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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Ätstörningar är vanligast hos unga flickor, de har ofta en störd kroppsuppfattning 

och värdering om sin vikt, vilket medför att de ofta får näringsbrist, blir underviktiga eller 

överviktiga. Ätstörningar påverkar inte bara kroppen, sjukdomen påverkar även den psykiska 

hälsan. I omvårdnaden är det viktigt att tänka på att ge bra information, råd och att involvera 

hela familjen. Omvårdnadsprocessen är ett bra teoretiskt arbetssätt att utgå ifrån för att ge en 

god omvårdnad. 

Syfte:  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i vården av 

patienter med ätstörningar. 

Metod: Metoden som användes för att genomföra studien var litteraturstudie, artiklarna 

söktes fram i databaserna Medline och Cinahl. 7 stycken kvalitativa artiklar inkluderades i 

studien och alla artiklar var publicerade mellan 2005-2015. 

Resultat: I resultatet framkom det att en stor del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete var att 

skapa goda relationer med patienterna och att arbeta med hela patienten, både fysiskt och 

psykiskt. Det visade sig också att sjuksköterskorna påverkades av olika arbetsförhållanden på 

arbetsplatsen och att de tyckte att patienter med ätstörningar var en svår patientgrupp att 

arbeta med. 

Slutsats: Slutsatsen betonar vikten av att sjuksköterskan och patienten skapar en terapeutisk 

relation för att underlätta patientens väg till återhämtning. För att få de bästa förutsättningarna 

för att patienterna ska få den bästa vården krävs det att sjuksköterskorna får mer utbildning 

inom området. Mer utbildning skulle underlätta relationsutvecklingen för sjuksköterskorna, då 

de skulle lära sig hur de ska bemöta patienterna på ett bra sätt.  

 

 

Nyckelord: Eating Disorder, Nurses & Nursing Interventions.  
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Förkortningsregister 

AN Anorexia Nervosa 
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BMI Body Mass Index 

HEN Könsneutralt personligt pronomen istället för hon och han  

(Nationalencyklopedin, 2013) 

MeSH Medical Subject Headings 

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering 

WHO World Health Organization 

NG Näringssond 
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1. Inledning 

Ätstörningar är något som de flesta sjuksköterskor någon gång kommer att träffa på i deras 

arbete. Det finns flera sorter av ätstörningar och i Sverige har minst 3 % av alla unga kvinnor 

någon form av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2014). Det är viktigt att uppmärksamma ämnet för 

att få större förståelse och sjuksköterskan behöver ha tillräckligt med kunskap för att kunna 

bemöta och behandla patienterna på rätt sätt. 

2. Bakgrund 
2.1 Ätstörningar 

Människor med ätstörningar värderar sig själva, sin vikt och sin kroppsform. Viktkontroller 

kan leda till ätstörningar som i sin tur kan leda till näringsbrist, undervikt eller övervikt. 

Ätstörningar finns i flera olika former, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa och Atypiska 

ätstörningar (Socialstyrelsen, 2014). 

Det finns flera faktorer som påverkar uppkomsten av ätstörningar. Enligt Krugs et al. (2015) 

studie påverkas ätstörningar av individuella faktorer, familj/vänner och sociala faktorer. 

Massmedia är en faktor som har inflytande på matsituationer och enligt studien påverkar även 

familj och vänners negativa attityder kring mat även uppkomsten av ätstörningar.  

Enligt Bergh, Brodin, Lindberg & Södersten (2002) är ätstörningar ett allvarligt hälsoproblem 

hos framförallt unga kvinnor. Ätstörningar kännetecknas av att personen har ett oordnat 

födointag och äter små mängder mat för att gå ner i vikt. Alternativt kan personer med 

ätstörningar äta stora mängder mat och använda olika metoder för att göra sig av med födan.  

2.2 Förekomst 

Enligt WHO (2014) är förekomsten av ätstörningar vanligast främst hos ungdomar och vuxna 

kvinnor. Anorexia Nervosa uppkommer oftast hos tonåringar och bulimia Nervosa 

uppkommer vanligast i sena tonåren och i tidig vuxen ålder. Enligt Råstam-Bergström, 

Gillberg & Gillberg (1995) är det ovanligt att personer insjuknar efter 25 årsåldern och det går 

ofta att se tillbaka och upptäcka att de patienter som insjuknar sent ofta har en odiagnostiserad 

episod av Anorexia Nervosa i tonåren. Hos de patienter som redan har en ätstörning är 

samsjukligheten hög, det är vanligt att de drabbas av depression, ångest och missbruk (WHO, 

2014).  

Ur ett genusperspektiv är både Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa vanligare hos kvinnor 

än hos män. Sjukdomen ter sig likadant oavsett kön och både de fysiska och psykiska 

symtomen uppkommer vid sjukdomen både hos kvinnor och män. Anorexia Nervosa är 10 

gånger vanligare hos kvinnor än hos män (Råstam-Bergström et al., 1995). 

2.3 Anorexia Nervosa (AN) 

Vid AN har personen en störd kroppsuppfattning, vilket medför tvångsmässig svält, 

avmagring och amenorré för kvinnor (utebliven mens mer än 3 gånger i rad trots fertil). Utan 

behandling kan tillståndet leda till döden (Borgfeldt, Åberg, Andersson & Andersson, 2015). 

Rådstam et al. (1995) skriver att AN betyder nervös aptitlöshet, men att det är felaktigt. De 

påstår att det inte är aptitlöshet det handlar om, det är en rädsla för att äta. Orsaken till rädslan 

är viktfobi och det är viktfobin som är det psykiska syndromet i sjukdomen tillsammans med 

en störd kroppsuppfattning.  

Vid AN är viktnedgången viljestyrd och personerna med sjukdomen kan gå ner upp till 85 

procent av sin normala kroppsvikt. Även om de går ner i vikt tycker de själva att dem är 
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överviktiga trots undervikt. Det finns även en rädsla för att gå upp i vikt. Vid allvarliga fall av 

AN påverkas alla kroppens organ. Dödligheten är ca 6 gånger högre hos patienter med AN i 

jämförelse med de i samma ålder som inte är drabbade av sjukdomen. Ätstörningar påverkar 

framförallt hjärtat och cirkulationen (SBU, 2011).  

För att bli diagnostiserad med AN krävs det att man har specifika symtom och uppfyller de 

kriterier som finns. Se bilaga 1. Enligt WHO (2014) använder sig personer med AN av 

ohälsosamma kontroller och bantningsmetoder i form av laxermedel, diuretika och/eller 

självframkallande kräkningar. 

Borgfeldt et al. (2015) skriver att det är möjligt att sjukdomen beror på hjärnans 

signalsubstans och att det kan vara psykogena faktorer som ligger bakom sjukdomen. 

Rådstam et al. (1995) beskriver även att nästa alla människor som har AN även drabbas av 

depressiva symtom. De får sömnproblem, är nedstämda, irritabiliteten ökar, de får dåligt 

självförtroende, känslor av meningslöshet och självmordstankar. 

2.4 Bulimi Nervosa (BN) 

Bulimia Nervosa (BN) grundar sig i att personen med sjukdomen har en stark oro för sin 

kropp och sitt utseende. Personer med BN har även de en störd kroppsuppfattning och 

viktfobi där personen bantar för att det finns en känsla av att de är överviktig, trots att vikten 

ofta inte är avvikande. BN förekommer hos ca 1 av 200 kvinnor och hos ca 1 av 2000 män i 

åldersgruppen 15-24 år under år 2003, förekomsten kan vara annorlunda idag. BN kan 

innefatta hetsätning och ibland förekommer sjukdomen med växelvis perioder av AN och BN 

(Cullberg, 2003).  

Kännetecknen för BN är att den som är sjuk på kort tid tvångsmässigt tvingar i sig stora 

mängder mat för att sedan göra sig av med födan igen. För att göra sig av med födan används 

ofta metoder som kräkning, laxering och överdriven motion (Davidsson & Lilleman-

Ringborg, 2001). En hetsätningsepisod sker ofta då ingen ser och matintaget avslutas inte 

fören personen har kraftiga magsmärtor. Vikten hos personerna med BN kan vara normal eller 

svänga kraftigt. Kräkningar leder ofta till elektrolytrubbningar och andra fysiska 

komplikationer (Cullberg, 2003). För att bli diagnostiserad med BN krävs det att man 

uppfyller ett antal kriterier, se bilaga 2.  

Skillnaden mellan BN och AN är enligt Bergh et al. (2002) främst att personer med BN äter 

stora mängder mat på kort tid och sedan gör sig av med födan genom kräkning. En skillnad är 

även att personer med BN har en normalt vikt. Personer med AN utvecklar ofta även BN. 

2.5 Atypiska ätstörningar 

Atypiska ätstörningar är ofta en variant av AN och BN men uppfyller inte kriterierna för 

varken AN eller BN. Även vid atypiska ätstörningar förekommer det en störd 

kroppsuppfattning och störningar i ätbeteendet. I de flesta fall är tillståndet ett restsymtom 

efter AN eller BN men i andra fall kan det vara ett tillstånd som aldrig har utvecklats till AN 

eller BN fullt ut. Människor med atypiska störningar  kräks och missbrukar laxeringsmedel 

för att behålla sin vikt, men de hetsäter inte och är inte heller underviktiga. Tvångsmässiga 

beteenden förekommer då de har en rädsla att gå upp i vikt (Glant & Glant, 1992). 

2.6 Fysisk påverkan 

Kroppen påverkas fysiskt av ätstörningar eftersom kroppen går in i en svältsituation. Förutom 

att hjärtat slår långsammare, blodtrycket sänks och de fryser mer så förändras även 

kroppsbehåringen, personerna får en dunig hårväxt på kroppen och håret på huvudet blir 

livlöst. Kroppens lagrade reserver förbrukas vid avmagring, kroppens fettvävnader minskar 
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och till slut förtvinar även andra kroppsvävnader. Muskelsvaghet uppkommer och kan i värsta 

fall göra att personen inte kan ställa sig upp för att muskulaturen brutits ned (Glant & Glant, 

1992). 

