se på världen omkring sig. När en 

närstående drabbas av en sjukdom sätts familjens föreställningar på prov, och blir antingen 

bekräftade, ifrågasatta eller hotade. Hur familjen reagerar och väljer att hantera samt anpassa 

sig till situationen grundar sig i de föreställningar familjen har om sjukdomen. Sjuksköterskor 

har också egna föreställningar, både som privatperson och inom yrkesrollen. Dessa 

föreställningar påverkar hur sjuksköterskan väljer att möta, ta hand om och vårda en familj 

(Wright, Watson & Bell, 2002). 

 

Inom familjefokuserad omvårdnad beskrivs den terapeutiska alliansen vara viktig, Med 

terapeutisk allians menas det samarbete som krävs mellan sjuksköterskan och patienten för att 

kunna skapa ett gemensamt mål att arbeta för i behandlingen. Sjuksköterskan ansvarar för att 

en god terapeutisk allians upprättas och lägger därmed grunden för fortsatt samarbete. För att 

den terapeutiska alliansen ska ha möjlighet att skapas behöver patienten, familjen och 

sjuksköterskan vara överens om behandlingens utformning och innehåll. Vidare krävs en 

stadig relation mellan alla inblandande parter. Generellt har möten mellan sjuksköterska och 

patient tidigare präglats av en hierarkisk uppbyggnad där sjuksköterskan beskrivs vara 

överordnad patienten och dess närstående. Dagens familjefokuserade omvårdnad strävar efter 

en utjämning av hierarkin. Familjemedlemmarna och patienten uppmuntras att berätta hur de 

upplever sina möten med sjuksköterskan, samt berätta om det är något annat de vill ta upp 

eller ändra på (Wright et al., 2002). 

 

1.3 Problemformulering 
Studier visar att vid vård av en anorexiasjuk uppstår många svåra utmaningar och stressfulla 

moment för den anorexiasjukes närstående. Dessa beskrivs kunna ge påfrestningar i relationen 

mellan den närstående som vårdar och den anorexiasjuke på grund av sjukdomens 

kontrollerande natur. Det sociala stödet anses vara en viktig och skyddande del i behandlingen 



 

6 
 

för att minska graden av utmattning, samt motverka de negativa effekterna som beskrivs vara 

relaterade till rollen som vårdare av närstående (Kyriacou et al., 2008a).  

Litteraturstudien kan fungera som ett stöd för sjuksköterskan vid identifiering av närståendes 

behov av stöd, samt vilka resurser som kan krävas under sjukdomens förlopp. Genom den 

kunskapen kan sjuksköterskan engagera närstående i syfte att uppnå en familjefokuserad 

omvårdnad som en del i den anorexiasjukas behandling. Detta kan leda till att tillgängliga 

resurser utnyttjas bättre och ge möjlighet till en mer individualiserad och effektiv omvårdnad 

(Kyriacou et al., 2008b; Silber et al., 2011). 

 

2. Syfte 

Syftet är att beskriva närståendes
1
 behov av stöd när en person i nära relation insjuknat i 

anorexia nervosa. 

 

3. Metod 
En litteraturstudie med beskrivande design har utförts för att ur ett omvårdnadsvetenskapligt 

perspektiv svara på studiens syfte. Metoden har inspirerats av Forsberg och Wengström 

(2008) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). De menar att en litteraturstudie ska 

innehålla en systematisk litteratursökning där sökorden väljs utifrån syftet. Sökorden används 

sedan vid sökningar för det valda ämnet i relevanta databaser. Urvalet sker stegvis där utfallet 

kritiskt granskas avseende den vetenskapliga kvalitén, och sammanställs därefter utifrån 

litteraturstudiens syfte. 
 

3.1 Sökstrategi 
I sökandet efter vetenskapliga artiklar valdes databaserna Cinahl och Medline eftersom dessa 

består av artiklar inom ämnet omvårdnad, samt PsycInfo som belyser det psykiatriska 

området. De meningsbärande orden anorexia, anorexia nervosa, behov, närstående och stöd 

identifierades utifrån syftet och översattes till ämnessökord utifrån respektive databas 

(Willman et al., 2011). Lämpligt ämnessökord för behov kunde inte identifieras, och uteslöts 

därför från sökningen. Medline använder MeSH-termer vilka blev följande: Anorexia, 

anorexia nervosa, caregivers, family samt social support. PsycINFO använde sig av 

Thesaurus, där sökorden motsvarade MeSH-termerna. Dock inte termen anorexia då den 

automatiskt inkluderades i termen anorexia nervosa. I databasen Cinahl används “Cinahl 

headings”, det som skilde sökorden åt var MeSH-termen social support som i Cinahl blev 

support, psychosocial.  

 

Sökning utfördes först med sökorden var för sig, därefter kombinerades vissa sökord med 

hjälp av booleska sökoperatorerna “AND” och “OR” (se bilaga 1), för att inkludera relevanta 

artiklar och avgränsa sökresultaten till syftets område (Willman et al., 2011). Den sista 

sökningen i respektive databas hade följande begränsningar; Artiklar författade på engelska 

och publicerade från och med januari 2000 till och med januari 2013. I Cinahl och PsycInfo 

valdes peer-reviewed för att få enbart vetenskapligt granskade artiklar. Peer-reviewed kan inte 

väljas i Medline då databasen enbart innehåller vetenskapligt granskade artiklar.  

 

                                                           
1
 Närstående: “Begreppet närstående har givits en bredare betydelse och mer relaterats till en individs (den 

sjukes) närmaste sociala nätverk och kan alltså innefatta t.ex. grannar och vänner; någon som individen anser sig 

ha en nära relation till” (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009, s. 71). 
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3.2 Urval 
Inklusionskriterierna för valda artiklar var att samtliga anorexisjuka som deltog i studien 

någon gång under sjukdomsförloppet skulle haft fysisk kontakt med vården, eftersom det är 

då sjuksköterskan kan komma i kontakt med de närstående. De närstående som inkluderades i 

studien skulle bo i samma hushåll som den anorexiasjuke eller ha regelbunden kontakt flera 

gånger i veckan. Samtliga åldrar på de närstående inkluderades. Studier som beskrev 

närstående till personer diagnostiserade med andra typer av ätstörningar, psykiska eller 

somatiska sjukdomar exkluderades då de inte skulle svara på syftet i litteraturstudien.  

 

Det primära urvalet av artiklar utfördes genom att läsa sökresultatets 241 titlar för att se om de 

verkade relevanta till litteraturstudiens formulerade syfte och/eller frågeställning. I urval två 

lästes de resterande 66 artiklarnas sammanfattningar där 23 artiklar som var relevanta för 

studiens syfte lästes i sin helhet, samt att inklusions- och exklusionskriterierna kontrollerades. 

Till det tredje urvalet gick tio artiklar vidare och kvalitetsgranskades, sju artiklar ansågs efter 

värdering ha tillräckligt hög kvalitet för att kunna inkluderas i studien. 

 

3.3 Värdering 
Artiklarnas vetenskapliga kvalité granskades av författarna var för sig, och sedan tillsammans 

för att kontrollera om de uppfyllde kraven utifrån kvalitetsprotokollen (bilaga 2) för 

kvalitativa och kvantitativa studier. Granskningsprotokollen inspirerades av Willman et al. 

(2011) version. Utifrån granskningsmallen tilldelades artiklarna poäng för att kunna värdera 

den vetenskapliga kvalitén på studierna. Kvalitetsgraden räknades ut genom att omvandla 

poängen till andelen procent av den högsta möjliga poängsumman. Hög kvalité värderades 

som 80-100 %, medel kvalité 70-79 % och låg kvalité var allt under 69 %. Efter värdering av 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet inkluderades totalt nio artiklar i litteraturstudiens resultatdel, 

se artikelmatris (bilaga 3). En manuell sökning av artiklar utfördes där referenslistorna från de 

inkluderade artiklarna i studien kontrollerades, eftersom antalet artiklar till litteraturstudiens 

resultatdel behövde utökas. Titlar i referenserna som kunde tänkas svara på syftet söktes i 

databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo med samma begränsningar som tidigare. Genom 

den manuella sökningen inkluderades två artiklar (Halvorsen & Heyerdal, 2007; McMaster, 

Beale, Hillege & Nagy, 2004) som kunde svara på studiens syfte.  

