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__________________________________________________________________________ 
 
Anorexia Nervosa är en komplex sjukdom som kräver en individualiserad vård. Då patienter 
med anorexi ofta kännetecknas av att vara ambivalenta angående att tillfriskna, behövs ett gott 
samarbete och en god relation med sjuksköterskorna. Syftet med studien är att undersöka vad 
god omvårdnad innebär för patienten och sjuksköterskan vid vård och behandling av 
Anorexia Nervosa. Arbetet är utformat till en litteraturstudie grundad på tio vetenskapliga 
artiklar. I resultatet, som är tvådelat, framkommer sju teman vilka är självständighet, socialt 
stöd, isolering, en utmaning, relationen, omtanke och respekt samt tillit . I resultatet framkom 
det att patienter prioriterade ett gott stöd från sjuksköterskorna genom att finnas tillhands, visa 
omtänksamhet samt vara icke-dömande. Sjuksköterskorna ansåg att vägen till god omvårdnad 
var; empati, tillit, acceptans samt ömsesidig respekt. Slutsatsen blev att en god relation mellan 
patienten och sjuksköterskan var av stor betydelse för att nå framgång i behandlingen av 
Anorexia Nervosa. Förhoppningen med denna studie är att sjuksköterskor ska kunna få en 
inblick och ta lärdom av det presenterade materialet, för att på så sätt förbättra omvårdnaden 
av flickor med diagnosen Anorexia Nervosa. 
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______________________________________________________________________ 
  
Anorexia Nervosa is a complex disease that requires an individual treatment. Patients with 
Anorexia are known to be ambivalent when it comes to making a recovery and therefore need 
strong teamwork and a good relationship with the nurse. The aim of this study is to examine 
what good care means for the patient and the nurse when it comes to treating Anorexia 
Nervosa. The essay is a literature review based on ten scientific articles. In the result, which is 
divided in two parts, seven themes arise and these are: independence, social support, 
isolation, a challenge, the relationship, caring and respect and trust. In the result it was 
revealed that the patients prioritize support from the nurses, showing that they care and don’t 
judge the patients. The nurses describe compassion, trust, acceptance and mutual respect as 
important parts in the given care. The conclusion is that a good relationship between the nurse 
and patient means a great deal to achieve success when treating Anorexia Nervosa. Hopefully 
this study gives nurses an ability to learn from the presented material, and be able to improve 
the care of girls suffering from Anorexia Nervosa. 
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INTRODUKTION 

Samhället idag kan ses som mycket kroppsfixerat, där skönhetsideal går ut på att ha en 
smal och vacker kropp. Unga flickor påverkas av mediernas bild av den perfekta kroppen 
(Harper, Sperry & Thompson, 2008). I en intervjustudie uppgav drygt en fjärdedel av 50 
stycken sjuåriga flickor, att de hade velat vara smalare och var femte flicka uppgav att hon 
hade försökt gå ner i vikt (Meurling, 2003). En sådan inställning kan skapa beteenden som 
kan övergå i att flickor äter ytterst lite i jämförelse med hur de tidigare ätit då de inser att 
idealvikten är nära att nås, alltså deras mål. Anorexia Nervosa kan bli en konsekvens av 
dessa beteenden.  
 
Anorexia Nervosa räknas idag som en sjukdom. Enligt folkhälsoinstitutet beräknas 0.2-
0.4% av svenska flickor, främst mellan 12 – 25 år drabbas av sjukdomen varje år. Anorexia 
Nervosa är en allvarlig sjukdom som i värsta fall kan leda till döden, om inte personen får 
den vård som behövs. Därför är det viktigt att uppmärksamma denna sjukdom, då 
människor i samhället ser att det förekommer ätstörningar hos unga flickor idag. Det 
förekommer även att pojkar insjuknar i denna sjukdom, dock inte i den utsträckning som 
kan ses hos flickor. Denna studie kommer att inriktas på flickors upplevelser av sjukdomen 
och vårdandet, därför kommer arbetet att använda sig av benämningen hon, henne och 
flickan. Detta vill författarna nämna för att förtydliga att pojkarna inte är mindre 
uppmärksammade i arbetet. 

BAKGRUND 

Richard Morton var år 1684 den första läkaren som beskrev ett medicinskt fall av en flicka 
med symtom som påvisade Anorexia Nervosa. Han beskrev patientens hälsotillstånd som 
amenorroisk vilket innebär menstruationsuppehåll. Brist på aptit samt blek och degig hud 
var andra symtom som förekom. Anorexia Nervosa har sedan andra världskriget uppfattats 
som en psykisk sjukdom, men med tillhörande allvarliga kroppsliga symtom. Den 
bakomliggande orsaken till sjukdomen ansågs bero på sexuella konflikter och rädsla för 
befruktning genom munnen. Någon som skulle komma att betyda mycket för förståelsen 
av Anorexia Nervosa var den amerikanska psykoanalytikern Hilde Brunch. Under 1970-
talet beskrev hon symtom som störd kroppsuppfattning, förvirrande tolkning av 
kroppssignaler samt den genomgripande känsla av hjälplöshet som kännetecknar 
sjukdomen (Bergström, Gillberg & Gillberg, 1995). 