Ätstörningar orsakar stora skador på kroppen till följd av kräkningarna. Ofta sker frätskador i 

munhåla och hals. Spottkörtlarna syns utanpå halsen och gör att ansiktet får ett runt utseende, 

det kan ibland lura omgivning att tro att personen mår bra. Vanliga komplikationer till 

kräkningar är även huvud- och nackvärk. Näringsbristen orsakar sår i mungipor, dålig hy, 

finnar och glanslöst hår (Davidsson & Lilleman-Ringborg, 2001). 

2.7 Psykologiskt påverkan 

Ätstörningar påverkar inte bara kroppen, det påverkar även det psykiska och hur personen 

tänker. Personer med en ätstörning blir ofta fixerade av mat och maten tar en allt större plats i 

deras liv. Många med AN är väldigt intresserade av att laga mat och att baka - åt andra, men 

nöjer sig själv med att se andra äta maten. En stor psykisk förändring som uppstår vid 

ätstörningar är tvångssyndrom, ofta är det både tvångshandlingar och tvångstankar. 

Tvångssymtomen förekommer oftast i samband med mat men ofta finns det även 

tvångstankar kring toabesök och vid tvättning av personens egna kropp. Det vanligaste är 

tvångstankar om sin egna vikt (Glant & Glant, 1992).  

Glant & Glant (1992) skriver i sin bok att svälten påverkar koncentrationen negativt, vilket 

leder till att personer med ätstörningar har svårt att läsa och se på tv. Minnet påverkas till det 

negativa och det leder till en sänkning av den intellektuella prestationsförmågan men 

personen har fortfarande förmågan att kunna resonera förnuftigt och har en 

verklighetsuppfattning. När ätstörningen har pågått en längre tid och blivit svårare påverkas 

deras verklighetsuppfattning och förmåga att resonera, vilket medför att personen inte längre 

ser att hen är sjuk och det är inte ovanligt att personerna saknar sjukdomsinsikt.  

Kroppen kommer in i ett fysiologiskt svälttillstånd efter en tid med sträng diet och fasta. 

Kroppen kommer då att höja hungerkänslorna och det är något som en hetsätare inte kan 

kontrollera och det blir då en ny hetsätningsattack. Hetsätare kräks för att göra sig av med 

maten för att kontrollera sin vikt. Kräkningarna kan också få en psykologisk betydelse, det 

kan bli ett sätt att göra sig av med obehagliga känslor och upplevelser. Till slut kan det bli ett 

sätt att motverka ångest och få bort olustkänslor, då är det inte längre bara ett sätt att 

kompensera för att man har hetsätit (Glant  & Glant, 1992). 

2.8 Omvårdnad 

En god omvårdnad grundar sig i att sjuksköterskan utgår från den enskilda människans 

värderingar och behov. Det är viktigt att visa respekt för patientens integritet. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) är det viktigt att sjuksköterskan ser människan som unik och att 

de ska bemötas individuellt efter deras egna förutsättningar. Omvårdnadsprocessen är ett 

systematiskt arbetssätt som består av olika faser (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 

2013). Enligt Florin (2009) är syftet med omvårdnadsprocessen att kunna ändra det nuvarande 

hälsotillståndet till ett önskvärt tillstånd genom att använda sig av omvårdnadsåtgärder. 

Omvårdnadsprocessen består av fem steg: Datainsamling, omvårdnadsdiagnos, planering, 

genomförande av åtgärder och omvårdnadsresultat. 

Under den första fasen, datainsamling, är det viktigt att göra en bedömning om vad problemet 

är. Sjuksköterskan måste ta reda på vilken form av ätstörning patienten har, om det ligger 

något mer bakom ätstörningen och vad patienten mer behöver hjälp med. Datainsamlingen är 

grundläggande för att planera vilka omvårdnadsåtgärder som patienten är i behov av. I den 

andra fasen, omvårdnadsdiagnos sammanställs informationen från datainsamlingen för att 
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kunna identifiera patientens hälsotillstånd. Under planering genomförs en plan på vad som ska 

göras åt problemet och vilka omvårdnadsåtgärder som behövs för att patienten ska uppnå en 

god hälsa och få en bra vård. Sjuksköterskan tar tillsammans med patienten fram den bästa 

strategin för patientens situation. Det är viktigt att formulera ett tydligt mål med omvårdnaden 

för att kunna planera omvårdnadsåtgärder och för att kunna utvärdera och följa upp dem. 

Sedan kommer fasen genomförande och då ska det som planerats genomföras och åtgärderna 

ska vidtas. Den sista fasen för omvårdnadsprocessen är omvårdnadsresultat, en utvärdering av 

omvårdnaden genomförs för att utveckla omvårdnaden och för att se vilka åtgärder som är 

mest effektiva (Florin, 2009).  

Utifrån ett omvårdnadsperspektiv är omvårdnadsprocessen ett bra teoretiskt arbetssätt att utgå 

ifrån. Enligt D. Atkinson & Murry (1987) är processen en fördel för både personalen och för 

patienterna. Den medför att sjuksköterskorna vet vilka mål som är viktiga för patienterna och 

hur det bäst kan utföras. Det skapar också en arbetstillfredsställelse när sjuksköterskorna ser 

att omvårdnaden går framåt och det sparar tid och energi för dem. Genom att samarbeta  med 

andra sjuksköterskor kan alla dela med sig av sin erfarenhet och kunskap vilket gör att alla 

kan ta del av kunskapen och vårdplanerna. Fördelarna för patienterna med 

omvårdnadsprocessen är att de blir mer involverade i sin omvårdnad och får en större 

kontinuitet i vården och det ökar vårdkvaliteten (Atkinson & Murry, 1987). 

Omvårdnaden består av flera delar när man arbetar med patienter med ätstörningar. Utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv är det viktigt att tänka på att ta hand om både patientens fysiska och 

psykiska problem. Enligt Rådstam et al. (1995) är den viktigaste delen i omvårdnaden av 

patienter med ätstörningar att ge information, stöd och råd samt att involvera hela familjen i 

patientens omvårdnad.   

2.9 Problemformulering 

Ätstörningar förekommer främst hos ungdomar och sjukdomen finns i tre olika former, 

Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa och Atypiska ätstörningar. Patienter med ätstörningar 

behöver en stor vårdinsats och det är viktigt att sjuksköterskorna vet hur de ska utforma en bra 

omvårdnad utifrån patientens fysiska och psykiska problem som sjukdomen medför. Det finns 

inte så mycket tidigare forskning utifrån ett omvårdnadsperspektiv och om hur behandlingen 

bör se ut för patienter med ätstörningar. Därför behöver sjuksköterskorna få mer kunskap och 

utbildning för att kunna skapa sig en djupare förståelse för patienterna. Skulle 

sjuksköterskorna ha förståelse och kunna arbeta med patienterna på ett sätt de känner sig 

säkra med skulle omvårdnadsarbetet bli lättare för både patienterna och sjuksköterskorna. 

Med studien vill författarna sammanställa tidigare forskningsresultat om ätstörningar för att 

öka kunskapen och förståelsen för hur sjuksköterskor på bästa sätt ska kunna vårda patienter 

med ätstörningar.  

3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder i vården av 

patienter med ätstörningar 

4. Metod 

4.1 Design 

För att få en ökad kunskap inom området utfördes en  litteraturstudie. Det innebar att det 

utfördes en systematisk sökning och en kritisk granskning och sedan en sammanställning av 
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den funna vetenskapliga litteraturen som svarade på syftet för studien (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

4.2 Databaser 
Databaserna som användes för att hitta vetenskapliga artiklar var Medline och Cinahl. Enligt 

Kristensson (2014) är PubMed den största och mest använda databasen inom medicinsk 

vetenskap och Medline är en sökmotor i PudMed. Cinahl är också en stor databas i det 

vårdvetenskapliga områdena. 

4.3 Sökord  

Eating Disorder, Nurses, Nursing Care, Nurse-patient-relations, Professional-Patient Relations 

& Nursing interventions.  

4.4 Sökstrategi 

För att få fram relevanta artiklar som svarade på syftet på studien användes databaserna 

Medline och Cinahl. Nyckelorden som valdes för studien identifierades genom att välja ut de 

meningsbärande orden ifrån syftet. Nyckelorden blev Eating disorders (ätstörningar), Nurses 

(sjuksköterska) och Nursing interventions (omvårdnadsåtgärder). Genom MeSH-termer och 

Cinahl Headings gjordes nyckelorden om till ämnesord och ytterligare sökord kunde 

identifieras genom att utforma synonymer utifrån nyckelorden. Det blev då orden Nursing care, 

Nurse-patient-relations och Professional-Patient Relations. Alla ord användes i båda 

databaserna på ett liknande sätt. I Medline blev Eating disorders till ämnesordet Feeding and 

Eating disorders och Nursing Interventions fanns inte som ämnesord, det söktes istället som 

fritext (se bilaga 3).  

Sökningarna utfördes på liknande sätt i båda databaserna. Varje ord utgjorde varsin enskild 

sökning för att sedan dels in i block där de kombinerades med booleska operatorerna AND 

och OR för att sökningen skulle bli specifik och få fram artiklar som var relevanta mot syftet 

(se bilaga 3). De begränsningarna som valdes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

och vara utförda mellan år 2005-2015, för att få fram artiklar som var relevanta i tid. En 

begränsning som författarna använde var Peer Reviewed, den begränsningen fanns bara i 

Cinahl av de två databaser som användes.  

 

4.5 Urvalskriterier 

4.5.1 Inklusionskriterier 
Artiklar som var utformade från sjuksköterskans perspektiv och som svarade på studiens syfte 

inkluderades i studien. Artiklar som var upplagda efter imrad och alla åldrar valdes att 

inkluderas. 
 

4.5.2. Exklusionskriterier 

Artiklar som inte svarade på studiens syfte eller som enbart var från patienternas perspektiv 

valdes att exkluderas från studien. Artiklar som inte var etiskt granskade, var dubbletter, 

inriktade på andra sjukdomar än bara ätstörningar och artiklar som var litteraturstudier valdes 

även att exkluderas från studien.  Artiklar där de inte framkom vilken yrkesgrupp det var 

valdes också bort. 