 

3.4 Etiska överväganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör artiklarna som ska användas i litteraturstudien 

vara granskade och godkända av en etisk kommitté. Litteraturstudiens författare kontrollerade 

att de vetenskapliga studierna var granskade och godkända av en etisk kommitté, eller att den 

vetenskapliga tidskriften krävde ett etiskt godkännande innan publicering. Litteraturstudiens 

författare har arbetat objektivt, tagit avstånd från egna värderingar och inte haft för avsikt att 

styra arbetets resultat. 

3.5 Dataanalys 
Analys av data inspirerades av Polit och Beck (2008), de inkluderade artiklarna lästes 

noggrant flera gånger för att få en uppfattning av respektive artikel och dess innehåll. För att 

få den insamlade datan mer lätthanterligt identifierades den fakta från studiernas resultatdel 

som svarade på studiens syfte. Därefter sorterades data med liknande innehåll, och bildade 

subkategorier och kategorier. När subkategorierna och kategorierna skapats lästes datan igen 

för att se om den passade in i kategorierna, eller om nya kategorier skulle skapas.  
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Litteraturstudiens kategorier var tre och blev behov av stöd, information och kommunikation. 

Subkategorierna var tre och blev informationsbehov, rådgivning och behov av ett gott 

bemötande. Huvudrubrikerna i litteraturstudiens resultat skapades utifrån kategorierna. 

 

4. Resultat 
 

4.1 Behov av stöd 
Enligt Halvorsen och Heyerdahl (2007) och Haigh och Treasure (2003) uttryckte närstående 

ett stort behov av stöd under sjukdomsförloppet. Behovet av stöd uppfylldes sällan helt och 

hållet, vilket resulterade i en känsla av att inte kunna hjälpa den anorexiasjuke eller sig själva 

så som de önskade. 

 

Närstående efterfrågade ofta möjligheten att få träffa andra närstående i liknande situationer, 

för att utbyta erfarenheter och minska känslan av vara ensam (Graap et al., 2008b; Haigh & 

Treasure 2003; Whitney, Currin, Murray & Treasure, 2012).  

 

Syskon till anorexiasjuka efterfrågade möjligheten att delta i en stödgrupp där de kunde träffa 

andra syskon som upplevt samma sak. Det ansågs hjälpa dem att förstå sina känslor bättre och 

dessutom få reda på hur andra syskon hanterat sjukdomen. Flera syskon önskade ett möte med 

en psykolog eller kurator då de ofta hade svårt att se sin roll som enbart syskon i förhållande 

till den sjuke, det var lätt att de tog på sig huvudansvaret som vårdare (Dimitropoulos, 

Klopfer, Lazar & Schacter, 2009).  

 

Det förekom att närstående och framförallt föräldrar till de anorexiasjuka sökte stöd utanför 

hälso-och sjukvårdens organisation, detta på grund av att de tidvis kunde känna sig utestängda 

från den sjukes behandling. Det gjorde att de kände sig outtalat anklagade för att ha orsakat 

sitt barns ätstörning och det orsakade skuldkänslor (Honey, Boughtwood, Clarke, Halse, Kohn 

& Madden, 2008; McMaster et al., 2004; Whitney et al, 2012). 

 

4.2 Information 
I studien av Cottee-Lane, Pistrang och Bryant-Waught (2004) uttryckte samtliga av de 

deltagande föräldrarna ett behov av en fullständig förståelse för sjukdomen. De upplevde att 

de inte visste tillräckligt om anorexia i sjukdomens början för att kunna associera det med 

deras barns förändrade utseende och beteende. De menade att vårdpersonalen misslyckats 

med att se de tidiga tecknen på anorexia när föräldrarna sökt hjälp för andra besvär hos sitt 

barn, som exempelvis dålig tillväxt under puberteten. Föräldrarna kände skuld för att de inte 

hade fått vårdpersonalen att förstå problemet de sökt för. De uttryckte att en tidigare 

insättning av behandling hade minskat det lidande som en ätstörning innebär. 

 

4.2.1 Informationsbehov 
Merparten av föräldrarna i studierna upplevde att de inte fått tillräckligt med information om 

sjukdomen från vårdpersonalen och sökte därför kunskap på egen hand genom att läsa böcker, 

tidskrifter och titta på tv-program/dokumentärer. De blev medlem i föreningar och talade med 

personer som hade erfarenheter av ätstörningar sedan tidigare (Cottee-Lane et al., 2004; 

Halvorsen & Heyerdahl, 2007; McMaster et al., 2003).  

 

Föräldrar som inte fick den information de behövde upplevde en högre grad av stress. 
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Informationssökandet krävde mycket energi och var utmattande för föräldrarna, vilket en del 

vårdpersonal verkade ha svårigheter att förstå (McMaster et al., 2003). Den information 

familjerna efterfrågade av vårdpersonalen var fakta om sjukdomen och dess symtom, prognos 

och behandlingsalternativ, samt risken för återfall. De ville också veta hur sjukdomen kunde 

påverka familjen, både i nutid och i framtiden. De närstående gav förslag på hur 

informationen kunde förmedlas, genom exempelvis konferenser för närstående, stödgrupper, 

hjälplinjer, nyhetsbrev och skriftligt informationsmaterial (Graap et al., 2008a; Graap et al., 

2008b; Haigh & Treasure, 2003). 

 

Syskon till anorexiasjuka uttryckte att de ville ha information från vårdpersonalen om hur det 

är att vara drabbad av anorexia och hur det är att leva med någon som har en ätstörning. De 

tyckte att skriftlig information från en friskförklarad anorexiasjuk hade varit hjälpsamt för att 

få förståelse för hur svårt det är att tillfriskna från anorexia. Något som samtliga syskon i 

studien var eniga om, var att all vårdpersonal bör tydliggöra för syskonen att de inte är 

skyldiga till det sjuka syskonets sjukdom, och att de inte heller är ansvariga för att göra 

syskonet friskt (Dimitropoulos et al., 2009). 

 

4.2.2 Rådgivning 

Enligt Cotte-Lanee et al. (2004) och Honey et al. (2008) var det många föräldrar som kände 

sig hjälplösa och inte visste vad de skulle göra för att hantera situationer som uppstått kring 

sitt sjuka barn. De sökte råd från olika källor såsom familj, släkt, vänner och vårdpersonal. 

Det förekom att råden var olika beroende på vem som gav dem, vilket i sin tur skapade en 

större förvirring och inre konflikt hos föräldrarna.  

 

Cotte-Lanee et al. (2004) och Honey et al. (2008) redovisade att majoriteten av föräldrarna 

tyckte att de råd och riktlinjer som vårdpersonalen gav var bra. Dock visade flera av studierna 

att många föräldrar önskade mer rådgivning och stöd från vårdpersonalen, då behovet inte 

kändes tillräckligt uppfyllt. Rådgivning önskades både enskilt för föräldrarna men också 

tillsammans med den anorexiasjuke, för att få en förståelse för hur sjukdomen kan påverka 

den som är sjuk. De ville också veta hur de kunde få hjälp om en eventuell krissituation skulle 

uppstå, vad som var viktigt för en lyckad behandling och hjälp att finna copingstrategier 

(Cottee-Lane et al., 2004; Graap et al., 2008a; Graap et al., 2008b; Haigh & Treasure, 2003; 

Whitney et al., 2012).  

 

För att kunna ta hand om den anorexiasjuke på ett bra sätt efterfrågade föräldrarna fler tydliga 

riktlinjer och därefter respons från vårdpersonalen på deras arbete. Flera närstående önskade 

en vårdplan som kunde vägleda dem att vara konsekventa kring hur de skulle göra eller säga 

om de ställdes inför provocerande situationer och beteenden (Whitney et al., 2012). 

 

4.3 Kommunikation 
De närstående efterfrågade träning i att kommunicera med den anorexiasjuke (Graap et al., 

2008b). De närstående som deltagit i familjeterapi menade att det var lättare att kommunicera 

med varandra efter terapin. Svåra problem och känslor upplevdes mer kontrollerade då de fått 

“talat ut” om dem. Några närstående uttryckte ett behov av att ha enskilda möten med någon 

ur vårdpersonalen, då de hade svårt att uttrycka sina känslor eller hade känslig information om 

den anorexiasjuke som de inte ville att den sjuke skulle höra. (Honey et al., 2008; Whitney et 

al., 2012). Svårigheter att kommunicera med vårdpersonalen förekom för några närstående 

(Graap et al., 2008b). 