Anorexia Nervosa 
Anorexia Nervosa förekommer till största delen hos flickor och unga kvinnor (Kaye et.al., 
2008; Meurling, 2003; Walsh, 2007). Sjukdomen börjar oftast med att flickan vill gå ner i 
vikt och känner ofta en rädsla för att gå upp i vikt i ett senare skede (Hay, 2004; Kaye, et. 
al., 2008; Walsh, 2007). Personen som lider av Anorexia Nervosa börjar leva ett nyttigare 
liv, detta genom att utesluta godis, fett samt annat som flickan anser vara onyttigt (Svenska 
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psykiatriska föreningen, 2005). All mat som flickan anser kan göra henne tjock undviks, 
detta trots stor hunger (Hay, 2004). Även träning kan börja ta upp en stor del av den 
drabbades liv för att kompensera matintaget. Fysisk aktivitet kan då användas som ett sätt 
att kontrollera vikten och ses oftast hos flickor som tidigare varit vältränade. Oftast startar 
dessa förändringar i samband med att hon utsätts för en stressande händelse (Davies, 
Parekh, Etelapaa, Wood & Jaffa, 2007; Meurling, 2003). Efterhand som sjukdomen fortgår 
fokuseras den drabbads tankar på mat, vikt och kroppsutseende (Svenska psykiatriska 
föreningen, 2005). Anorexia Nervosa är en svår sjukdom som kan ta månader upp till flera 
år att tillfriskna ifrån vilket medför en stor påfrestning för den drabbade (Arkhem, 2005; 
Walsh, 2007). 
 

Symtom 
 
Enligt Hay (2004) och Kaye, et.al. (2008) lider många av de personer som drabbas av 
Anorexia Nervosa av dåligt självförtroende, känner sig förolämpade, är deprimerade samt 
kommer ofta från familjer med höga krav där tankesättet är väl strukturerat och 
perfektionistiskt. Då kan en svår ångest breda ut sig hos den drabbade personen vid 
exempelvis måltider, då rädslan för att öka i vikt stiger. Självkänslan blir direkt kopplad till 
hur personen klarar av att kontrollera sitt ätande och sin vikt. Om hon kan avstå mat, även 
då hunger upplevs, uppstår ofta en känsla av stolthet som på så sätt ökar självkänslan och 
kan vara ett sätt för den drabbade personen att skapa kontroll över sin situation (Svenska 
psykiatriska föreningen, 2005). I takt med sjukdomens utveckling ändras beteendet hos 
personer som lider av Anorexia Nervosa vilket ofta uttrycks genom att de blir 
självupptagna, tvångsmässiga samt socialt isolerade (Kaye, et. al., 2008; Skårderud, 2007). 
De drabbade personerna kan lätt bli irriterade när något stör deras tvångsmässiga rutiner. 
Sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, ångest samt depression är vanliga psykiska 
symtom vid sjukdomen (Svenska psykiatriska föreningen, 2005).  
 
I inledningen av sjukdomens skede ses en reducering av underhudsfettet, som efterhand 
försvinner helt. Senare reduceras även muskelmassan, framförallt i extremiteterna. 
Benknotorna framträder tydligt vid axlar, höfter samt knän. Torr och sprucken hud, 
infekterade sår framförallt på fötterna och i munvinklarna, tunt hår samt tecken på 
håravfall är vanliga fysiologiska symtom vid Anorexia Nervosa. Flickor som lider av 
anorexia kan även drabbas utav rubbningar i elektrolytbalansen, låg hjärtfrekvens, lågt 
blodtryck, låg kroppstemperatur, ödem, utmattning samt menstruationsuppehåll (Svenska 
psykiatriska föreningen, 2005; Walsh, 2007).  
 