 

4.6 Urvalssteg 

I Cinahl gav sökningen 246 träffar med de sökord och begränsningar som valdes och Medline 

gav 185 träffar. Alla titlar lästes igenom i båda databaserna för att inte missa någon relevant 

titel. Det första urvalet var att välja ut de titlar som tycktes svara på studiens syfte. I det andra 
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urvalet lästes 55 abstract i Cinahl och 30 abstracts i Medline. Vidare i urval tre granskades 11 

artiklar i Cinahl och 7 i Medline i full text. I urval fyra valdes 11 av de 18 artiklarna bort då 

de inte svarade på studiens syfte, var dubbletter, litteraturstudier, inte etisk granskade, om 

artiklarna var inriktade på andra sjukdomar än enbart ätstörningar och om de enbart var ur 

patientens perspektiv. Efter det fjärde utvalt återstod då sju artiklar som inkluderades i 

studien. Artiklarna hittades i Cinahl och fyra av artiklarna hittades även i Medline och de var 

de enda träffarna i Medline som svarade på syftet, dessa artiklar var redan inkluderade i 

studien, så de valdes bort från Medline då de var dubbletter (se bilaga 3). 

De artiklar som valdes att tas med i studien ansågs relevanta och svarade på studiens syfte. 

Artiklarna hade gemensamma faktorer såsom kommunikation, stöd och att skapa relationer, 

det ansåg författarna var relevant information för syftet till studien. Andra gemensamma 

faktorer som framkom i artiklarna var vikten av att kunna arbeta i team, att utbildningen och 

olika arbetsförhållanden var en stor grund i omvårdnadsarbetet. Informationen ansågs relevant 

för litteraturstudiens syfte. 

4.7 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna som ingick i studien kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallar för 

kvalitativa studier. Artiklarna granskades utifrån hur forskaren i studierna hade beskrivit vilka 

metoder som används för att utföra studien, hur miljön såg ut där studien utfördes, inklusions- 

och exklusionskriterier, hur urvalsstrategin såg ut, om datainsamlingsmetoden var tydligt 

beskriven, om det förekom citat från deltagarna i studien och studiens syfte (Forsberg & 

Wengström, 2013). Artiklar som bedömdes ha svag kvalitet eller som inte hade fått ett etiskt 

godkännande exkluderades. 

4.8 Dataanalys 

Alla artiklar lästes individuellt och översattes till Svenska för att själva skapa en egen 

uppfattning av innehållet. Det i artiklarnas resultat som svarade på studiens syfte, såväl 

meningar som stycken färgmarkerades i olika färger för att markera skillnader och likheter 

mellan artiklarna. Anteckningarna från färgkodningen gjorde det lättare att ta ut det relevanta 

delar från studiernas resultat. Författarna diskuterade sedan de anteckningar de hade från den 

individuella granskningen tillsammans för att komma överens om vad som kunde bildas till 

teman och kategorier. Granskningen av artiklarna ledde till att meningsbärande och centrala 

begrepp plockades ut till olika teman för att ta fram likheter, skillnader och motsatser. När 

teman hade tagits fram tolkades och diskuterades resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). 

De teman som blev formade  gjordes sedan om till kategorier. Kategorierna som framkom 

presenteras i form av löpande text med subkategorier i studiens resultat.  

4.9 Etik 

I all forskning är det viktigt med god etik, innan varje forskningsprojekt ska ett etiskt tillstånd 

sökas och godkännas av etiska nämnden för att deltagarna i studier inte ska ta skada (Forsberg 

& Wengström, 2013). I de studier där det inte tydligt framkom att studien hade granskats och 

blivit godkänd av en etisk kommitté kontrollerades utgivarens etiska krav för publicering. Det 

var för att säkerställa att de artiklarna hade blivit etiskt granskade. Enligt Forsberg & 

Wengström (2013) är det oetiskt att bara presentera studier som stödjer författarens egna 

åsikter, därför presenterades alla artiklar som svarade på studiens syfte. Resultatet ska 

presenteras objektivt och utan egna åsikter, vilket innebär att resultatet inte får förvrängas 

eller plagieras (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar som inte var etiskt granskade 

exkluderas från litteraturstudien för att studien skulle hålla en etisk kvalitet. 

Helsingforsdeklarationen är en deklaration att följa vid omvårdnadsforskning. Enligt 

Arlebrink (2006) utgår Helsingforsdeklarationen från fyra huvudregler: Att forskaren ska 
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skydda försökspersonens liv och hälsa, deltagandet ska vara frivilligt, undersökning ska 

avbrytas om det skulle bli skadligt för personen om studien fortsätter och försökspersonens 

välbefinnande ska gå före vetenskapen och samhällets intresse. Deklarationen finns för att 

skydda personerna i forskning från att skadas.  

5. Resultat 

Resultatet presenteras med två stycken kategorier, Att ge en god omvårdnad och Att uppnå 

optimala omvårdnadsåtgärder. Under dessa kategorier finns det 7 stycken subkategorier, 

Terapeutisk vård och relation, Kontroll över omvårdnaden, Fysisk vård, Att kunna ge 

specialiserad vård, Utbildning, Att utföra omvårdnadsåtgärder i olika arbetsförhållanden, Att 

arbeta i team (Se figur 1). Resultatet kommer att presentera omvårdnadsåtgärder och 

förutsättningar för att skapa bra omvårdnadsåtgärder. 

 

 

Att ge en god omvårdnad 

 

- Terapeutisk relation 

- Kontroll över omvårdnaden 

- Fysisk vård 

 

 

Att uppnå optimala omvårdnadsåtgärder 

- Att kunna ge specialiserad vård 

 

- Utbildning 

 

- Att utföra optimala omvårdnadsåtgärder i 

olika arbetsförhållanden 

 

-  Att arbeta i team 

 

Figur  1. Resultatöversikt. 

 

5. 1 Att ge en god omvårdnad 

5.1.1 Terapeutisk relation 

I Davey, Arcelus, & Munirs (2014) studie framkommer det att det är viktigt att sjuksköterskan 

och patienten skapar en god relation till varandra. Den goda relationen är grunden till att 

patienten skulle bli engagerad och kunna samarbeta i sin behandling. 

Micevski & McCann (2005) beskriver att tillit och förtroende var viktigt för att patienterna 

skulle öppna sig och prata med sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna 

öppnade sig mer när de lärde känna de som individer. Något som hjälpte patienterna och 

sjuksköterskorna att komma närmare varandra var ömsesidigt förtroende och genom att 

sjuksköterskorna lyssnade så ökade deras förståelse för patienterna. Ärlighet var något som 

sjuksköterskorna tyckte var viktigt, när sjuksköterskorna var ärliga så blev  patienten 

medveten om vad som väntade i deras vård och behandling. Sjuksköterskorna uppfattade att 

patienterna fick ökad kunskap om sin behandling och sina framsteg om det hade en bra 

kommunikation och om sjuksköterskorna var tydliga och konsekventa. För att kunna skapa en 

bra relation till patienterna var det även viktigt att låta relationsutvecklingen ta tid, genom att 

ta sig tid till patienterna så uttryckte sjuksköterskorna att det fick en ökad förståelse för 
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patienterna. I Wright & Hackings (2012) studie uttrycker både sjuksköterskor och patienter att 

det fanns ett behov av ärlighet för att kunna skapa sig en bra relation. 

I Micevski & McCanns (2005) artikel beskrev sjuksköterskorna att ett bra sätt att skapa en 

god relation med patienterna var genom stöttning. Alla patienter behövde stöttning på olika 

sätt, men ofta handla det om stöd och uppmuntran under eller efter en måltid. Genom att 

sjuksköterskan visade hänsyn och omtanke uppfattade sjuksköterskan att patienternas 

självbild ökade och uppmuntran blev en inspiration för patienterna till återhämtning. Snell, 

Crowe & Jordan (2010) skriver om vikten av att sjuksköterskorna förmedlar tillgänglighet till 

patienterna. De tyckte att det var viktigt att upprätthålla en hoppfull närvaro och att stötta 

patienterna för att de ska kunna bli av med rädslan att släppa sjukdomen. 

I Wrights (2015) studie beskriver sjusköterskorna att de instinktivt faller in i en moderroll och 

att patienterna ibland sökte efter en "mammafigur". Sjuksköterskorna uttryckte att de kunde 

underlätta relationsutvecklingen med patienten om de sågs som en mamma. En del patienter 

kände sig skyddade av det medan andra patienter inte alls ville se sjuksköterskorna i en 

mammaroll. Det var ofta barn och ungdomar som hade ett behov att se sjuksköterskan som en 

mamma. Patienterna beskrev att det skapade en känsla av normalitet och förtroende genom att 

sjuksköterskan var som en mamma. En av patienterna beskrev att det kom naturligt då 

sjuksköterskan var i samma ålder som mamman och för att sjuksköterskan behandlade 

patienten som en normal person. Patienterna uppskattade känslan av att någon "fanns där" och 

den fysiska närheten var viktigt, att någon bara la armen om hen. Sjuksköterskorna var 

medvetna om att det var viktigt att förstärka att förhållandet var professionellt trots karaktären 

av att den var känslomässig. Ibland kunde en tröstande närvaro av en vårdanställd och en 

välbehövlig kram vara hjälpande för patienterna som kämpade. Det förhållandet som 

skapades mellan patient och sjuksköterska kunde jämföras med ett moderligt förhållande och 

det verkade vara ett produktivt sätt att hjälpa till på resan till återhämtning.   

Det finns svårigheter med att skapa en god relation och det kan påverka omvårdnadsarbetet 

för sjuksköterskorna. I Snells et al. (2010) studie beskrev sjuksköterskorna att det var svårt att 

bemöta en patient som själv inte hade insett att hen hade en ätstörning och att i början 

handlade arbetet mest om att försöka få patienten att inse sin situation. Sjuksköterskorna 

uppfattade det som att patienterna ofta inte ville engagera sig eller lyssna på vad de hade att 

säga. De tyckte också att det var svårt att inleda en relation när patienterna gjorde motstånd. 