 



 

10 
 

4.3.1 Behov av ett gott bemötande 

Enligt Honey et al. (2008) uppskattades vårdpersonal som visade en positiv attityd till 

föräldrarna genom emapti, respekt och omsorg. Föräldrarna ville att vårdpersonalen skulle 

behandla dem som unika individer med individuella upplevelser av sjukdomen. Gemensamt 

för alla föräldrar i studien var att de ville bli involverade i den anorexiasjukes 

anorexiabehandling. Det varierade hur mycket inblandade de ville vara, men alla föräldrar 

ville att vårdpersonalen skulle hålla dem informerade om hur behandlingen gick, eventuella 

framsteg och förväntade resultat. Föräldrarna uppskattade när vårdpersonalen tog sig tid att 

lyssna på deras bekymmer, kom med problemlösande åtgärder samt gav råd och riktlinjer som 

var anpassade för familjen (Honey et al., 2008). De närstående beskrev att relationen mellan 

dem och vårdpersonalen varit betydelsefull och att vårdpersonalen hade erfarenhet och 

kunskap om den sjukes behandling att dela med sig av. Utan vårdpersonalens resurser menade 

de närstående att de inte hade klarat sig genom sjukdomen (Halvorsen & Heyerdahl, 2007; 

Whitney et al., 2012). I studien av Halvorsen och Heyerdahl (2007) var majoriteten av de före 

detta anorexia patienterna och deras föräldrar nöjda med relationen till andra 

familjemedlemmar och bemötandet från vårdpersonalen. 
 

4.4 Resultatsammanfattning 
Ett tydligt behov av stöd har uppmärksammats hos närstående till anorexiasjuka. Det krävs 

mer information om anorexia och dess symtom, prognos, behandlingsalternativ och 

återfallsrisk för att närstående ska få en bättre förståelse för sjukdomen. Närstående som inte 

fick den information de behövde upplevde mer stress över att ta hand om den anorexiasjuke. 

Gemensamt för alla närstående var önskemål av att möta personer som var eller hade varit i 

samma situation, för att kunna dela erfarenheter med varandra och känna sig mindre 

ensamma. Närstående ville ha rådgivning både enskilt och i grupp tillsammans med den 

anorexiasjuke, samt hjälp att finna copingstrategier för att underlätta hanteringen av 

sjukdomen. Flera närstående önskade en vårdplan som stöd vid omhändertagandet och vid 

eventuella krissituationer.  

Ett otillräckligt stöd kan öka skuldkänslorna och graden av stress hos de närstående. Träning i 

att kommunicera med den anorexiasjuke efterfrågades av samtliga närstående. En del 

närstående uppskattade familjeterapi, medan andra hade svårigheter att uttrycka alla sina 

känslor inför den anorexiasjuke. Samtliga föräldrar ville bli inkluderade i den anorexiasjukes 

behandling, men hur mycket varierade mellan de närstående. Närstående beskrev relationen 

med vårdpersonalen som betydelsefull eftersom de hade värdefulla erfarenheter och 

kunskaper att dela med sig av. 

5. Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien är att beskriva närståendes behov av stöd när en person i nära 

relation insjuknat i anorexia nervosa. Litteraturstudien är utformad med en beskrivande 

design, som enligt Forsberg och Wengström (2008) är en lämplig metod för att beskriva 

kunskapsläget inom ett valt område. Under studiens gång har relevant metodlitteratur följts, 

det styrker litteraturstudiens trovärdighet då sökning, urval, värdering och analys har skett på 

ett korrekt sätt. Databaserna som användes var Cinahl och Medline som publicerar 

vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnadsvetenskap. Databasen PsycInfo publicerar 

studier inom bland annat medicin och omvårdnad utifrån ett psykologiskt perspektiv 

(Forsberg & Wengström, 2008), vilket passade studiens syfte. Användning av flera databaser 

vid sökning är en styrka då det minskar risken att missa adekvata studier.  
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Sökorden översattes enligt respektive databas ämnesordlista vilket överensstämmer med vad 

Willman et al. (2011) beskriver. Sökordet närstående utgjorde ett dilemma då det inte fanns 

ett motsvarande ord som överensstämde med det svenska språkets innebörd i 

ämnesordlistorna, därför användes termen family istället. Family nursing eller family relations 

var närliggande ämnesord som inte var meningsbärande i syftet, men som hade kunnat 

användas vid sökningen eftersom de återfanns i de funna studiernas nyckelord. Att 

komplettera sökningen med en fritextsökning hade eventuellt resulterat i ett större antal 

träffar. 

 

Begränsningen för publiceringsårtal var först tio år, vilket överensstämmer med Forsberg och 

Wengströms (2008) beskrivning av att en litteraturstudie bör utgöras av så aktuell forskning 

som möjligt. Författarna fann det svårt att hitta tillräckligt många relevanta artiklar som kunde 

svara på litteraturstudiens syfte, trots stort antal träffar vid sökning i databaserna.  

På grund av det lilla antalet relevanta sökträffar utökades begränsningen av publiceringsårtal 

med ytterligare två år, men utökningen resulterade inte i fler inkluderade artiklar. Utökningen 

har säkerligen inte påverkat resultatet, författarna bedömer att närståendes behov inte kan ha 

förändrats drastiskt under två år. Hade publiceringsårtalen exempelvis utökats till ytterligare 

fem år kan det ha resulterat i fler relevanta artiklar, men studiernas aktualitet hade däremot 

kunnat ifrågasättas.  

 

En manuell sökning utfördes genom att identifiera relevanta titlar i de inkluderade artiklarnas 

referenslistor, och söka efter dessa i de utvalda databaserna. En styrka är att samma 

begränsningar tillämpades i den manuella sökningen. Den manuella sökningen resulterade i 

att ytterligare två artiklar inkluderades i studiens resultatdel. Samtliga inkluderade artiklar är 

publicerade inom de senaste nio åren, vilket beskrivs enligt Forsberg och Wengström (2008) 

vara aktuell forskning. Med anledning av författarnas språkkunskaper begränsades språket på 

studierna till engelska, vilket kan ha resulterat i bortfall av relevanta studier på övriga språk.  

 

Litteraturstudiens urval följde Forsberg och Wengström (2008) beskrivning. I det primära 

urvalet inkluderades studier med otydliga titlar för att minska risken för bortfall av adekvata 

studier, vilket i sin tur resulterade till många bortfall i urval nummer två då studiernas 

sammanfattningar lästes. Ett av exklusionskriterierna var studier som inkluderade närstående 

till personer med andra ätstörningar, psykiska sjukdomar och somatiska sjukdomar. Det 

resulterade i att några studier exkluderades på grund av att närstående till anorexiasjuka inte 

kunde urskiljas. 

 

De utvalda artiklarna granskades och lästes av författarna var för sig och de enskilda 

tolkningarna diskuterades sedan tillsammans, vilket kan minska risken för feltolkning av 

innehållet. Studierna värderades därefter var för sig med hjälp av modifierade versioner av 

Willman et al. (2011) granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Det ska 

uppmärksammas att vid översättning från engelska till svenska finns en risk för feltolkning av 

texternas innebörd.  

Studien av Honey et al. (2008) värderades som hög kvalitet med värderingsmallen, men hade 

inte det format och struktur som en vetenskaplig studie bör ha enligt Forsberg och Wengström 

(2008). Den värderades därför om till medelkvalitet. Totalt värderades två studier som 

medelkvalitet, men inkluderades ändå eftersom de var relevanta för syftet och innehållet 

överensstämde med övriga inkluderade studier som var av hög kvalitet. Två av studierna var 

pilotstudier, de inkluderades för att de bedömdes ha tillräcklig vetenskaplig kvalitet och att 

resultaten överensstämde med övriga studiers resultat. Att inkludera dessa studier kan vara en 
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svaghet i litteraturstudien, och läsaren bör ha det i åtanke vid läsning av resultatet. Totalt 

identifierades nio artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte, antalet anses av 

litteraturstudiens författare vara något få för att kunna göra några större slutsatser.  