Omvårdnad 
Ämnet omvårdnad definieras som ”Den vetskap som genom relationer och handlingar ska 
befrämja människans/patientens utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell 
hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till 
känslan av välbefinnande” (Ämnet omvårdnad – His 2008 s.1). Som sjuksköterska är det 
av värde att ha denna kunskap med sig i sitt yrke. Omvårdnaden ska ske på det sätt att 
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patienten ska vara i fokus och där omvårdnaden ska kännetecknas av omsorg på ett etiskt 
förhållningssätt. Alla människor ska behandlas på samma sätt oavsett status i samhället. 
Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson beskriver omvårdnad med tre centrala begrepp; 
människa, hälsa och omsorg. Med detta hon menar hon att människans egna upplevelser 
oavsett ansträngning, aldrig helt och hållet kan förstås av någon annan än hon/han själv. 
Med hälsa avser Eriksson att framhäva att alla människor ständigt befinner sig i olika inre 
hälsoprocesser och att hälsa är en sammanblandning av kroppen, själen och anden. 
Tillsammans utgör detta en grund för omsorg och ”vårdandets idé” som innebär att främja 
ovan nämnda hälsoprocesser. Eriksson menar att syftet med omvårdnaden är att 
professionell vård ska understödja naturlig vård, för att på så sätt främja integration och 
hälsa (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2007). Katie Eriksson är en av många 
omvårdnadsteoretiker som behandlar detta ämne. 
 
Det kan uppstå etiska problem i omvårdnadsarbetet. Malmsten (2001) menar dock att dessa 
problem kan lösas genom insamlande av mer fakta om etiska värden. Hälsa, livskvalitet, 
autonomi samt integritet är värden som står på spel i den specifika situationen. Det 
insamlade materialet leder till ny fakta och förståelse för de olika personerna och deras 
respektive handlingar. På så vis kan det bli lättare att lösa omvårdnadsproblemet och nå det 
slutliga målet med behandlingen.  
 

Den anorektiska patienten i vården 

Tidigare studier visar på att det krävs styrka och tålamod i stor omfattning hos vårdarna vid 
vårdandet av anorexipatienter, då många av de drabbade flickorna bortser från de farliga 
och livshotande konsekvenserna som sjukdomen medför (Kyriacou, Treasure & Schmidt, 
2008; Skårderud, 2007). Andra studier visar även att personer med Anorexia Nervosa 
sällan söker hjälp då de är mycket ambivalenta till att tillfriskna och på grund av låg 
motivation. Det beräknas att närmare hälften av de drabbade drar sig ur behandlingen 
(Skårderud, 2007). Till skillnad från många andra patientgrupper godtar anorexipatienterna 
sina symtom och väljer rent av att leva med dessa och har ofta inga avsikter att reducera 
dem då att minska i vikt anses viktigare. Detta kan vara en av förklaringarna till den låga 
motivationen hos de drabbade. Motivation är en viktig punkt gällande stödet av 
behandlingen vid självförstärkning (Nordbø, Espeset, Gulliksen, Skårderud, & Holte, 
2006).  
 
Brist på perception och tolkning av inre signaler såsom kroppsliga behov, medvetenhet, 
misstro på sig själv, kognitiv dysfunktion, låg självkänsla och svält- inducerad depression 
är andra vanliga symtom som ofta visas hos flickor med anorexi.  Det senare tyder starkt 
på att förhållandet med vårdaren måste kännetecknas av empati, positivt beaktande och 
acceptans. Värme, engagemang, förtroende, äkthet och att vara icke – dömande är också 
betydelsefullt. Det är angeläget att sjuksköterskor får adekvat utbildning innan de arbetar 
med dessa patienter och att deras kunskaper uppdateras regelbundet. Sjuksköterskor bör få 
regelbunden klinisk handledning och stöd, för att se till att de kan tillhandahålla god 
terapeutisk vård för dessa patienter (Skårderud, 2007; Walsh, 2007).  Då sjuksköterskor 
har kunskap och förståelse för flickorna, medför det att sjuksköterskorna lättare kan 
kontrollera och observera de olika beteendena hos flickorna. Omvårdnaden ska bygga på 
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den enskilde individens symtom, för att sedan specificeras till det individuella behovet 
(Walsh, 2007).  
 
Anorexidrabbade personer kan lätt känna sig missförstådda och som en i mängden, då inte 
vårdpersonalen ser den sjuke patienten som en enskild individ. Det är därför viktigt att 
vårdpersonalen eftersträvar en individanpassad omvårdnad, för att kunna vinna den 
anorexidrabbade personens förtroende. En individanpassad omvårdnad resulterar i att det 
blir lättare att motivera samt stötta personen i behandlingsprocessen (Porsman, 2005). 
 

Anhöriga  

Det kan upplevas som stressfullt att vårda en familjemedlem som både har en svår sjukdom 
samt är negativ inställd till att behandlas mot den. Forskning visar på att många anhöriga 
till anorexipatienter ofta har skuldkänslor. Det är framförallt föräldrarna till personen som 
känner att de står till skuld för sjukdomen och många föräldrar utvecklar på detta vis 
depressionssymtom (Kyriacou, Treasure & Schmidt, 2008). Det är inte ovanligt att 
föräldrarna är pessimistiska inför framtiden, då det kan vara svårt att se hopp om 
förbättring. Många föräldrar anser att deras barn har möjlighet att ha kontroll över sin 
sjukdom, medan andra föräldrar ser sina barn som offer för anorexin (Whitney, Murray, 
Gavan, Todd, Whitaker & Treasure, 2005).  
 