Carter, Webb, Findlay, Grant & Blyderveen (2012) skriver att sjusköterskorna i deras studie 

också tyckte att det var en stor utmaning att ta hand om patienter med ätstörningar. 

Sjuksköterskorna förklarade ofta att det var stora skillnader mellan att ta hand om en patient 

med ätstörningar och att ta hand om patienter med en annan sjukdom. De tyckte att patienter 

med ätstörningar var mycket mer negativa jämfört med andra patientgrupper. 

Sjuksköterskorna tyckte att det var krävande att jobba med patienter med ätstörningar för att 

omvårdnaden fokuserar mycket på tillsyn. De blev utmattade av sina misslyckanden med att 

hjälpa patienterna och sjuksköterskorna blev frustrerade när patienterna valde att avböja eller 

vägrade sin behandling. Det gjorde att sjuksköterskorna tyckte att det var svårt att arbeta med 

patienterna, även fast de förstod att beteendet var ett symtom på sjukdomen. 

Sjuksköterskorna tyckte att det var svårt att arbeta med en patientgrupp som ofta fick återfall 

och som krävde flera sjukhusinläggningar. Sjuksköterskorna beskrev det som ett 

"karusellsystem", det var typiskt för patientgruppen att bli ut- och inskrivna. Att patienterna 

ofta kom tillbaka var något som sjuksköterskorna tyckte var känslomässigt svårt. De upplevde 

att ju mer erfarenhet de fick av arbetet med patienter med ätstörningar ju mer kunde de 
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acceptera återfallen. De såg det istället som en längre process till återhämtning och insåg att 

det var en del av deras arbete. Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att hålla uppe 

hoppet för patienterna och ha en optimistisk syn på behandlingen, att acceptans och hopp var 

nyckeln till att kunna hantera negativa aspekter kring att arbeta med människor med 

ätstörningar (Davey et al., 2014). 

Sjuksköterskorna beskrev att de använde sig av sina tidigare erfarenheter när de behandlade 

patienter med ätstörningar. Deras erfarenheter hade lärt dem att det kunde underlätta att 

berätta delar av sina egna liv för att kunna skapa en bra relation, det var något de var tvungna 

att vara försiktiga med då inte patienten skulle tro att det var sjuksköterskan som stod i 

centrum (Micevski & McCann, 2005). 

5.1.2 Sjuksköterskans kontroll över omvårdnaden 

Micevski & McCann (2005) beskrev att om patienterna fick vara med och ha kontroll över sin 

egen vård och behandling bevarades en god relation mellan sjuksköterska och patient. 

Sjuksköterskorna tyckte att patienterna skulle ha kontroll över när de ville ha sina måltider 

och att de skulle få vara med och bestämma över sina aktiviteter.  Sjuksköterskorna uppgav 

att tydlig information till patienterna om deras sjukdom gjorde att de kunde få mer kontroll 

över deras matsituationer. Sjuksköterskorna upplevde att om patienterna fick vara med och ha 

kontroll så blev de bättre förberedda, mindre ängsliga och var mer villiga att ta en aktiv roll i 

sitt tillfrisknande. 

Enligt Bakker et al. (2011) uttryckte sjuksköterskorna istället att det i början av behandlingen 

var viktigt att de hade kontrollen över patienten och att det var viktigt med klarhet om regler 

för måltidssituationer för att bryta deras matvanor. Sjuksköterskorna ansåg även att det var 

nödvändigt att ta över kontrollen för att förbättra närings- och hälsotillståndet hos patienten. 

Vägrade patienten följa reglerna för maten erbjöd sjuksköterskorna näringsersättning eller 

satte dropp. Sjuksköterskorna betonade vikten av att kunna övertyga patienterna att kampen 

var mot ätstörningarna och inte mot dem som person. I den här fasen av behandlingen gjorde 

sjuksköterskorna alla beslut åt patienten och de satt bredvid patienten när de åt och det var 

sjuksköterskorna som bestämde vad patienten skulle äta. När patienten återfick tillräckligt 

med kroppsvikt och visade förändringar i sina matvanor gav sjuksköterskorna gradvis tillbaka 

ansvaret till patienterna och började uppmuntra patienterna till att göra självständiga val.  

5.1.3 Fysisk vård 

I Davey et al. (2014) beskrev sjuksköterskorna att nyckeln var att arbeta med hela patienten, 

både fysisk och psykiskt. Snell et al. (2010) förklarade vikten av att sjuksköterskorna 

informerar patienterna om vad som hände i deras kroppar i samband med både de fysiska och 

psykiska förändringarna som sker i samband med sjukdomen. Genom att förklara det 

uppfattade sjuksköterskorna att patienternas medvetenhet om deras problem ökade och det 

minskar motståndet.  

I den fysiska vården övervakade sjuksköterskorna patienternas fysiska tillstånd och 

administrerade läkemedel. Det var av stor vikt att sjuksköterskorna kombinerade fysisk och 

terapeutisk vård när de arbetade med patienter med ätstörningar. Sjuksköterskorna berättade 

att det ibland kunde komma in patienter med väldigt lågt BMI och då måste de övervaka deras 

fysiska tillstånd och att patienterna ofta får PEG eller NG. Då måste sjuksköterskorna vara 

medvetna om många saker, såsom blodbrist, lågt kalium och ödem (Davey et al., 2014). 

I Bakker et al. (2011) studie uppgav sjuksköterskorna att det första de gjorde var att 

konfrontera patienterna direkt om de visade tvångsmönster med träning. Sjuksköterskorna 

ansåg att deras första huvuduppgift var att ta reda på onormala träningsmönster och att det var 
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viktigt att de hade rätt kunskap och erfarenhet för att kunna göra det på ett bra sätt. 

Patienterna använde vardagliga saker för att träna. Till exempel aktivt sittande, att de satt ner 

på stolen med kontraherade muskler och lyfte på benen eller onödiga promenader för att 

bränna extra kalorier, det var viktigt att sjuksköterskan uppmärksammade det. Det var en 

viktig omvårdnadsåtgärd att vända ohälsa och tvångsmässig träning till hälsosamma mönster 

och att hjälpa patienten att uppleva ett hälsosamt motionsbeteende.  

5.2 Att uppnå optimala omvårdnadsåtgärder 

 
5.2.1 Att kunna ge specialiserad vård   

I Carters et al. (2012) studie genomfördes en prövning på att ha specialiserade sjuksköterskor 

som hade fått en extra utbildning inom ätstörningar. Det tog tid för sjuksköterskorna och de 

specialiserade sjuksköterskorna att etablera de nya rutinerna och bli bekväma med den nya 

tilldelningen av arbetsuppgifter. Trots konflikter mellan sjuksköterskorna i början upplevde 

sjuksköterskorna att de var tillfredsställda med de nya positionerna. Sjuksköterskorna beskrev 

att det som de var mest nöjda över var relationerna de kunde skapa med patienterna och deras 

anhöriga. De var även nöjda med att de fick mer utbildning  och att de kände att de kunde 

bidra mer till patientvården. De beskrev även att de kände sig mer oberoende och 

självständiga. De behövde bara bry sig om patienterna med ätstörningar och behövde inte 

balansera prioriteringarna bland olika patientgrupper. Det blev en specialiserad vård eftersom 

det fanns  tillräckligt med utbildning och expertis. 

En konsekvent vård var till nytta både för patienter och sjuksköterskor, det blev lättare att ta 

hand om patienterna. Utvecklingen av en specialiserad sjuksköterska var en strategi för att 

främja konsekvent vård för patienterna och konsekvent kommunikation i arbetsgruppen. 

Läkarna konstaterade att efter genomförandet av specialiserade sjuksköterskor hade 

patienterna bedrivit mindre fysisk aktivitet och hade snabbare ökat i vikt under tiden på 

avdelningen (Carter et al., 2012).  

5.2.2 Vikten av utbildning 

Enligt Carter et al. (2012) var många sjuksköterskor osäkra på sin förmåga att åstadkomma ett 

känslomässigt stöd för patienterna, eftersom de saknade en särskild utbildning för att kunna ta 

hand om patienter med ätstörningar på ett korrekt sätt. Det var något som skapade oro över 

lämpligheten av omvårdnaden för patienter med ätstörningar. 

Även i Micevski & McCanns (2005) studie framkom det att sjuksköterskorna tyckte att de 

hade för lite utbildning för att kunna ge en bra omvårdnad till patientgruppen. De uttryckte att 

de istället för utbildning fick förlita sig på de erfarna sjuksköterskorna för att kunna ge en bra 

vård och kunna skapa sig bra relationer. 

5.2.3 Att utföra omvårdnadsåtgärder i olika arbetsförhållanden 

Sjuksköterskorna uttryckte att de kände att de inte hade tillräckligt med tid att ge till 

patienterna med ätstörningar och det var något som de tyckte påverkade deras 

omvårdnadsarbete med patienterna (Micevski & McCann, 2005). Enligt Carter et al. (2014) 

beskrev sjuksköterskorna att patienter med ätstörningar behövde mycket tid samtidigt som de 

hade många andra patienter att ta hand om. Sjuksköterskorna kände då att de inte hade 

förmågan att kunna ge den bästa vården och det gjorde att patienterna lämnades missnöjda 

med den vården de hade fått. Det medförde att sjuksköterskan kände sig väldigt frustrerade. 