 

Dataanalys med inspiration från Polit och Beck (2008) utfördes genom att skapa kategorier 

och subkategorier. Under analysen prövades och flyttades innehållet för att se var det passade 

bäst. Processen pågick tills dess att enighet uppnåddes. Författarna är medvetna om likheterna 

mellan information och rådgivning. Ett antagande av författarna var att information sker 

genom en monolog mellan vårdpersonal och närstående, och att rådgivning sker genom en 

ömsesidig dialog. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

5.2.1 Värdering av resultatets trovärdighet 

Olika mätinstrument användes i studierna, däremot användes General Health Questionnaire 

[GHQ-12] i flertalet av studierna (se Bilaga 3). GHQ-12 är ett standardiserat frågeformulär 

som används för att identifiera förändringar som kan ha skett i den mentala hälsan hos en 

individ under de senaste veckorna. Det är en styrka att GHQ-12 använts i flera studier, då det 

visar att GHQ-12 är en pålitlig mätmetod (Graap et al., 2008a; Graap et al., 2008b; 

Dimitropoulos et al., 2008). Forskarna använde sig framförallt av enkäter i sina studier, 

troligtvis på grund av att anorexia kan framkalla svåra känslor hos de närstående. Enligt 

Winn, Perkins, Murray, Murphy och Schmidt (2004) är möjlighet till anonymitet viktig vid 

behandling av patienter med ätstörningar. En enkät kan kännas mer anonym än intervjuer 

ansikte mot ansikte, och kan därför vara lättare att svara på. 
 

En styrka är att flera av studierna som inkluderades hade liknande inklusionskriterier, vilket 

innebär att samma population har studerats i de fallen. Flertalet inkluderade studier använder 

sig av bekvämlighetsurval eller strategiskt urval genom att urvalet skedde på specialistkliniker 

eller anhörigkonferenser inriktade mot ätstörningar. Urvalsförfarandet kan leda till att 

resultatets trovärdighet minskar, då det kan tänkas att anhöriga som söker stöd hos specialister 

eller på specifika konferenser förmodligen har ett behov av stöd som inte blivit uppfyllt. 

McMaster et al. (2003) använde sig delvis av personliga kontakter vid rekryteringen av 

studiedeltagare vilket kan ha påverkat studiens resultat.  

 

Trots att forskarnas försökte underlätta deltagandet för de närstående i studien så förekom en 

hel del interna och externa bortfall av studiedeltagare. I bland annat Halvorsen och Heyerdal 

(2007) och Cottee-Lane et al. (2004) studier förekom ett större bortfall. Närstående som tackat 

nej att delta angav bland annat att det var för stressande att delta och att det fanns en oro att 

studien skulle peka ut närstående som orsak till sjukdomen. Att delta i en studie som handlar 

om anorexia kan upplevas som känsligt och obekvämt, men enligt Highet, Thompson och 

King (2005) kan det också vara fördelaktigt att få möjlighet att prata av sig för att bearbeta 

sina tankar och känslor om sjukdomen. 

 

5.2.2 Genus och det globala perspektivet 

I samtliga studier utom i McMaster et al. (2004) och Whitney et al. (2011), var kvinnliga 

anorexiapatienter överrepresenterade. Bara ett fåtal studier hade pojkar eller unga män med 

anorexia i sitt urval. Som tidigare beskrivits förekommer anorexia mestadels hos flickor och 

unga kvinnor, men tillståndet har på senare år ökat bland pojkar och män enligt litteraturen. 

Författarna förväntade sig därför finna fler manliga anorexiasjuka i studierna. I enlighet med 
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Presnell, Bearman och Stice (2004) samt Striegel-Moore och Bulik (2007) beskrivs en tänkbar 

orsak till den ojämna könsfördelningen vara de kulturella förväntningarna att uppnå det 

smalhetsideal flickor och kvinnor utsätts för i samhället. Förväntningarna kan resultera i ett 

missnöje med sin kropp, dålig självkänsla samt bantning under tonåren vilket i sin tur ökar 

risken för att insjukna i en ätstörning.  

 

Vid genomsökning av studiernas slutgiltiga urvalsgrupper framkom det att cirka 53 procent av 

de närstående var kvinnor, 22 procent var män och resterande procent beskrevs inte tydligt. 

De manliga närstående i studierna var underrepresenterade i studierna, vilket kan bero på de 

föreställningar som finns i samhället där kvinnor ses som omsorgs- och vårdgivare. Eriksson 

och Sandberg (2010) skriver om de föreställningar som människor har om genus i samhället. 

De beskriver att kvinnor har en medfödd vårdande förmåga och förväntas klara av att ge vård 

och omsorg till andra redan som unga. Vidare beskriver de att våra föreställningar om genus 

kan få oss att se en vårdande kvinna som något mer naturligt än en vårdande man. Exempelvis 

är det ofta döttrar som tar hand om sina sjuka äldre föräldrar, och deras roll som 

närståendevårdare ses ofta som självklar av de andra närstående. Litteraturstudiens författare 

anser att de beskrivna föreställningarna om kvinnor får dem att bli överrepresenterade som 

närstående i studierna.  

 

Ett fåtal studier hade pojkar och unga män inkluderade, en tänkbar orsak till den ojämna 

könsfördelningen kan vara de kulturella påtryckningar som flickor har på sig att vara smala. 

Wentz (2010) beskriver hur anorexia förekommer mer frekvent i länder med västerländsk 

kultur. Bland de mörkhyade invånarna i Karibien är idealet för en kvinna att ha en fyllig 

kroppsform, och förekomsten av anorexia är låg. Hos de ljushyade invånarna i Karibien är 

dock incidensen av anorexia motsvarande den i västvärlden. I länder dit det västerländska 

skönhetsidealet inte nått fram som till exempel Egypten och Sydostasien förekommer 

ätstörningar mer sällan, och mörkhyade och asiatiska kvinnor visar en lägre prevalens av 

anorexia än ljushyade kvinnor. Författarna har funnit att i studierna som inkluderats var 

majoriteten av de deltagande ljushyade. Den ojämna fördelningen kan bero på att studierna är 

utförda i Australien, England, Kanada, Norge och Tyskland där det till större del råder en 

västerländsk kultur, vilket troligtvis bidragit till ett högre antal ljushyade deltagare. 

 
5.2.3 Vikten av välinformerade närstående 
Resultatet visar att närstående kan präglas av en osäkerhet i hur de ska hantera den 

anorexiasjukes beteende. I enlighet med ICN:s etiska kod (2007) är det en central uppgift för 

sjuksköterskan att förse närstående med nödvändigt stöd för att underlätta den belastning som 

en ätstörning i familjen kan innebära. På grund av att sjukdomsförloppet varar under många år 

är det viktigt att närstående stöttas och avlastas i den mån det går för att undvika att de blir 

utmattade samt utsätts för ett onödigt lidande. Vårdandet av en person med anorexia beskrivs 

som svårt, krävande och stressande (Halse, Honey & Boughtwood, 2008). I Travelbees 

omvårdnadsteori fokuserar omvårdnaden på att hjälpa den sjuke, men också närstående, att 

finna mening i den situation de befinner sig i. Erfarenheten som situationen resulterar i kan 

hjälpa den drabbade att växa som människa (Meleis, 2011). Författarna anser att Travelbees 

omvårdnadsteori kan appliceras på anorexiasjukas närstående för att de närstående ska se en 

mening i det lidande som anorexia kan orsaka.  

 

 

Wentz (2010); Benzein et al. (2008) och Wright et al. (2002) understryker vikten av att 

involvera närstående i behandlingen av anorexia, men resultatet visar att många närstående 

ändå kände sig uteslutna från vården av den sjuke. Det resulterade i att närståendes behov inte 
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kunde uppmärksammas eftersom de upplevde att de inte fick sin röst hörd. Resultatet 

uppfattades som motsägelsefullt av litteraturstudiens författare eftersom närstående förväntas 

överta den huvudsakliga omvårdnaden efter det att den anorexiasjuke blir utskriven. 