Många familjemedlemmar är inte insatta i sjukdomen och är frågande till sjukdomens 
konsekvenser, utveckling och symtom. Det har visats att en del familjemedlemmar 
upplever att de känt sig utestängda, missförstådda och att vårdarna skyller allt på dem. 
Vårdpersonal måste vara noggrann med att inte anklaga familjemedlemmarna för flickans 
sjukdom. Det är istället viktigt att kunnig personal visar sitt stöd och informerar om 
sjukdomens faser. Detta kan bidra till ett stort stöd för familjen samt främjar då på så sätt 
hälsan inom familjen då de kan hjälpa till att stötta flickan (Kyriacou, et. al., 2008; Walsh, 
2007). Det har även spekulerats kring om familjeterapi vore en lösning under sjukdomens 
förlopp. Gowers & Smyth (2004) refererar till Eisler, Dare, Russel, Szmukler & Le 
Granges (1997) som anser att familjeterapi är av stor betydelse i omvårdnaden av 
sjukdomen Anorexia Nervosa.  Dock poängteras att många andra studier anser att då 
familjemedlemmarna separeras från behandlingen, framkommer ett bättre resultat.   

Problemformulering 
Anorexia Nervosa är en svår sjukdom som kan ta månader upp till flera år att tillfriskna 
ifrån (Arkhem, 2005; Hay, 2004; Walsh, 2007). Sjukdomen är mycket uppmärksammad 
och det har forskats mycket kring ämnet. Behandlingsfasen kan upplevas som mycket 
jobbig för de drabbade, och det krävs därför en individanpassad vård (Skårderud, 2007; 
Walsh, 2007). Det kan även uppstå hinder, då en del av de personer som lider av 
sjukdomen saknar den motivation som behövs för att tillfriskna (Nordbø, Espeset, 
Gulliksen, Skårderud, & Holte, 2006; Svenska psykiatriska föreningen, 2005). Hur ser det 
ut i dagens vård? Får patienten den individinpassade vård som hon behöver? Hur kan 
sjuksköterskan uppnå kunskap om de individuella behoven? Det är viktigt att 
sjuksköterskor får kunskap om hur omvårdnaden vid behandlingen av Anorexia Nervosa 



5 
 

patienter skall gå till, för att kunna utforma ett gott omvårdnadsarbete innefattande 
individuella möten och relationer.  

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva upplevelser av vårdandet av patienter med Anorexia 
Nervosa ur ett patient och sjuksköterskeperspektiv. 

METOD 

Arbetet har utformats till en litteraturstudie och bygger på en kvalitativ ansats. Kvalitativa 
studier har som yttersta mål att uppnå ökad förståelse för det redovisade ämnet. 
Utgångspunkten med en kvalitativ studie är att varje enskild studie skall ha ett 
kunskapsvärde, men att ett större kunskapsvärde skapas genom sammanställning av flera 
studiers resultat (Friberg, 2006). En annan utgångspunkt med denna forskningsmetod är att 
det klara materialet inte skall stå i en bokhylla, utan det skall användas (Friberg, 2006). 
Kvalitativ metod innebär även språklig beskrivning och bearbetning av det material som 
upptäcks i sökandet (Allwood, 2004). Denna arbetsmetod, överensstämmer bäst med denna 
studie, då svaren på frågorna besvaras genom analysering av tidigare studier. 
Förhoppningen är att denna studie skall vara till hjälp inom vården, då lärdom samt 
förståelse kan skapas då läsaren kan se vad olika synsätt inom detta område kan resultera i.  
 
Arbetet baseras på vetenskapliga artiklar vilka överensstämmer med syftet. Syftet är att 
beskriva upplevelser utifrån patienter och sjuksköterskors perspektiv vid vårdandet av 
sjukdomen Anorexia Nervosa. Författarna till arbetet valde då att dela upp 
resultatmaterialet i två delar. En del i resultatet presenteras vad patienter med sjukdomen 
Anorexia Nervosa anser som viktigt vid omvårdnaden och en del där sjuksköterskorna 
berättar vad de anser som viktigt att tänka på vid behandlingen av sjukdomen. Att arbetet 
delas upp på detta sätt, anser författarna gör det enklare att föra dem samman till en helhet. 
Detta medför att läsaren ges en tydlig bild av ämnet och en röd tråd skapas. 
 