Sjuksköterskorna som deltog i Davey et al. (2014) studie tyckte att tiden blev en belastning 

för dem och det skapade ett missnöje på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna tyckte även att det 
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administrativa arbetet var något som tog för lång tid, dålig kommunikation och skiftarbete 

påverkade deras arbete negativt. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade svårigheter med att balansera sina prioriteringar vid 

vård av patienter med ätstörningar. Sjuksköterskorna medgav att patienter med ätstörningar 

kunde uppfattas som att de inte var lika sjuka som andra patienter, trots sjukdomens 

svårighetsgrad. Att patienterna behövde stödjande rådgivning och tillsyn av måltider beskrevs 

som tidskrävande. Sjuksköterskor minskade även den tiden de hade för patienterna med 

ätstörningar när patienter med andra sjukdomar behövde vård, då prioriterades dem först. En 

sjuksköterska beskrev sin frustation när hen tillbringade tid hos en patient med ätstörningar 

för att titta så att hen åt, när det fanns patienter som ringde på hjälp eller som behöver andra 

behandlingsinsatser. Sjuksköterskorna upplevde att de hade svårt att organisera sina patienter 

och uppdrag (Carter et al., 2012). 

 

5.2.4 Att arbeta i team 

Enligt Davey et al. (2014) var konflikter och meningsskiljaktigheter vanligt på arbetsplatsen 

och det berodde ofta på att personalen hade olika åsikter om vården. Att inte kunna arbeta 

tillsammans i arbetsteamet var något som sjuksköterskorna tyckte försvårade deras arbete. 

I Micevski & McCanns (2005) studie beskrev sjuksköterskorna vikten av att kunna arbeta 

som ett team. Genom att arbeta i ett team med sina kollegor kände sjuksköterskorna att de 

kunde ge den bästa vården, det gjorde det lättare att utveckla bra relationer med patienterna. 

Sjuksköterskorna tyckte att det var  lättare att ta fram individuella strategier om de hade 

möjlighet att utbyta information med varandra. De beskrev att de tyckte det var viktigt med en 

bra kommunikation i arbetsteamet och att alla arbetade mot samma mål. 

God kommunikation ansågs vara en viktig del i samarbetet mellan personal på avdelningen, 

god kommunikation äventyras ibland av de anställdas erfarenhet, brist på tid eller byte av skift 

(Davey et al., 2014). 

5.3 Resultatsammanfattning 

 
5.3.1 Att ge en god omvårdnad 

Grunden till omvårdnaden var att arbeta med hela patienten och det var viktigt att 

sjuksköterskan visade förståelse och tillit för att patienten skulle våga prata om sin sjukdom. 

Det var viktigt att vara ärlig i omvårdnadsarbetet för att patienterna skulle bli medvetna och 

förstå sin sjukdom och behandling. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att stötta patienten och 

upprätthålla en hoppfull närvaro för att patienternas självbild skulle öka och patienterna ska få 

inspiration till återhämtning. Några sjuksköterskor tyckte det var viktigt att ta över kontrollen 

över patienterna under den första tiden i behandlingen för att de skulle få upp sitt 

näringstillstånd. Andra sjuksköterskor beskrev istället vikten av att låta patienterna ha kontroll 

över sin behandling redan från början och de ansåg att patienterna då tog en mer aktiv roll i 

sin återhämtning. Sjuksköterskorna beskrev många svårigheter med att arbeta med patienter 

med ätstörningar. De tyckte att patienterna var orealistiska och att det var svårt att bemöta 

personer som inte själva förstod att de var sjuka. Sjuksköterskorna tyckte även att det var 

svårt att hantera att patienterna ibland valde att avsäga sig vård och att de ofta blev ut - och 
inskrivna. Det var viktigt att sjuksköterskorna arbetade med hela patienten och övervakar 

deras fysiska tillstånd när de hade ett lågt BMI, en annan viktig omvårdnadsåtgärd var att 

bryta patienternas ohälsosamma träningsmönster. En del sjuksköterskor hamnade  i en 

"mammaroll" när de vårdade framförallt unga flickor för sin ätstörning. De uttryckte att en del 

patienter uppskattade att kunna se sjuksköterskan i en mammaroll medan andra patienter inte 
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ville se sjuksköterskan på det sättet. Sjuksköterskorna beskrev att det ofta var barn och 

ungdomar som såg sjuksköterskan som en mamma och att det då var lättare att skapa ett 

förtroende men att det var viktigt att veta att relationen var professionell. 

5.3.2 Att uppnå optimala omvårdnadsåtgärder 

Sjuksköterskorna uppfattade att det fanns många faktorer som påverkade deras arbete både 

positivt och negativt. De upplevde att deras omvårdnadsarbete påverkades av tiden och att de 

hade mycket att göra. Sjuksköterskorna uppfattade att det fanns en brist på utbildning inom 

området för att kunna behandla patienterna med ätstörningar på det bästa sättet. De beskrev att 

det påverkade deras arbete positivt att ha ett bra arbetsteam där man kan kunde kommunicera 

med varandra, få råd och stöd och lära sig av kollegors erfarenheter med patienterna. 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade svårt att balansera sina prioriteringar vid omvårdnaden 

av patienter med ätstörningar, att patienterna behövde mycket stödjande rådgivning och 

tillsyn vid måltider ansågs som tidskrävande. De tyckte att de gav den bästa omvårdnaden 

genom att alla arbetade mot samma mål. Det var positivt att ge sjuksköterskor en 

specialutbildning inom ätstörningsområdet, det gjorde att de kände sig säkrare och kunde ge 

en bättre patientvård. 

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjusköterskans omvårdnadsåtgärder i vården av patienter 

med ätstörningar. Det valdes att studien skulle vara en  litteraturstudie som innebär att de 

forskningsresultat som redan fanns inom det valda området granskades och sammanställdes 

(Forsberg & Wengström, 2013).  För att få en större inblick i det valda området påbörjades en 

sökning i slutet av 2015 efter artiklar och information om ätstörningar för att se hur mycket 

information och forskning som gjorts inom ämnet. Enligt Wallgren och Henricsson (2012) 

ökar studiens trovärdighet om författarna lägger tid på att göra sig bekanta med 

forskningsmiljön eller kulturen innan studien påbörjas. Genom att börja söka efter 

information tidigt växte intresset för ämnet och det medförde en större inblick i sjukdomen.  

Den första sökningen som genomfördes bestod av tre block, dvs att Nurse var ett, Eating 

disorder var ett och Nursing interventions var ett, alltså alla nyckelord bildade ett eget block. 

Den sökningen gav endast 10 stycken träffar i Cinahl och 11 stycken i Medline. Eftersom 

sökningen inte gav tillräckligt många träffar gjordes sökningen om och bildade istället två 

block, där Nursing interventions istället ingick i Nurse blocket. Det utökade träffarna och det 

var i den sökningen författarna hittade alla inkluderade artiklar och även den som redovisas i 

sökmatrisen.  

Sökningen utfördes i endast två databaser, det kan ha medfört att det gåtts minste om andra 

vetenskapliga artiklar som finns i andra databaser. De databaser som användes var Cinahl och 

Medline. De valda databaserna har ett stort antal vetenskapliga artiklar som är inriktade på 

just omvårdnadsforskning. Medline är en sökmotor i PubMed och enligt Kristensson (2014) är 

PubMed den största och mest använda databasen inom medicinsk vetenskap. I Medline 

användes MeSH-termer för att få fram ett specifikt resultat genom sökningen. MeSH-

termerna som användes  kombinerades med termerna AND och OR för att begränsa och 

specificera sökningen. I Cinahl utfördes en liknande sökning men då med Cinahl Headings 

där ämnesorden togs ut och kombinerades på samma sätt. Ett problem som uppstod under 

sökningen var att det var svårt att hitta artiklar som uttryckligen var skrivna från 

sjuksköterskornas perspektiv. I vissa artiklar var det svårt att urskilja om det var från 

sjuksköterskans perspektiv eller från någon annan vårdpersonals perspektiv. Det ses som en 
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svaghet med studien att alla artiklar hade olika urvalsgrupper. Studien hade kunnat valts att 

genomföras som en empirisk studie med intervjuer, det hade säkrat att resultatet kom från 

enbart sjuksköterskans perspektiv. Danielsson (2012) nämner att om författarna är medvetna 

om sin egen studies styrkor och svagheter så höjs trovärdigheten för studien.   

Något som kan ha försvårat analysen av artiklarna är att de var skrivna på engelska, det kan 

ha medfört att texten i vissa fall feltolkas, för att minska risken för feltolkning översattes vissa 

stycken gemensamt och med hjälp av utomstående.  Alla artiklar som förekommer i studien 

har en kvalitativ design och är etisk granskade. Kvalitén på artikeln av Bakker et al. (2011) 

ifrågasattes då det inte uttryckligen framkom om den var etisk granskad, författarna gick då in 

och läste på utgivarens etiska krav för publicering för att försäkra sig om att artikeln var etiskt 

godkänd.  

Några av artiklarna förekom i sökningen i båda databaserna och sorterades därför bort i första 

urvalet. I sökmatrisen presenteras endast en av artiklarna som var dubbletter, därav är det få 

antal artiklar i Medline. 10 artiklar som svarade på studiens syfte valdes först ut och 

granskades. 3 av de 10 artiklar valdes sedan bort då det var patientens perspektiv på 

sjuksköterskans arbete som var innehållet i artikeln.  

Först var det tänkt att åldersbegränsningen 13-18 år skulle användas då resultatet från början 

var planerat att handla om just tonåringar. Den begränsningen valdes bort när sökningarna 

började att genomföras då  antalet träffar av artiklar inte var tillräckligt. En tidsbegränsning 

gjordes i sökningarna av studier och endast artiklar publicerade mellan 2005-2015 inkluderas 

i studien för att få artiklar som är relevanta i tid.  

Det valdes att både AN, BN och atypiska ätstörningar skulle inkluderas i studien, eftersom det 

endast fanns ett begränsat antal artiklar om varje enskild typ av ätstörning. Resultatet kan ha 

blivit annorlunda om fokus bara hade varit på en typ av ätstörning.  

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med omvårdnadsuppsatsen var att beskriva sjusköterskans omvårdnadsåtgärder i 

vården av patienter med ätstörningar. En stor roll som sjuksköterskorna hade i omvårdnaden 

var att skapa en bra relation med patienterna så att de kunde bli villiga att prata om och bli 

medvetna om sin sjukdom, behandling och vård. Enligt Davey et al. (2014) var nyckeln att 

arbeta med hela patienten, både fysiskt och psykiskt. Det var viktigt att skapa en god relation 

för att patienten skulle känna sig engagerad och kunna samarbeta i sin behandling.  