 

Studiens resultat visar att de föräldrar som inte fick den information de behövde upplevde en 

högre grad av stress än välinformerade föräldrar (McMaster et al., 2004). Skärsäter (2009) 

menar att stress inte enbart är en negativ reaktion, men om stressen får fortgå under en längre 

period utan någon tid för återhämtning kan den mentala påfrestningen bli för stor. Den 

negativa stressen uppstår när balansen mellan krav och förmåga rubbas, och människor som 

känner att de har för lite kontroll över sina liv kan känna maktlöshet och trötthet. Enligt 

Treasure, Whitaker, Todd och Whitney (2012) kan känslorna av stress och oro minska med 

hjälp av utbildning i grupp om sjukdomen. Tingström (2009) skriver om den pedagogiska 

rollen som en del av sjuksköterskans profession. Både patienter och närstående har rätt till 

information om sjukdomen de drabbats av och hur de kan hantera den. Informationen ska vara 

så djupgående och individanpassad att patienten och de närstående med hjälp av kunskapen 

kan genomföra bra beslut för att bevara eller uppnå hälsa. 

 

5.2.4 Behandling i grupp 

Stöd från andra med liknande erfarenheter efterfrågades av de närstående, då de kan fylla en 

viktig funktion för att erbjuda en social samvaro och ge ett gott stöd (Graap et al., 2008b; 

Haigh & Treasure 2003; Whitney et al., 2012). Den sociala isoleringen kan också minska 

genom att träffa människor som är, eller varit, i samma situation (Birgergård et al., 2009). 

Föräldragrupper och närståendegrupper är av stor betydelse för att minska känslorna av skuld 

som de närstående beskrivs känna, de kan diskutera tillsammans hur de hjälpt den 

anorexiasjuke under sjukdomen men de kan också tala om varför den anorexiasjuke 

insjuknade (Wallin, 2002). Det kan hjälpa de närstående att inse att det går att tillfriskna från 

sjukdomen och bidrar i sin tur till att de orkar fortsätta kämpa med behandlingen (Kordnejad-

Karlsson, 2012).  

 

Syskon till anorexiasjuka efterfrågade också möjligheten att träffa andra syskon som varit i 

samma situation. En stödgrupp eller syskongrupp skulle få dem att förstå sina känslor bättre 

och hade varit viktigt för att få veta hur andra hanterat situationen (Dimitropoulos et al., 

2009). Nolbris (2009) skriver om syskon till barn med cancersjukdom, och hur det känns att 

leva tillsammans med ett svårt sjukt syskon. Hon beskriver hur viktigt det är för syskon att få 

delta i stödgrupper där de får träffa andra som är i samma situation, så de kan dela med sig av 

sina känslor till någon som kan förstå deras situation. Tillsammans med andra kan de också 

bearbeta sina känslor och komma fram till hur de kan hantera syskonets sjukdom. 

Litteraturstudiens författare menar att liknande forskning skulle kunna tillämpas på syskon till 

anorexiasjuka, eftersom fynden som gjorts i studien om cancersjukas syskon påminner om 

behoven för anorexiasjukas syskon.  

 

De flesta närstående som deltagit i familjeterapi hade lättare att kommunicera med varandra 

efter terapin. Några närstående hade däremot svårt att uttrycka sina känslor framför den 

anorexiasjuke och ville ha enskilda möten med vårdpersonalen (Honey et al., 2008; Whitney 

et al., 2012). Enligt Wentz (2010) är familjeterapi den behandlingsmetod som är mest 

beprövad och har visat sig vara mest effektiv hos unga med anorexia. Enligt Wallin (2002) är 

det grundstommen i behandlingen av anorexia och den behandlingsmetod som används i flest 

studier som redovisas i resultatet. Familjeterapi innebär att den anorexiasjuke och föräldrarna 
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får behandling tillsammans och enskilt, ofta enligt den så kallade Maudsley
2
 modellen. 

Familjeterapi är en behandlingsmetod att föredra, eftersom det involverar närstående i 

behandlingsprocessen. Ett antagande från litteraturstudiens författare kan vara att 

familjeterapi kan behöva utvecklas och involvera fler viktiga stödåtgärder som närstående har 

efterfrågat. Hos vuxna personer med anorexia rekommenderas i första hand individuell terapi. 

Författarna tror att det kan bero på att yngre anorexiasjuka oftast bor tillsammans med sina 

föräldrar och/eller har en närmare relation till dem. Äldre anorexiasjuka har oftare flyttat 

hemifrån, är mer självständiga, kanske lever ensamma eller har föräldrar som inte längre är i 

livet. 

 

5.2.5 Kommunikation 

Kordnejad-Karlsson (2012) skriver om föräldrautbildning till föräldrar med barn/tonåringar 

som har självskadebeteende. Författarna till litteraturstudien menar att den formen av 

utbildning också kan appliceras på anorexiasjuka och dess närstående eftersom anorexia är en 

form av självskadebeteende. Föräldrautbildning kan hjälpa till att förbättra kommunikationen 

inom familjen och de kan få stöd i hur de ska hantera sitt barns känslor och handlande. För att 

minska risken för konflikter är det av betydelse att vårdpersonal och närstående 

kommunicerar och hanterar situationer med den anorexiasjuke på ett konsekvent sätt. Den 

anorexiasjukes förtroende för vårdpersonalen och sina närstående bibehålls på så sätt i så lång 

utsträckning som möjligt.  

Whitney et al. (2012) beskrev att närstående efterfrågade riktlinjer eller en vårdplan som de 

kunde använda sig av i dialogen med den anorexiasjuke för att kunna vara konsekvent i sin 

kommunikation. De ville också vid ett senare tillfälle få respons från vårdpersonalen för att få 

bekräftat om de agerat på ett bra sätt. 

 

Litteraturstudiens författare föreslår en föräldrautbildning med inriktning på kommunikation, 

där det till viss del läggs fokus på hur en konsekvent hantering av känslomässigt laddade 

situationer kan uppnås. Att närstående uttryckte så olika behov av kommunikation med 

vårdpersonalen kan bero på olika saker. En förklaring kan vara att de inkluderade studiernas 

studiegrupper hade stora åldersskillnader bland de närstående. Författarna tror att en person 

har olika synsätt på livet, beroende på vilken fas i livet en person befinner sig i. Lepp (2009) 

beskriver begreppet livsvärld utifrån van Manens pedagogik. Där består livsvärlden av den 

miljö vi befinner oss i, våra kroppsliga upplevelser, vår upplevelse av tid (det som varit, nutid 

och framtid) samt de relationer vi befinner oss i. Författarna anser att livsvärlden har 

betydelse för vilken form av kommunikation närstående efterfrågar. Individens personliga 

erfarenheter har stor betydelse för vilken person man är och vilken typ av kommunikation 

man föredrar. 

 

5.3 Konklusion 
Närstående är i stort behov av stöd för att minska onödigt lidande och förebygga utmattning. 

Social isolering upplevde många närstående och syskon, att träffa andra i en liknande 

situation kan minska denna känsla. Några närstående upplevde att vårdpersonalen uteslöt dem 

från den anorexiasjukes behandling, vilket inte är optimalt då de efter utskrivning kan 

förväntas ta över omvårdnaden av den sjuke. Familjeterapi är en behandling som involverar 

de närstående i vården, denna behandling används ofta då den har visats sig mest effektiv hos 

                                                           
2
 “Behandlingen utgår ifrån att ätstörningen har kontroll över patienten och att hon därför fungerar på en mycket 

yngre nivå än sin aktuella ålder och behöver stöd och hjälp från sina föräldrar. Föräldrarnas måste ta kontroll 

över ätandet och terapeutens roll i inledningen är att fokusera på att patienten normaliserar sitt ätande och återfår 

en normal vikt” (Västra Götalandsregionen, 2006). 
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unga anorexiapatienter och har vetenskaplig evidens. Föräldrar som var dåligt informerade 

upplevde högre grad av stress än välinformerade, vilket kan leda till maktlöshet och trötthet. 

För att undvika detta bör informationen till närstående vara individanpassad och tillräckligt 

djupgående. Närstående upplevde också olika behov av kommunikation. Medan några 

förespråkade familjeterapi var det andra som ville samtala individuellt med vårdpersonalen. 

Det kan exempelvis bero på svårigheter att uttrycka sina känslor framför den anorexiasjuke, 

eller att de närstående har olika referenser utifrån deras livsvärld och utifrån dem efterfrågas 

skilda behov av kommunikation. 