Urval och Datainsamling 
 
Artiklarna som används i denna studie är vetenskapliga och är alla skriva på engelska då 
urvalet på så sätt blev bredare än om de bara varit skrivna på nordiska språk. Artiklarna 
behandlar alla ämnet Anorexia Nervosa och patienters och sjuksköterskors syn på 
omvårdanden av sjukdomen. Med andra ord berör artiklarna det aktuella ämnet som 
Friberg (2006) omnämner vara ett krav vid skrivandet av litteraturstudier, i detta fall 
Anorexia Nervosa. Den information som inte berör detta område valdes att exkluderas. För 
att informationen skall vara så uppdaterad och relevant som möjligt, finns krav från 
författarna att artiklarna inte får vara publicerade tidigare än år 1997. 
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För att finna den data som eftersträvades användes databasen CINAHL. För att säkra 
kvaliteten på de artiklar som nyttjas, har kravet varit att tidskrifterna som de är publicerade 
i är vetenskapligt granskade vilket författarna varit noga med att kontrollera under arbetets 
gång. Vid urvalet har Fribergs granskningsmall använts vilket på så sätt underlättat arbetet 
samt granskningen av artiklarnas kvalitet. Som Friberg (2006) omnämner är det viktigt att 
undersöka om de studier som granskats, har fångat det fenomen eller den företeelse som 
studien avser att studera. Det var också av värde att se om studierna som användes ökade 
förståelsen för det aktuella fenomenet. Följande sökkombinationer användes under 
sökningens gång; 
 
– Anorexia 
– Nursing AND anorexia AND caring 
– Nursing AND anorexia 
– Anorexia AND pat* AND rehab*  
– Anorexia AND pat* 
 
 
Tabell 1. Sökschema 
Sökords-  
kombinati
on  

Begränsnin
gar 

Träffar  Antal 
lästa 
titlar   

Antal lästa 
abstract   

Antal valda 
artiklar för 
grundlig 
genomläsning 

Anorexia  – Ej äldre än 
12 år 
– Skrivna på      
 engelska 

2685 .  -  
 

- 
 

Anorexia  
AND 
pat* 

– Ej äldre än 
12 år 
– Skrivna på      
 engelska 

1493 1493 48  31 

Nursing 
AND 
anorexia 
AND 
caring  

– Ej äldre än 
12 år 
– Skrivna på      
 engelska 

18 18 2  2 

Nursing 
AND 
anorexia  

– Ej äldre än 
12 år 
– Skrivna på      
 engelska 

240 240  7 4 

Anorexia 
AND 
pat* 
AND 
rehab* 

- Ej äldre än 
12 år 
– Skrivna på      
 engelska 

59  59 6 6 

 
 
Vid första sökningen av vetenskapliga artiklar, användes sökkombinationen Anorexia 
vilket gav 2685 träffar. För att begränsa antalet sökträffar användes vid andra sökningen 
kombinationen Anorexia AND pat* vilket gav 1493 träffar. Samtliga titlar lästes igenom 
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och 48 relevanta artiklar valdes därefter ut. Vid andra sökningstillfället användes sökorden 
Nursing AND Anorexia AND Caring vilket gav 18 träffar. Av dessa valdes två artiklar ut. 
Vid tredje söktillfället användes orden Nursing AND anorexia vilket gav 240 träffar. Sju 
stycken artiklar valdes därefter ut. Vid fjärde och sista sökningstillfället användes orden 
Anorexia AND pat* AND rehab* vilket gav 59 träffar. Av dessa valdes sex artiklar ut. 
Sammanlagt valdes 43 artiklar ut för grundlig genomläsning  

Dataanalys  
 
Urvalet av vetenskapliga artiklar gjordes genom att läsa 63 olika abstract från artiklar med 
relevant titel. Detta gjorde författarna tillsammans. Av dessa sållades 43 stycken artiklar ut 
som författarna enskilt läste igenom grundligt för att de tillsammans skulle få en helhet 
över det aktuella ämnet. Författarna kom gemensamt fram till 17 stycken artiklar som de 
ansåg relevanta för arbetet efter denna sållning. De artiklar som återstod granskades enligt 
Fribergs (2006) granskningsmodell (Bilaga A). Detta genom att granska en artikel i taget 
och undersöka ifall frågorna i granskningsmallen besvarades. Efter användningen av 
granskningsmodellen valdes tio artiklar ut för att användas i arbetet. De tio artiklar som 
valts ut lästes igenom ytterligare flera gånger av författarna och relevant data togs fram. 
Den framkomna informationen i studiernas resultat tolkade författarna tillsammans och 
sammanfogade det till en helhet, vilket utgör resultatet i litteraturstudien. Sju teman 
framkom ur texterna som ligger till grund för resultatet.  
 