I förhållande till resultatet anses det vara viktigt att arbeta med hela patienten och skapa en 

personcentrerad vård för att kunna ge den bästa möjliga vården till patienten och för att kunna 

göra så stora framsteg i omvårdnaden som möjligt. Om arbetet inte utgår från en 

personcentrerad omvårdnad kan det vara svårt att involvera den enskilde patienten till sin 

behandling. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) är personcentrerad omvårdnad en 

omvårdnad där sjuksköterskorna strävar efter att tillgodose patientens andliga, existentiella, 

sociala och psykiska lika väl som de fysiska behoven. Det innebär att sjuksköterskorna ska 

respektera patientens tolkning av ohälsa och arbeta utifrån vad hälsa är för den enskilda 

personen. 

Micevski & McCann (2005) skriver att en viktig del i omvårdnaden var att låta patienterna ha 

kontroll över sin egna vård och behandling, tydlig information från sjuksköterskan gjorde att 

patienterna kunde få mer kontroll över matsituationerna. Sjuksköterskorna upplevde att om 

patienterna fick vara med och ha kontroll så blev de bättre förberedda, mindre ängsliga och 
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var mer villiga att ta en aktiv roll i sitt tillfrisknande. Enligt Bakker et al. (2011) tyckte 

sjuksköterskorna istället att det var viktigt att ta kontrollen över patienten och hens 

behandling. Sjuksköterskorna beskrev hur de arbetade med att försöka övertala patienterna att 

kampen var mot ätstörningen och inte mot patienten själv. Patienterna fick tillbaka kontrollen 

allt eftersom. 

Sjuksköterskorna i de olika studierna hade olika åsikter om kontrollen av patienterna. Det är 

inte bara viktigt att se det utifrån sjuksköterskans perspektiv, det är lika viktigt att se det 

utifrån patienternas perspektiv. Zugai, Stein-Parbury & Roche (2013) beskriver omvårdnad 

utifrån patientperspektivet och där framkom det att patienterna tyckte att en viktig del i 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder  var att de skulle ta över kontrollen över deras kost och 

motionsvanor. Patienterna tyckte att de lärde sig mer om gränser och fick ökad kunskap om 

en hälsosam livsstil genom att sjuksköterskorna satte begränsningar och hade kontrollen, de 

tyckte att det var en viktig del i omvårdnaden.  

Eftersom resultatet delar sig i åsikterna om att ta kontrollen från patienterna är det logiskt att 

det är viktigt med en bra kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten, att 

sjuksköterskan är lyhörd så att patienten känner sig tillfreds med besluten som fattas. Det är 

viktigt att ha en personcentrerad vård och inte föregå efter helt fasta rutiner. För en del 

patienter kanske det passar bra att sjuksköterskan har kontrollen i början av behandlingen. För 

andra patienter kanske det är viktigt att få ha kontroll för att utvecklas i sin hälsa. Ett bra sätt 

att skapa en individanpassad omvårdnad är att utgå utifrån omvårdnadsprocessen. Enligt 

Florin (2009) syftar omvårdnadsprocessen till att skapa en säker vård genom att följa faserna, 

Datainsamling, omvårdnadsdiagnos, planering, genomförande av åtgärder och 

omvårdnadsresultat. 

Utifrån ett patient perspektiv ansågs det att en annan viktig del i omvårdnaden var att 

sjuksköterskan visade uppmuntran och stöd till patienten (Zugai et al., 2013). Enligt Micevski 

& McCann (2005) tyckte sjuksköterskorna att det var viktigt att stötta patienterna, de 

uttryckte att genom hänsyn och omtanke till patienterna så uppfattade sjuksköterskan att 

patienternas självbild ökade och uppmuntran blev en inspiration för patienterna till 

återhämtning. Sly et al. (2014) skriver om relationen mellan patient och sjuksköterska utifrån 

ett patientperspektiv och patienterna uttryckte att en bra relation till den ansvariga 

sjuksköterskan var en väldig central del i behandlingen. De uttryckte att en dålig relation 

gjorde att de kunde känna sig isolerade och ensamma i sin behandling.  

Utifrån aspekterna om stöd till patienterna är det viktigt att sjuksköterskans i sin roll i 

omvårdnaden stöttar patienterna genom hela sjukdomsförloppet så att de kände att de inte är 

ensamma och att de förstår sin framsteg i sin behandling. Det är viktigt att sjuksköterskorna 

stöttar patienterna genom att finnas där och genom att ge tydlig information för att patienterna 

inte ska känna sig ensamma och isolerade. Enligt Mattila, Kaunonen, Aalto & Åstedt-Kurki 

(2014) finns det fler olika former av stöd och ett sätt att ge ett bra stöd är att ge tydlig 

information till patienterna, både muntligt och skriftligt. För att kunna ge ett bra stöd 

framkommer det också att det är en fördel att ta hjälp av andra yrkesgrupper såsom dietister. 

Enligt sjuksköterskorna i studien var det viktigt att visa stöd till patienterna genom att vara 

närvarande och de beskrev att de var bra att skapa en känsla av att de fanns där för patienten 

och för anhöriga under hela sjukhusvistelsen. I det vårdande stödet är det enligt 

sjuksköterskorna viktigt att lyssna och ha ögonkontakt med patienterna.   

I Daveys et al. (2014) studie framkom det att sjuksköterskorna upplevde att det var en stor 

utmaning att bemöta patienter med ätstörningar och att patienterna ofta var orealistiska när det 
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kom till återhämtningsprocessen och behandlingen de behövde för sin ätstörning. Snell et al. 

(2010) beskrev att sjuksköterskorna att de tyckte det var svårt att bemöta en patient som själv 

inte hade insett att hen hade en ätstörning. Sjuksköterskorna uppfattade att patienterna ofta 

inte ville engagera sig eller lyssna på vad sjuksköterskorna hade att säga, de tyckte det var 

svårt att inleda en relation när patienterna gjorde motstånd. Även Carter et al. (2012) skriver 

om att sjuksköterskorna tyckte det var en utmaning att ta hand om patienter med ätstörningar. 

Många sjuksköterskor var osäkra på deras förmåga att kunna ge ett bra stöd till patienterna 

eftersom de saknade en särskild utbildning för att kunna ta hand om patienter med 

ätstörningar på ett korrekt sätt. Det gjorde att sjuksköterskorna kände oro över lämpligheten 

av deras roll över just dessa patienter (Carter et al., 2012). Micevski & McCann (2005) 

skriver att sjuksköterskorna tyckte att de hade för lite utbildning för att kunna ge en bra vård 

till patienterna med ätstörning. Istället för utbildning fick de förlita sig på de erfarna 

sjuksköterskorna för att kunna känna att de gav en bra vård.  

I Micevski & McCanns (2005) studie uttryckte sjuksköterskorna att de påverkades negativt av 

tidsbristen på arbetsplatsen och att det gjorde att de kände att de inte hade tillräckligt med tid 

att ge till patienterna med ätstörningar, då de hade många andra patienter att ta hand om. Även 

i Davey et al. (2014) tyckte sjuksköterskorna att tidsbristen blev en belastning för dem och att 

det skapade missnöje på arbetsplatsen.  

Utifrån resultatet att sjuksköterskorna tyckte att de var svårt ett bemöta patienterna och att det 

fanns för lite utbildning kan det vara till stor vikt att det genomförs en extra utbildning, så att 

sjuksköterskorna kan känna sig säkra på sin roll i omvårdnaden med patienter med ätstörning. 

Det kan medföra att de svårigheter som finns med att bemöta och ta hand om patienter med 

ätstörningar minskar. En stor anledning till att de känner svårigheter med att arbeta med 

patienter med ätstörningar är säkert den uttalade tidsbristen i kombination med för lite 

utbildning. Kombinationen gör att de inte har den rätta kunskapen för att veta hur de ska 

hantera situationerna som det ställs inför i deras arbete med patienter med ätstörningar. I 

Carters et al. (2012) studie genomfördes ett test där man provade att ge vissa sjuksköterskor 

en utbildning så att de blev specialiserade på ätstörningar. Det resulterade i att 

sjuksköterskorna kände att de kunde ge en bättre patientvård och att det var lättare att skapa 

relationer mellan patienter och anhöriga eftersom det fanns mer tid då de inte hade andra 

patienter de behövde ta hand om. Studien beskrev att det till slut vart positivt att ha 

sjuksköterskor som var specialiserade på ätstörningar. 

Sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet med patienter med ätstörningar skulle kunna 

förstärkas med en specialiserad utbildning. Sjuksköterskorna kan känna sig säkrare i sin roll 

och med stor sannolikhet kunna ge en bättre vård. Sjuksköterskorna beskrev att de kände att 

de kunde ge en bättre patientvård genom att de hade fått en utbildning. Det borde finnas 

specialiserade sjuksköterskor inom området för att kunna ge en bättre patientvård. Att alla 

sjuksköterskor har en utbildning om ätstörningar anses också som viktigt eftersom 

sjuksköterskorna kan träffa på patienterna på alla avdelningar. Enligt Svenska 

sjuksköterskeförening (2010) skapar specielistutbildningar i större grad en personcentrerad 

omvårdnad, eftersom sjuksköterskan blir specialist i omvårdnaden kan hen identifiera 

områden som behöver förbättra samt säkerställa en god vårdkvalitet.  

Enligt Carter et al. (2012) tyckte sjuksköterskorna att patienter med ätstörningar behövde 

mycket tid samtidigt som de hade många andra patienter att ta hand om, det gjorde att 

sjuksköterskorna kände att de inte kunde ge dem den bästa vården. Enligt Davey et al. (2004) 

var det vanligt med konflikter på arbetsplatsen och att personalen ofta hade olika åsikter om 

vården. Att inte kunna arbeta tillsammans i arbetsteamet tyckte sjuksköterskorna påverkade 
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deras roll och arbete negativt. Micevski & McCann (2005) beskrev att sjuksköterskorna 

lägger stor vikt vid att kunna arbeta som ett team med sina kollegor för att kunna ge den bästa 

vården. Sjuksköterskorna tyckte det var lättare att utveckla relationer med patienterna och 

utveckla strategier om de kunde utbyta information med varandra. De beskrev även vikten av 

att ha en bra kommunikation och arbeta mot samma mål. Snell et al. (2010) skriver att 

sjuksköterskorna även tyckte det var viktigt att de får stöd från sina arbetskamrater.  