 

5.4  Kliniska implikationer för förbättringsarbete 
Sjuksköterskan kan ha omvårdnadsansvar för personer med anorexia inom många olika delar 

av vården, eftersom anorexia är en psykosomatisk sjukdom. I samband med omvårdnad och 

behandling kommer sjuksköterskan också i kontakt med den anorexiasjukes närstående. 

Tidigare beskrivs närstående ha fått lite uppmärksamhet inom vården, och deras betydelse för 

behandlingens resultat har tidigare inte värdesatts. I den anorexiasjukes behandling bör 

sjuksköterskan arbeta utifrån familjefokuserad omvårdnad för att skapa ett strukturerat, 

målmedvetet och individanpassat omvårdnadsarbete som involverar samtliga närstående 

(Benzein et al., 2009). Studiens resultat kan stödja sjuksköterskan att i sin profession hjälpa 

närstående att tillgodose sina behov av stöd, vilket leder till minskat lidande, minskad känsla 

av skuld och skam samt att närståendes resurser tas tillvara.  

 

5.5 Förslag på vidare forskning 
Av sökresultaten att döma och enligt Herpertz-Dahlmann och Salbach-Andrae (2009) finns 

det lite beskrivet i tidigare studier om behovet av stöd till närstående hos anorexiasjuka. 

Framför allt fanns lite beskrivet om manliga anorexiasjuka och närstående, och 

anorexiasjukas syskons behov. Fler studier inom det valda ämnet skulle kunna ge en ökad 

kunskap om närståendes behov, vilket kan leda till att de inte glöms bort. Omhändertagandet 

av närstående inom hälso- och sjukvården kan då bli en mer naturlig del i framförallt 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete.  
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Medline  (#3 OR #4 OR #5) 112 494    

130207 

11.30 

Medline English 

000101-130131 

(#1 OR #2) AND (#3 OR 

#4 OR #5) 

103 103 26 5  

(4 dubbletter) 

130206 

14.40 

Cinahl  #1 Anorexia 

#2 Anorexia nervosa  

#3 Family 

#4 Social support 

#5 Caregivers 

783 

1947 

19 282 

31 743 

14 543 

   

130206 Cinahl  (#1 OR #2) 2720    



 

 
 

14.50 

   (#3 OR #4 OR #5) 59116    

130206 

15.10 

Cinahl Peer-review 

English 

000101-130131 

(#1 OR #2) AND (#3 OR 

#4 OR #5) 

66 66 21 5  

 

130207 

10.15 

PsycInfo  #1 Anorexia nervosa  

#2 Family 

#3 Social support 

#4 Caregivers 

 

8181 

30 763 

24 837 

16 623 

   

130207 

10.35 

PsycInfo  (#3 OR #4 OR #5) 68 931    

130207 

10.40 

PsycInfo Peer-review 

English 

000101-130131 

(#1) AND (#3 OR #4 OR 

#5) 

72 72 19 4 

(3 dubbletter) 

 



 

 
 

Bilaga 2, Granskningsmall för studier med kvantitativ metod 
1(2) 

Modifierad ur Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2011). 

 

Deltagarkarakteristika 
Antal: 

Ålder: 

Man/kvinna: 

Forskningsmetod: 
(RCT, CCT ej randomiserad), multicenter, kontrollgrupper) 

 

 Ja = 1 

p. 

Nej= 0 

p. 

Vet ej= 0 

p. 

Adekvat inklusion/exklusion    

Urvalsförfarandet beskrivet?    

Representativt urval?    

Randomiseringsförfarandet beskrivet?    

Likvärdiga grupper vid start?    

Analyserade i den grupp som de 

randomiserades till? 

   

Bortfallsanalys beskriven?    

Bortfallstorleken beskriven?    

Adekvat statistisk metod?    

Etiskt resonemang?    

Är instrumenten valida?    

Är instrumenten reliabla    

 

Huvudfynd: 
Hur stor var effekten? Hur beräknades effekten? 

 

Beräknad bedömning av kvalitet: 

 

Kommentar: 
 

Granskare (sign.): 

 

 



 

 
 

Bilaga 2, Granskningmall för studier med kvalitativ metod 

2(2) 

Modifierad ur Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2011). 

 

Deltagarkarakteristika: 
Antal: 

Ålder: 

Man/kvinna: 

 

 Ja = 

1p. 

Nej= 

0p. 

Vet ej= 0 

p. 

Finns det ett tydligt syfte?    

Är kontexten presenterad? (Abstract)    

Finns ett etiskt resonemang?    

Är urvalet relevant?    

Är urvalet strategiskt?    

Är metod för urvalsförfarandet tydligt 

beskrivet? 

   

Är metod för datainsamlingen tydligt 

beskriven? 

   

Analys av data tydligt beskriven?    

Är resultatet logiskt, begripligt?    

Redovisas resultatet klart och tydligt?    

Redovisas resultatet i förhållande till teoretiskt 

referensram? 

   

 

Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 

 

Beräknad bedömning av kvalitet: 

 

Kommentar: 

 

Granskare (sign.)  
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Författare, År Titel, 

Tidskrift och Land  

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Cottee-Lane, D., 

Pistrang & Bryant-

Waugh, R. (2004). 

Childhood onset 

anorexia nervosa: the 

experience of parents. 

European Eating 

Disorders Review 

12, 169-177.  

 

England. 

Beskriva föräldrars 

upplevelser av att leva 

med ett barn med 

anorexia nervosa. 

Design/Metod 
Kvalitativ metod med deskriptiv design. 

 

Population 
Inklusionskriterier var att de skulle vara 

föräldrar till barn med anorexia nervosa. 

Exklusionskriterier gällde de föräldrar vars 

barn hade andra ätstörningar. 

 

Urval 
Deltagarna valdes ut från en specialistklinik 

för barn och ungdomar med ätstörning i 

London. 

 

Bortfall 
Eventuellt bortfall är inte redovisat. 

 

Slutgiltig grupp 
25 föräldrar blev inbjudna till studien och 11 

tackade ja till att delta varav dessa var sju 

mammor och fyra pappor, med en ålder 

mellan 40-65 år.  

Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod 
Fenomenologisk analys användes. 

En styrka med studien är att 

studiegruppen innehåller både mödrar och 

fäder. En annan styrka med studien är att 

resultatet som framkommit liknar andra 

studier gjorda inom området. 

 

En svaghet är att eventuellt bortfall inte 

redovisas. 

 

Hög kvalitet. 

Föräldrarna upplevde att 

sjukvården kunde tagit dem på 

större allvar när de sökte vård 

för anorexia de första gångerna.  

Föräldrarna ville ha mer 

information från vårdgivarna för 

att förstå sitt barns sjukdom.  

Föräldrarna sökte även mer 

hjälp från vårdgivarna när de 

kom till att ta beslut kring 

barnet och vara mer förberedd 

på barnets beteende.  
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Författare, År Titel, 

Tidskrift och Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Dimitropoulos, G., 

Klopfer, K., Lazar, L. & 

Schacter, R. (2009). 

Caring for a sibling with 

anorexia nervosa: a 

qualitative study. 

European Eating 

Disorders Review, 17(5), 

350-365. 

doi:http://dx.doi.org/10.1

002/erv.937 

 

Kanada. 

Syftet var att undersöka 

de unika 

erfarenheter/upplevelser 

och utmaningar som 

syskon till kvinnor med 

anorexia nervosa ställs 

inför. 

Design/Metod 
Kvalitativ studie med beskrivande design.  

 
Population 
Deltagarna var syskon till kvinnor med anorexia 

nervosa. 

 

Urval 
Deltagarna rekryterades från ett pågående 

behandlingsprogram på ett kanadensiskt sjukhus. 

15 syskon tillfrågades.  

 

Bortfall 
Tre av syskonen avstod från att delta i studien.  

 

Slutgiltig grupp 
12 syskon med en medelålder på 25,6 år och 

samtliga var kvinnor. Eventuellt bortfall är inte 

redovisat. 

 

Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom semi-strukturerade 

intervjuer utfördes av den primära författaren och 

frågorna var utformade så deltagarna 

uppmuntrades att tala ut om sina tankar och 

känslor. Intervjuerna varade i 60-90 minuter. 

 

Analysmetod 
Data analyserades med hjälp av innehållsanalys. 