Etiska aspekter 
Studien strävar efter att få fram ett så trovärdigt resultat som möjligt vilket varken är 
falsifierat eller fabricerat (Nyberg, 2000) vilket innebär att författarna inte får hitta på data 
eller lämna bort sådana data som anses mindre önskvärda. Som Nyberg (2000) omnämner, 
bör möjligheten finnas att andra kompetenta forskare skall kunna få ta del av det data som 
presenteras. Dock bör hänsyn tas till att de personer som presenteras i studien, skall ha rätt 
till skydd för sin integritet. Det är därför viktigt att författarna till de vetenskapliga 
artiklarna respekterar sina deltagare och är konfidentiella. Det är av stort intresse att 
intervjudeltagarna får god information angående sitt deltagande i studien. Det är viktigt att 
personerna förstår vad deras medverkan innebär och vad de har för rättigheter. Artiklars 
metoder har analyserats noga för att säkerställa tillförlitligheten i valet av försökspersoner, 
så att resultatet inte visar sig vara vilseledande (Medicinska forskningsrådets nämnd för 
forskningsetik, 2003). För att undvika misstolkningar av artiklarnas budskap har författarna 
varit noggranna med att visa omsorg och precision vid tolkandet av datamaterialet. 
Resultatet har utformats på ett sanningsenligt sätt utifrån hur texterna har tolkats.  

RESULTAT 

Anorexia Nervosa är en komplex sjukdom, som i allmänhet kännetecknas av ett samspel 
mellan kognitiva och emotionella problem. Förutom särskild ät symtomatologi, finns även 
en låg motivation till förändring och förnekande av sjukdom (Casasnovas et.al, 2007; 
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Federici & Kaplan, 2007; Nordbø, Gulliksen, Espeset, Skårderud, Geller & Holte, 2008). 
Förhållandet mellan psykiatriska sjukdomar och motivation till förändring har fått stor 
forskningsuppmärksamhet de senaste åren (Casasnovas et. al, 2007).  
 
Nedan redovisas resultat från tio granskade artiklar som berör ämnet. Det är dels 
intervjuade flickor som har eller haft Anorexia Nervosa, samt sjuksköterskor som arbetar 
med anorexidrabbade personer, som uttrycker viktiga åtgärder att vidta under behandling 
av sjukdomen. Citaten är hämtade ifrån de valda artiklarna som används som underlag i 
detta arbete. Följande sju teman har kommit fram under arbetets gång; Självständighet, 
socialt stöd, isolering, en utmaning, relationen, omtanke och respekt samt tillit. 
 

Ur patientens synvinkel  

Självständighet 

 
Självständighet är ett centralt begrepp vilket många flickor med Anorexia Nervosa anser 
vara viktigt vid behandlingen av sin sjukdom (Nordbø, Gulliksen, Espeset, Skårderud, 
Geller & Holte, 2008;Vanderlinden, Buis, Pieters & Probst, 2006). Känslan av 
självständighet för flickan innebär att hon har valet att återhämta sig, ta till nya metoder för 
att behärska sin sjukdom på sitt eget sätt vilket gör att hon då upplever självständighet. 
Detta medförde att flickorna kände att de fick ta ansvar för sina egna liv. I möten med 
doktorer och familjemedlemmar kunde flickorna bli konfronterade angående sitt val om 
huruvida de ville kämpa för att tillfriskna eller inte. Att då kunna fatta sina egna beslut 
upplevdes som mycket värdefullt för flickorna. Detta kan i sin tur leda till att flickorna 
växer i sig själva mer då de känner att de har större kontroll över sitt eget liv utan att det är 
sjukdomen som styr. När flickorna fann nya sätt att hantera svårigheter i sina liv upplevde 
de ökad styrka och viljekraft. Detta gjorde att självkänslan växte och de mådde bättre både 
fysiskt som psykiskt. I situationer då flickorna ställdes inför olika val såg de det som 
positivt att de hade möjlighet att välja andra alternativ än vad andra personer i deras närhet 
ansåg var det bästa. Vetskapen om att flickan kunde få välja det som hon ansåg passa 
henne bäst ökade motivationen till behandling och medförde att hon kände styrka och mod 
(Nordbø, Gulliksen, Espeset, Skårderud, Geller & Holte, 2008). 
 
Intervjuade flickor uttryckte en önskan om att vara oberoende av andra människor under 
sin rehabilitering. De ville leva självständigt och följa sin egen vilja. Att ha vänner och 
familj runtomkring, gjorde att de fick mer kraft och ork att genomgå behandling samtidigt 
som de var noggranna med att betona att de ville kunna klara sig själva (Nilsson & 
Hägglöf, 2006; Vanderlinden, Buis, Pieters & Probst, 2006). Det är viktigt att fokusera på 
vad det är som gör att patienterna blir motiverade till god hälsa och att därefter kunna 
utforma detta till ett arbetssätt som flickorna kan använda sig av tillsammans med vårdarna 
(Nordbø, Gulliksen, Espeset, Skårderud, Geller & Holte, 2008). Det ansågs av vårdarna 
som viktigt att patienten fick insikt i sitt problem samt förståelse om sina behov (Nordbø, 
Gulliksen, Espeset, Skårderud, Geller & Holte, 2008;Vanderlinden, Buis, Pieters & Probst, 
2006). 
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Socialt stöd 