För att förstärka sjuksköterskans roll i omvårdnaden anses det viktigt att arbeta med hela 

arbetsgruppen så att de kan arbeta som ett team och stötta varandra. Det har framkommit att 

det påverkar arbetet negativt att ha konflikter på arbetsplatsen och att sjuksköterskorna tyckte 

att det är viktigt att ha en bra kommunikation och att alla arbeta mot samma mål. Därför kan 

det vara viktigt att samla gruppen och diskutera händelser för att kunna skapa en bra 

arbetsgrupp. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2013) är det viktigt att arbeta i team och 

det beskrivs att det skapar mer engagemang, arbetet blir roligare, mer utvecklande och det 

ökar trivseln på arbetsplatsen.  

Utifrån resultatet av litteraturstudien anses det viktigt att sjuksköterskan redan från början av 

omvårdnaden förklarar för patienterna om regler för motion. De behöver få patienterna att 

förstå vad hälsosam träning är och att det inte handlar om att bränna kalorier. Att se till så 

patienterna inte utför ohälsosam träning kan ta mycket tid från sjuksköterskan och därför 

anses det också vara en viktig del att kunna arbeta som ett team i sin arbetsgrupp, så att de kan 

ta hjälp av varandra. Enligt Bakker et al. (2011) var det viktigt att konfrontera patienterna om 

de visade tvångsmönster i aktivering. Sjuksköterskans första uppgift var att ta reda på 

onormala träningsmönster och lära patienten vad hälsosam träning var. Davey et al. (2014) 

skriver att var viktigt att sjuksköterskan kombinerade den fysiska våden med den terapeutiska. 

6.2.1 Genusperspektiv 

Det framkommer i studien att AN är 10 gånger vanligare hos kvinnor än hos män 

(Socialstyrelsen, 2014). Enligt Råstam-Bergström et al. (1995) ter sig sjukdom likadant 

oavsett kön.  

I de sju artiklarna som inkluderades i studien framkommer det ingenting om 

genusperspektivet. I studierna där det framkom vilket kön patienterna hade är de kvinnor, i de 

andra studierna framkom det inte vilket kön de hade. Utifrån det dras slutsatsen att mer 

forskning behövs kring ätstörningar hos män då behandlingen skulle kunna skilja sig mellan 

män och kvinnor.  

6.2.2 Etik  

I 6 av de 7 inkluderade studierna framkom det tydligt att artiklarna hade ett etisk 

godkännande. Artikel av Bakker et al. (2011) framkom det inte tydligt att den var etiskt 

godkänd. De artiklar som inte var etisk granskades valdes att inte ta med i studien då det är 

viktigt att veta att alla deltagare har varit med i studien under de rätta villkoren.  

6.2.3 Globalt perspektiv  

De utvalda artiklarna i studien är skrivna i länderna, England, Kanada, Australien, Nya 

Zeeland och Nederländerna. De valdes ut för att de svarade på studiens syfte och det var inte 

relevant var deras geografiska läge var. Det är viktigt att ha i åtanke att om alla artiklar hade 

varit från samma land och kultur hade resultatet kunna blivit annorlunda. Därför behövs 

vidare forskning för att få en bredare och djupare kunskap för hur vården ser ut kring patienter 

med ätstörningar i olika länder.  
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7. Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 
Litteraturstudien visar på att det inte finns tillräckligt med forskning i ämnet. Det är en 

komplex process att vårda patienter som har en ätstörning. Varje patient är en enskild individ, 

olika metoder fungerar olika på patienterna och sjuksköterskorna måste då kunna vara både 

ödmjuka men bestämda i behandlingen och mötena. Om det finns tydligare riktlinjer för 

sjuksköterskorna att arbeta efter skulle det kanske vara lättare att hitta metoder och strategier 

för att kunna utveckla en god relation till patienterna, vilket underlättar arbetet med en god 

omvårdnad. Sjuksköterskorna i litteraturstudien uttryckte hur bristen på utbildning påverkar 

deras arbete negativt. Att sjuksköterskorna får en ökad kunskap och mer information är något 

som borde stå mer i fokus och som är viktigt och behöver förbättras. Med mer utbildning 

skulle även relationsutvecklingen bli en lättare process, då sjuksköterskorna skulle få mer 

kunskap om hur de ska bemöta patienter med ätstörningar på ett korrekt sätt. Då 

litteraturstudien visar att det behövs mer forskning inom ämnet för att sjuksköterskorna ska 

känna att de kan ta hand om patienterna på ett bra sätt vore det bra att utföra flera studier som 

kan hjälpa forskningen framåt.  

Mer forskning behövs inom omvårdnaden av patienter med ätstörningar utifrån ett 

genusperspektiv. Det behövs forskning där skillnaden i omvårdnaden mellan kvinnor och män 

undersöks. Det är också viktigt att forska om vad skillnaden skulle bli om sjuksköterskorna 

hade mer utbildning inom området. En annan viktig aspekt att forska om är att jämföra olika 

länders omvårdnadsarbete med patienter med ätstörningar för att lära sig av varandra och 

utveckla vården. Det kan vara viktigt att veta hur omvårdnaden av patienterna med 

ätstörningar ser ut i ut i olika delar av världen och hur det ser ut i den svenska sjukvården. 

Sådana studier skulle även kunna vara till nytta utanför sjukvården då det kan vara viktigt för 

lärare på skolorna och för samhället att veta hur man ska bemöta patienter med ätstörningar. 

8. Slutsats 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i vården av patienter 

med ätstörningar. Det framkom i studien att grunden till en bra omvårdnad var att arbeta med 

patienten, både fysisk och psykiskt. Det som behövs är att skapa sig en bra terapeutisk relation 

mellan sjuksköterskan och patienten. Det underlättar patientens väg till återhämtning och det 

gjorde att det blev lättare för sjuksköterskan att utföra bra omvårdnadsåtgärder. Det var även 

viktigt att sjuksköterskan visar stöttning, uppmuntran och tillit till patienten för att patienten 

ska göra framsteg och bli involverad i sin omvårdnad. Det framkom även i studien att 

sjuksköterskorna ansåg att patienter med ätstörningar var en svår patientgrupp att vårda, 

eftersom de ofta inte förstod sin sjukdom och kunde vara negativt inställda till behandling. 

För att uppnå optimala omvårdnadsåtgärder är det viktigt att sjuksköterskorna får en bredare 

utbildning eftersom för lite utbildning kan medför att sjuksköterskorna känner att de inte kan 

ge en bra och säker omvårdnaden. 
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BILAGA 1. 

Diagnoskriterier enligt DSM IV. 

Anorexia Nervosa 

A. Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd. (T.ex. 

viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 85 % av den förväntade, 

ökar inte i vikt trots att kroppen fortfarande växer, vilket leder till att kroppsvikten är mindre 

än 85 % av den förväntade). 

B. Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han eller hon är 

underviktig. 

C. Störd kroppsupplevelse avseende vikt och form, självkänslan överdrivet påverkad av 

kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten. 

D. Amenorré hos menstruerande kvinnor, dvs minst tre på varandra följande menstruationer 

uteblir. (En kvinnas menstruation anses ha upphört om hon endast menstruerar till följd av 

hormonbehandling, t.ex. med östrogen). 

Specificera typ: 

Med enbart självsvält: under den aktuella episoden av anorexia nervosa har personen inte 

regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (dvs självframkallande 

kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang). 

Med hetsätning/självrensning: under den aktuella episoden av anorexia nervosa har 

personen regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder ( dvs självframkallande 

kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang). 

(Råstam Bergström, M., Gillberg, C., & Gillberg, I.C. 1995).  
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BILAGA 2 

Diagnoskriterier enligt DSM IV.  

Bulimia Nervosa 

 A. Återkommande episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av 1) och 2): 

 Personen äter under en avgränsad tid ( t ex. inom 2 timmar) en väsentligt större mängd 
mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och omständigheter. 

 Personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden (tex en känsla 
av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad och hur mycket man äter) 

 B. Återkommande olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt, t ex. 

självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, lavemang, diuretika, eller 

andra läkemedel, fasta eller överdriven motion. 

 C. Både hetsätandet och det olämpliga kompensatoriska beteendet förekommer i 
genomsnitt minst två gånger i veckan, under tre månader.. 

 D. Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt. 

 E. Störningen förekommer inte enbart under episoder av anorexia nervosa. 

 

Specificera typ: 

med självrensning: under den aktuella episoden av Bulimia nervosa har personen 

regelmässigt ägnat sig åt självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika 

eller lavemang. 

 

utan självrensning: under den aktuella episoden av Bulimia nervosa har personen använt 

andra olämpliga kompensatoriska beteenden  som fasta eller överdriven motion, men har inte 

regelmässigt ägnat sig åt självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika 

eller lavemang. 

(American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force. 2013) 
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BILAGA 4. Sökmatris. 
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Bilaga 5. Artikelmatris.      N= Antal deltagare.  SSK= Sjuksköterska 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Bakker, R., van Meijel, B., 

Beukers, L., van Ommen, 

J., Meerwijk, E., & van 

Elburg, A. (2011). 

 

Recovery of Normal Body 

Weight in Adolescents 

with Anorexia Nervosa: 

Th  N     ’ P   p          

Effective Interventions. 

 

Journal of Child & 

Adolescent Psychiatric 

Nursing, 24(1): 16-22. 
 

Nederländerna. 

Att  upptäcka aspekterna 

av omvårdnad som var 

mest effektiva enligt SSK i 

återhämtningsprocessen av 

normal kroppsvikt hos 

ungdomar med Anorexia 

Nervosa. 