En styrka var att en 

oberoende grupp 

forskare granskade 

transkriptionen och 

enbart överenskomna 

teman ingick i 

resultatet.  

 

En svaghet var att 

syskonen själva erbjöd 

sig att vara med i 

studien och att de själva 

“utnämnt” sig till 

vårdgivare.  

 

Studien bedöms ha hög 

kvalitet. 

Syskonen till de 

anorexiasjuka 

uppfattade sig ofta 

själva som medlare för 

sina syskon. De ville ha 

hjälp att utveckla sina 

copingstrategier för att 

kunna hantera 

händelsen.  

http://dx.doi.org/10.1002/erv.937
http://dx.doi.org/10.1002/erv.937
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Författare, År Titel, 

Tidskrift och Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Graap, H., Bleich, S., Herbst, 

F., Trostmann, Y., Wancata, J. 

& De Zwaan, M. (2008a). The 

needs of carers of patients with 

anorexia and bulimia nervosa. 

European Eating Disorders 

Review, 16(1), 21-29.  

 

Tyskland. 

Bedöma graden av 

obehag och behovet 

av stöd för 

anhörigvårdare 

till patienter med 

anorexia nervosa 

och bulimia 

nervosa. 

Design/Metod 
Kvantitativ studie med beskrivande design. 

 

Population 
Anhöriga som vårdade personer med anorexia 

eller bulimi deltog i studien. De skulle vara 

bosatta med den sjuke eller ha frekvent 

kontakt flera ggr/veckan. Patienten skulle 

vara 18 år eller äldre och vara diagnosticerade 

enligt DSM-IV. 

 

Urval 
Skedde genom att identifiera utskrivna, 

inskrivna och öppenvårdspatienter från en 

institution för psykosomatisk medicin och 

psykoterapi som sedan tillfrågades att delta. 

 

Bortfall 
Eventuella bortfall är inte redovisade. 

 

Slutgiltig grupp 
Bestod av 32 personer, 14 mödrar, 11 

partners, fem fäder och två nära vänner. 

Medelåldern på de deltagande var 41 år.  

 

Datainsamlingsmetod 

Strukturerade intervjuer och genom 

frågeformulär [GHQ-12].  

 

Analys metod  
Statistisk analys. 

Styrkorna var att studien inte 

hade några interna bortfall. 

Instrumenten studien 

använde sig av var trovärdiga 

då de används i flera tidigare 

studier.  

 

Svagheter var att 

studiegruppen var liten och 

relativt heterogen. Olikheter 

hade behövts för att lättare 

kunna generalisera resultatet. 

Eventuella bortfall är inte 

redovisade.  

 

Hög kvalitet. 

Det mest efterfrågade behovet 

av stöd var professionell 

rådgivning, information och 

stöd.  
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Författare, År Titel, 

Tidskrift och Land  

Syfte Design Värdering Resultat 

Graap, H., Bleich, S., 

Herbst, F., Scherzinger, C., 

Trostmann, Y., Wancata, J. 

& de Zwaan, M. (2008b). 

The needs of carers: A 

comparison between eating 

disorders and schizophrenia. 

Social Psychiatry And 

Psychiatric Epidemiology, 

43(10), 800-807. 

doi:10.1007/s00127-008-

0364-7 

Tyskland. 

Studien avsåg att 

jämföra nivåerna av 

lidande och behov av 

stöd hos vårdare till 

patienter med anorexia 

(AN), bulimi (BN) och 

vårdare till patienter 

med schizofreni. 

Design/Metod 

En kvantitativ studie med en komparativ design 

användes. 

 

Population 

Deltagarna var närstående till personer med anorexia, 

bulimi och schizofreni. 

Urval 

De valdes genom ett register över patienter som var 

inneliggande, utskrivna eller inskrivna och 

diagnostiserade enligt DSM-IV på 

Universitetssjukhuset i Erlagen, Tyskland.  

 

Bortfall 

Eventuellt bortfall är inte redovisat. 

 

Slutgiltig grupp 

Bestod av 62 närstående, varav 16 personer var 

anhöriga till personer med anorexia. Dessa bestod av 

två fäder, åtta mödrar, fem partners och en vän.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom frågeformulär [CNA] och 

[GHQ-12] samt semi – strukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Styrkor 

Utbildade psykologer och 

medicinstudenter utförde 

intervjuerna. Det finns 

också en tydligt redovisad 

resultatdel.  

 

Svagheter  

Ett litet antal deltagare i 

studien.  

Instrumentet som användes 

(CNA) var avsett enbart för 

anhörigvårdare till 

personer med schizofreni, 

men efter ett minitest 

ansågs det passa till 

närståendevårdare till 

ätstörningspatienter.  

Eventuellt bortfall är inte 

redovisat. 

 

Hög kvalitet. 

Resultaten 

visar att 

anhörigvårdare 

till personer 

med ätstörningar tvingas 

hantera många problem 

och efterfrågar ett stort 

behov av stöd och hjälp 

då dessa inte 

tillfredsställs. 

Professionellt stöd och 

rådgivning, utbildning, 

familjerådgivning, 

skriftlig information och 

grupphandledning 

efterfrågades. 
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Författare, År Titel, 

Tidskrift och Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Haigh, R., & Treasure, J. 

(2003). Investigating the needs 

of carers in the area of eating 

disorders: Development of the 

Carers' Needs Assessment 

Measure (CaNAM). European 

Eating Disorders Review, 

11(2), 125-141.  

doi: 10.1002/erv.487  

 

Storbritannien  

Syftet med denna studie 

var att utveckla ett 

instrument som kan 

användas för att bedöma 

behovet av stöd 

anhörigvårdare till 

personer med anorexia 

nervosa har och utföra ett 

pilottest av denna åtgärd. 

Design/Metod 
Kvantitativ metod med deskriptiv design.  

 

 

Population  
En fokusgrupp bestående av 12 

närståendevårdare var med och utvecklade 

frågeformuläret ”Carers’ Needs Assessment 

Measure”. 

 

Urval 
Genom ett bekvämlighetsurval valdes sedan 

28 andra närståendevårdare för att pröva det 

frågeformulär som utvecklats.   

 

Bortfall 
Eventuellt bortfall är inte redovisat. 

 

Slutgiltig grupp 
28 närståendevårdare.  

 

Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom att fokusgruppen 

intervjuades och av deras resultat bildades 

ett frågeformulär som den slutgiltiga 

studiegruppen fick svara på.  

 

Analysmetod 
Statistisk analys genomfördes. 

En styrka med studien var att 

deltagarna i fokusgruppen inte 

deltog senare i pilotstudiens.  

 

Svagheter var ett litet antal 

deltagare i studiegrupperna och 

att de använde sig av 

bekvämlighetsurval. Risken är 

stor att resultatet blivit styrt då 

samtliga deltagare sannolikt var i 

behov av hjälp då de sökte sig till 

specialister och 

anhörigkonferenser. Instrumentets 

validitet kunde inte mätas då det 

inte fanns någon lämplig 

mätmetod för detta.  Eventuellt 

bortfall är inte redovisat. 

 

Medelhög kvalitet. 

Närstående 

till personer 

med anorexia har många 

behov som inte uppfylls. 

De anhöriga efterlyste 

också hjälp med att hitta 

copingstrategier 

samt träffa andra 

anhöriga som delar 

samma erfarenheter. 
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Författare, År Titel, 

Tidskrift och Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Halvorsen, I. & Heyerdahl, 

S. (2007). Treatment 

perception in adolescent 

onset anorexia nervosa: 

Retrospective views of 

patients and parents. 

International Journal of 

Eating Disorders, 40(7), 

629-639. 

 

Norge.  

Syftet med studien var att 

undersöka och jämföra hur 

utskrivna patienter och 

deras föräldrar 

uppfattningar om terapeuter 

och huruvida de påverkade 

behandlingens utfall. 

Studien avsåg även att 

undersöka 

familjemedlemmarnas 

synpunkter på sjukvården 

och hur familjen hanterade 

sjukdomsförloppet.  

Design/Metod 
Kvantitativ studie med komparativ design.  

 

Population & Urval 
Utskrivna och “friskförklarade” anorexia patienter 

samt deras föräldrar från en tidigare studie 

tillfrågades att delta i studien. 