 
Ett annat begrepp som ofta många flickor med Anorexia Nervosa lägger tyngd på är vikten 
av gott socialt stöd under behandlingen (Federici & Kaplan 2007; George, 1997; Offord, 
Turner & Cooper, 2006; Vanderlinden, Buis, Pieters & Probst, 2006). Då sjukdomen är 
svår att ta sig ur på egen hand, och behandlingsfasen upplevs som mycket jobbig kan 
stödet från anhöriga, vänner och behandlande personal underlätta det fortsatta arbetet med 
att tillfriskna. 
 
I Vanderlinden, Buis, Pieters & Probst (2006) studie fick flickor uttala sig om vad de ansåg 
vara viktiga åtgärder vid behandlingen av sjukdomen. Det visade sig att de flesta flickorna 
var rörande överens om att en rent medicinsk behandling bör undvikas då effektiviteten 
visade sig vara motsägelsefull. En rent medicinsk behandling fokuserar inte på det 
underliggande problemet utan inriktar sig mer på att lindra de ytliga symtomen. Anorexia 
Nervosa handlar om så mycket mer än bara vikt då det till en stor del är en psykisk 
sjukdom. Behandlingarna bör därför inriktas på hela patienten. Det påvisades som 
betydelsefullt och viktigt att flickorna kände sig delaktiga i sin egen vård. Delaktigheten 
innebar bland annat att beslut togs i samråd med flickorna och att personalen verkligen 
lyssnade istället för att agera överförmyndare gentemot dem (Federici & Kaplan, 2007). 
Flickorna ansåg att vårdpersonalen borde vara mer tydliga med sin planering och 
strukturering. Ibland kunde planerade övningar plötsligt avbrytas på grund av oförutsedda 
händelser och det medförde ett glapp i planeringen vilket enligt flickorna upplevdes som 
mycket rörigt. Då vårdpersonal tillsammans med patienterna planerade ett schema på ett 
strukturerat sätt, fungerade det bättre för flickorna (Offord, Turner & Cooper, 2006). 
 
Då en del flickor kommer till insikt med att de lider utav en allvarlig ätstörning och ser sin 
smala kropp upplevs rädsla och de förstår till slut att de faktiskt är sjuka. Anorexidrabbade 
flickor som känner av sina närståendes oro kan av detta få den kraft som behövs för att 
orka ta tag i sin sjukdom och den underliggande önskan om att återfriskna förverkligas. 
Dock är det viktigt att de anhöriga inte enbart tycker synd om flickan utan konkret ger 
henne stöd genom att bland annat lyssna på henne (Nordbø, Gulliksen, Espeset, Skårderud, 
Geller & Holte, 2008).  

 
June; I fell he is [her psychiatrist] right there with me. He listens to me and I believe 
what he says. So every time I came out of the consulation I thought to myself: Okay, 
I’m going to recover, Now I have to pull myself together. 
(Nordbø, Gulliksen, Espeset, Skårderud, Geller & Holte, 2008 s. 640) 

 
Individuell psykoterapi visade sig vara av betydelse under behandlingen och relationen 
med terapeuten bör vara stödjande och medkännande för de anorexidrabbade flickorna 
(Nilsson & Hägglöf, 2006). Vanderlinden, Buis, Pieters & Probst (2006) visar att en 
effektiv psykoterapeutisk behandling måste fokusera på att utveckla flickans självkänsla 
och ge henne en positiv kroppsuppfattning. Förhållandet mellan terapeuten och flickan 
måste kännetecknas av empati, positivt beaktande och acceptans. Det är också viktigt att 
förhållandet baseras på värme, engagemang, förtroende och icke- dömande (George, 
1997).  
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Då flickorna kom till insikt om att de hade en ätstörning och att detta var ett problem 
ansågs detta som betydelsefullt eftersom de samtidigt blev medvetna om sina egna känslor 
och behov. Det sågs som positivt när flickorna fick lära sig att ge sin kropp mer 
uppmärksamhet med hjälp av psykomotorisk terapi och idrott (Vanderlinden, Buis, Pieters 
& Probst 2006). 
 