Inklusionskriterier:  

åtminstone ett års klinisk 

erfarenhet med anorexia 

nervosa patienter i 

åldersgruppen 12-18. 

examen i omvårdnad eller 

socialt arbete. ett 

anställningsavtal om en 

arbetsvecka på inte mindre 

än 24 timmar. 

 

 

N= 16. 

7 SSK & 9 annan 

vårdpersonal. 

 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv design. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Tematisk analysmetod 

Styrkor: 

Tydlig datainsamling och 

metod 

 

Svagheter: 

Oklart hur 

urvalsförfarandet gick till. 

 

Begränsad möjlighet till 

generaliserbarhet av 

resultatet. 
 

Uppnådde inte datamättnad 

Sjuksköterskan är nyckeln 

till att patienterna 

tillfrisknar. En god 

terapeutiskt relation anses 

vara avgörande för 

genomförandet av 

omvårdnadsåtgärder kring, 

stöd, träning kost och 

rådgivning. 
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Bilaga 6. Artikelmatris.        N= Antal deltagare.  SSK= Sjuksköterska. 

 

 

Carter, N., Webb, C., 

Findlay, S., Grant, C., & 

Blyderveen, S. (2012). 

 

The Integration of a 

Specialized Eating 

Disorders Nurse on a 

General Inpatient Pediatric 

Unit. 

 

Journal of Pediatric 

Nursing, 27(5): 549-556. 

 

Kanada. 

Att förstå sjuksköterskors 

och 

ätstörningssjuksköterskors 

upplevelser av att  vårda 

patienter med ätstörningar.  
 

Inklusionskriterier och 

Exklusionskriterier: 

Framkommer ej. 
 

Urvalsförfarande: Chefen 

för barnenheten 

uppmanade samtliga 

sjuksköterskor och andra i 

det tvärvetenskapliga 

teamet att delta.  

 

N= 21. 

13 SSK och 8 annan 

vårdpersonal. Bl.a. 

socialarbetare, dietist och 

psykolog. 

 

7 individuella 

semistrukturerade 

intervjuer samt 

fokusgrupper som tejpades 

och transkriberades. 

 

Kvalitativ antas 

Deskriptiv design. 

 

Tematisk analysmetod 

Styrkor: 

Citat från deltagarna. 

 

Svagheter: 

Oklart om det fanns några 

inklusions och 

exklusionskriterier. 

Sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter i omvårdnaden 

med patientgruppen.  

Sjuksköterskorna är i 

behov av mer utbildning 

för att känna sig säkra i 

omvårdnaden. 
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Bilaga 7. Artikelmatris.      N= Antal deltagare.  SSK= Sjuksköterska. 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Davey, A., Arcelus, M., & 

Munir, F. (2014). 

 

Work demands, social 

support, and job 

satisfaction in eating 

disorder inpatient settings: 

A qualitative study. 

 

International Journal of 

Mental Health Nursing, 

23(1): 60-68. 

 

Loughborough (England). 
 

Att undersöka de 

arbetskrav hälso- och 

sjukvårdspersonal 

upplevde att de hade i en 

ätstörningsklinik för vuxna 

inom slutenvården. 

Inklusionskriterier: 

minst 3 månader praktik i 

ätstörningar tjänster och 

anställning som 

sjuksköterska, vårdstöd 

arbetare eller arbetsterapeut. 

 

Exklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

 

Urvalsförfarande: 

Vårdpersonal som arbetade i 

på en specialiserad vuxen 

ätstörningsavdelning blev 

frågade om de ville vara med 

i studien. 

 

N= 12. 

7 SSK, 3 vårdbiträden & två 

arbetsterapeuter. 

Medelålder: 38. 

10 kvinnor & 2 män. 

 

Kvalitativ ansats 

Deskriptiv design. 

Individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

Styrkor: 

Inga deltagare hoppade av 

och alla deltagare var 

lämpliga för studien. 

 

Deltagarna hade 

erfarenheter om 

ätstörningar.  

 

Flera författare som gick 

igenom interjuverna.  

 

 

Svagheter: 

Studien är gjord på 

National Health Service 

(NHS) patienter, därför är 

inte resultatet generaliserat 

till andra patienter med 

ätstörningar. 

Personalen på kliniken 

upplevde att det var en 

utmaning att vårda 

patienter med ätstörningar. 

Det anser att det är ett 

krävande arbete och att det 

kräver att personalen kan 

samarbeta och 

kommunicera med 

varandra. 
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Bilaga 8. Artikelmatris.      N= Antal deltagare.  SSK= Sjuksköterska. 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Micevski, V., & McCann, 

TV. (2005). 

 

Developing interpersonal 

relationships with 

adolescents with anorexia 

nervosa. 

 

Contemporary Nurse: A 

Journal for the Australian 

Nursing Profession, 20(1): 

102-116. 

 

Australien. 
 

Syftet var att beskriva 

strategier som används för 

att utveckla professionella 

relationer med ungdomar 

med anorexia. 
 

Inklusionskriterier och  

Exklusionskriterier: 

framkommer ej. 

 

Urvalsförfarande: 

Sjuksköterskor som 

arbetade på en avdelning. 

 

 

10 SSK.  

 

Kvalitativ ansats 

Grounded Theory.  

 

Ostrukturerade 

djupintervjuer. 

Styrkor: 

Citat från deltagarna. 

 

Svagheter: 

Otydlig och lite 

information om 

urvalsgruppen och 

in/exklusionskriterier.  

 

Begränsad möjlighet till 

generaliserbarhet av 

resultatet. 

 
 

Två strategier hittades: 

 

1. Integrera med 

sjuksköterskor och 

integrera med patienter.  

 

2. Integrera med patienter. 
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Bilaga 9. Artikelmatris.      N= Antal deltagare.  SSK= Sjuksköterska. 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Snell. L., Crowe. M., & 

Jordan J. 2010. 

 

Maintaining a therapeutic 

connection: nursing in an 

inpatient eating disorder 

unit   

 

Journal of Clinical 

Nursing, 19(3/4): 351-358. 

 

Nya Zeeland. 

Att undersöka och teorisera 

de upplevelser som 

sjuksköterskor hade i att 

utveckla en terapeutisk 

relation med patienter som 

var inlagda på en 

specialiserad ätstörnings 

avdelning. 
 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som 

arbetade på den 

specialiserade 

ätstörningsavdelningen 

 

Exklusionskriterier: 

Framkommer ej 

 

Urvalsförfarande: 

Sjuksköterskor som 

arbetade på avdelningen.  

 

 

N = 7 SSK i åldern 30-50 

år. 

 

Grounded theory 

Kvalitativ ansats 

 

Deskriptiv design, 

intervjuer. 

Styrkor: 

Att det var 

sjuksköterskornas egna 

erfarenheter och att de var 

många år av erfarenheter.  

 

Citat från deltagarna 

förekommer i studien.  

 

Tydlig beskriven kontext. 

 

 

Svagheter: 

Framkommer ej. 

För att förstå patientens 

psykiska ohälsa är det 

viktigt att utveckla 

terapeutiska relationer. 
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Bilaga 10. Artikelmatris.      N= Antal deltagare.  SSK= Sjuksköterska. 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Wright, K.M. 2015. 

 

Maternalism: a healthy 

alliance for recovery and 

transition in eating disorder 

services. 

 

Journal of Psychiatric & 

Mental Health Nursing, 

22(6): 431-439. 

 

England. 

Denna studie syftade till att 

undersöka den levda 

erfarenheten av relationen 

mellan kvinnor med 

anorexi och deras 

vårdpersonal i samband 

med en specialist ED 

enhet. 

 

Inklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

 

Exklusionskriterier: 

De deltagare som inte var 

friska nog. 

 

Urvalsförfarande 

Alla som hade tid att vara 

med i studien i vid tillfället 

fick vara med. 

 

N= 12 kvinnor med 

anorexia och 13 

vårdpersonal intervjuades. 

2 av deltagarna var män. 

 

Kvalitativ ansats. 

fenomenologisk metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Styrkor: 

Citat från både patienter 

och SSK från intervjuer. 

Redovisar tabell.  

 

Svagheter: 

Inget tydligt 

urvalsförfarande eller 

Inklusionskriterier.  

Sjuksköterskorna talade 

om att falla in i en mamma 

roll, vissa gick in i den 

frivilligt och vissa försökte 

slippa den. En 

sjuksköterska var tydlig 

med att de var tvungna att 

förstärka att detta 

förhållande som skapades 

endast var professionellt 

även om den hade en 

karaktär av att vara 

känslomässigt.  
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Bilaga 11. Artikelmatris.      N= Antal deltagare.  SSK= Sjuksköterska. 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Wright, K.M., & Hacking, 

S. 2012. 

 

An angel on my shoulder: 

a study of relationships 

between women with 

anorexia and healthcare 

professionals. 

Journal of Psychiatric & 

Mental Health Nursing, 

19(2): 107-115 

England. 
 

Att beskriva erfarenheter 

av terapeutiska relationer 

mellan kvinnor och AN 

och dess vårdpersonal. 

Inklusionskriterier 

Och exklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

 

Urvalsförfarande: 

De vårdpersonal som 

arbetade med patienter med 

ätstörningar. 

 

Urval  

En patientdeltagare hoppade 

av innan studien började 

 

N= 7 kvinnor. 5 SSK, en 

dietist och en kognitiv 

beteendeterapeut. Ålder: 33-

51 år.  

6 Patienter med AN. 

 

Individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Tematisk analysmetod. 

Styrkor: 

Citat från patienter och 

SSK, och fler intervjuer 

vilket ökar trovärdigheten. 

 

Svagheter: 

Oklart hur 

urvalsförfarandet gick till, 

inklusions och 

exklusionskriterier är även 

de oklart beskrivet.  
 

Sex teman; äktheten av 

förhållandet, han vikten av 

säkerhet, utläggning av 

ätstörningar, återvinning 

mäts i kilo, kraften av hopp 

och optimism och 

användning och acceptans 

av maternalism i 

inställningen vården. 
 

 