 

Bortfall 
Av de 55 anorexia patienterna från den tidigare 

studien avböjde nio att delta. Av de 68 föräldrar 

som tillfrågades att delta avböjde nio personer. 

 

Slutgiltig grupp 
46 f.d. anorexiapatienter, samtliga flickor/kvinnor. 

33 mödrar och 26 fäder.  

 

Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom strukturerade intervjuer  

 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

 

 

Styrkor var att intervjuerna 

utfördes av erfarna personer 

som inte varit inblandade i 

deltagarnas tidigare 

behandling och de enkäter 

som användes var testade 

tidigare och var pålitliga. 

 

Svagheter var en liten 

studiegrupp. Relativt stort 

antal deltagare avböjde att 

delta i uppföljningsstudien. 

Några fullföljde inte studien 

genom att inte svara på 

samtliga frågor och tid för 

uppföljningsintervju var inte 

lika för alla deltagare.  

 

Hög kvalitet.  

Cirka hälften av de 

deltagande 

föräldrarna upplevde 

att de inte fått 

tillräckligt med stöd 

och information 

under behandlingens 

gång. Information om 

sjukdomen och dess 

behandling 

efterfrågades.  
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Författare, År Titel, 

Tidskrift och Land  

Syfte Design Värdering Resultat 

Honey, A., Boughtwood, D., 

Clarke, S., Halse, C., Kohn, M. 

& Madden, S. (2008). Support 

for parents of children with 

anorexia: what parents want. 

Eating 

Disorders 16, 40-51. 

 

Australien. 

Undersöka vilket stöd  

föräldrar till tonåringar 

med anorexia nervosa 

vill ha från kliniken de 

vårdas på? 

Design/Metod 
Kvalitativ metod med en deskriptiv 

design. 

 

Population 

Föräldrar till tonåringar med 

anorexia. 

 

Urval & slutgiltig grupp 
24 föräldrar, 16 mödrar och åtta 

fäder till tonåringar med anorexia, 

från två universitetssjukhus och ett 

barnsjukhus.  

 

Bortfall 
Tre föräldrar tackade nej till att 

delta i studien. 

 

Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom 

djupgående ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys.  

En styrka var att deltagarna intervjuades av en 

utomstående forskare för att resultatet inte 

skulle påverkas i positiv eller negativ riktning.  

Tre stycken forskare tittade noggrant genom de 

data som kommit fram ur intervjuerna.  

 

 

Studien fick hög kvalitet efter genomgått 

granskningsmall. Vi väljer dock att bedöma 

artikeln till medel kvalitet då strukturen på 

artikeln inte är som den bör, den har inte heller 

abstract och forskarna delger inte svagheter 

och styrkor med studien.  

Tre huvudfynd 

framkommer i den här 

studien kring vad föräldrar 

önskar för stöd.  

 

1. De vill vara involverade 

i behandlingen, och de vill 

att vårdpersonalen skulle 

lyssna på vad de har att 

säga. 

 

2. De ville ha stöd och 

riktlinjer från vårdarna 

 

3. De ville att vårdarna 

skulle ha en positiv attityd 

gentemot dem. Visa 

empati, respekt och 

omsorg.  
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Författare, År Titel, 

Tidskrift och Land  

Syfte Design Värdering Resultat 

McMaster, R., Beale, B., 

Hillege, S & Nagy, S. 

(2004). The parent 

experience of eating 

disorders: Interactions with 

health professionals. 

International Journal of 

Mental Health 

Nursing 13, 67-73. 

 

Australien. 

Beskriva anorexia- och 

bulimisjukas föräldrars 

erfarenheter av 

förhållandet mellan 

sjukvårdpersonal under 

sjukdomsförloppet. 

 

Design/Metod 
Deskriptiv kvalitativ design 

användes.  

 

Population 

Föräldrar till patienter med anorexia 

nervosa. 

 

Urval 
Deltagare rekryterades genom en 

annons i tidningen ”Eating 

Disorders Association of NSW”, 

genom ätstörningens stödgrupp och 

genom forskarnas personliga 

kontakter. 

 

Bortfall 
Eventuellt bortfall redovisades inte. 

 

Slutgiltig grupp 
22 föräldrar (19 mödrar & tre fäder) 

till barn/vuxna med anorexia som 

antingen hade en ätstörning nu eller 

hade tillfrisknat från en deltog i 

studien. 

 

Datainsamlingsmetod 
Intervjuer utförda i deltagarnas hem.  

 

Analysmetod 
Data analyserades med hjälp av en 

innehållsanalys.  

En styrka var att 

forskargruppen kodade 

innehållet enskilt först, 

för att inte påverka 

varandra.  

 

Svagheter var att några 

deltagare var rekryterade 

genom forskarnas 

personliga kontakter. 

Eventuellt bortfall 

redovisades inte. 

 

Hög kvalitet. 

Många föräldrar i studien upplevde att de inte fick 

tillräckligt med information från hälso- och 

sjukvården. Det fick istället själva leta reda på den 

information de ville ha, i t.ex. böcker, tidningar och 

hjälp organisationer för personer med ätstörningar. 

De upplevde detta som extra stressande i en 

situation som redan var svår. När de väl hade hittat 

de stöd som de ville ha, kände de stor lättnad.  

 

Föräldrarna sa att den information de fick av hälso- 

och sjukvårdpersonal inte var hjälpsam och de fick 

även en känsla av att vara ”uteslutna” från vården 

av sitt barn. 
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Whitney, J., Currin, L., 

Murray, J.  & Treasure, J. 

(2012). Family Work in 

Anorexia Nervosa: A 

Qualitative Study of Carers' 

Experiences of Two 

Methods of Family 

Intervention. European 

Eating Disorders Review, 

20(2), 132-141. 

doi:http://dx.doi.org/10.100

2/erv.1077 

 

England. 

Kvalitativ metod 

användes för att 

undersöka 

behandlingseffekt, 

vårdares 

tillfredsställelse och 

förändringsprocessen 

hos vårdare av 

personer med 

anorexia nervosa som 

deltagit i en 

randomiserad 

kontrollerad studie, 

jämnfört med 

individuellt 

familjearbete (IFW) 

och 

familjeworkshops.  

Design/Metod 
Kvalitativ metod med deskriptiv design.  

 

Population 

Närstående som vårdar personer med anorexia nervosa. 

 

Urval 
De anhöriga vårdarna valdes ut bland 119 stycken 

slumpmässigt utvalda vårdare från en tidigare 

randomiserad studie. Därefter valdes de medverkade ut 

efter ålder, relation till den anorexiasjuke, typ av 

intervention (IFW/FDW), kortsiktigt behandlingssvar 

och behandlingsacceptans.  

Bortfall 
23 personer intervjuades, var av två inte genomförde 

studien.  

 

Slutgiltig grupp  
21 personer. 

 

Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom intervjuer som följde ett tema 

med två underkategorier. Första kategorin studerade 

vårdgivarnas erfarenheter, hur det såg på och hanterade 

situationen samt hur de hade förändrats över tid. Den 

andra kategorin studerade vårdgivares förväntningar, 

erfarenheter och hur nöjda de var med interventionerna 

de fått.  

 

Analysmetod 
Data analyserades med tolkande fenomenologisk 

analys. 

Styrkor  
Den kvalitativa metoden var 

principfast och triangulering 

(Olika forskare som 

analyserar data) användes där 

de var möjligt för att öka 

validitet och reliabilitet.  

 

Svagheter  
Intervjuerna var 

retroperspektiva vilket 

innebar att vissa hade svårt att 

komma ihåg alla delar av 

interventionen. Även om 

studien studerade vårdares 

erfarenheter från flera olika 

perspektiv så drogs inga 

slutsatser om skillnader eller 

likheter mellan 

familjemedlemmar. 

 

Hög kvalitet. 

Många vårdare uttryckte att 

intensivare arbete med 

familjen över tid skulle 

hjälpa vid utskrivningen av 

patienten.  

 

De uttryckte även behov av 

att träffa andra i liknande 

situation i mindre grupper, 

t.ex. syskon för sig, 

mammor för sig o.s.v. 

 

 

Flera vårdare uttryckte ett 

behov av att ha ett skriftligt 

vårdplan att följa när 

anorexiapatienten blev 

aggressiv eller 

tillbakadragen.  



 

 
 

 