Vanderlinden, Buis, Pieters & Probst (2006) påpekar också hur viktigt det är med bra stöd 
från terapeuter då flickorna får lära sig att uttrycka sin åsikt och där deras känslor 
utvärderas. Offord, Turner & Cooper (2006) påtalar hur viktigt det är att personalen är 
avslappnad då de arbetar, eftersom flickorna annars upplevde dem som kontrollerande och 
iakttagande. Ett exempel som visar på hur viktigt det är med bra stöd, är i Offord, Turner & 
Coopers (2006) studie, där flickorna med Anorexia Nervosa berättade om momentet då de 
skulle äta mat och då de upplevde situationen som stel. Flickorna kände sig iakttagna av 
personalen då de kände att de stirrade på dem under tiden de åt. Detta var mycket 
obehagligt för dem. Flickorna menade på att om sjusköterskorna hade varit mer 
avslappnade och visat på större professionellt stöd, så hade flickorna också lyssnat på dem 
i högre utsträckning. En ytterligare drivkraft i behandlingen av anorexipatienterna var 
känslan av motivation (Fedirici & Kaplan, 2007; Nordbø, Gulliksen, Espeset, Skårderud, 
Geller & Holte, 2008). 
 
När flickorna kände att de blev sedda för dem de var och fick hjälp för sin problematik av 
bra stöd, ökade på så sätt också motivationen att tillfriskna (Fedirici & Kaplan, 2007). 
Offord, Turner & Cooper (2006) påpekar dock att användning av terapeutiska metoder som 
byggde på psykodynamiska tolkningar, ofta ledde till en känsla av att terapeuten var i en 
slags maktposition i förhållande till flickan som upplevdes befinna sig i en mer utsatt 
position.   
 
Casasnovas et. al (2007) påvisar i sin studie att deras resultat tyder på att ju äldre flickorna 
är finns det ett positivt samband med önskan om behandling. Längre period av sjukdomen 
visade sig också vara ett positivt samband med önskan om behandling. 
 

Isolering  

 
Många flickor med sjukdomen Anorexia Nervosa tar avstånd från verklighen. Detta iakttas 
speciellt hos dem som är inlagda på sjukhus. Många flickor menar på att då de var inlagda 
upplevde de det som om de var isolerade från omvärlden och från det ”normala” livet hos 
ungdomar. De kände sig isolerade (Offord, Turner & Cooper, 2006; Vanderlinden, Buis, 
Pieters & Probst, 2006). Många ansåg att deras egen sociala och känslomässiga utveckling 
begränsades då de vistades på sjukhus. De hade ingen struktur på sitt liv, de kände sig 
avskilda från andra människor och de upplevde att det blev svårt att hantera vardagliga 
göromål under tiden de var sjuka, vilket hindrade dem från att göra framsteg i 
behandlingen (Federici & Kaplan, 2007). 
 
Offord, Turner & Cooper (2006) är enbart en av många artiklar som tar upp vikten av 
vårdpersonalens betydelse. I deras studie påtalar många av flickorna som varit inlagda att 
det var oerhört frustrerande när de inte fick ta del av de aktiviteter som de annars brukat 
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utöva, eller deras tidigare fritidssysslor. Samtidigt som det är förståeligt att de inte kan 
ägna sig åt fysiska aktiviteter är det inte konstigt att flickorna blir ledsna då de inte längre 
får tillåtelse att ägna sig åt det de gillar. Detta kan leda till negativ attityd mot behandling 
och vårdpersonal. Då tidigare fritidssysslor upphörde, resulterade det i att många av 
flickorna blev av med sina tidigare vänner. Federici & Kaplan (2007) ansåg det även som 
viktigt att vårdpersonalen såg till att främja goda kontakter mellan patienterna, då 
misslyckandet av detta medförde att flickorna kände sig ensamma och isolerade.  
 
Det finns flera aspekter av vården som ledde till att flickorna kände sig betraktade som 
enbart en ”anorektisk patient” än som en egen individ. Flickorna påpekade att de inte fick 
någon vidare hjälp eftersom vårdpersonalen redan antog sig veta hur personer med 
Anorexia Nervosa skulle bete sig. Flickorna upplevde att de uppfattades mer som en 
anorektiker än som en vanlig individ. De upplevde att sjuksköterskorna behandlade dem 
alla exakt likadant i tron om att alla också var lika då de led utav samma sjukdom. Detta 
ledde till att vården missanpassades då den inte individanpassades. Flickorna upplevde 
nästan som att vårdpersonalen anklagade dem själva för att de blivit sjuka (Offord, Turner 
& Cooper, 2006). 
 

you are rational sometimes, and it did annoy me sometimes that it was 
‘it’s the anorexia talking’ and it’s like ‘no it is me!’ (chuckles) you know and 
‘give me a chance! (Offord, Turner & Cooper. 2006 s. 381). 

 
 
En ytterligare viktig aspekt som Offord, Turner & Cooper (2006) påpekar i sin studie är att 
miljön på enheten där personer med Anorexia Nervosa vårdas, bör bemannas med personer 
med erfarenhet av att jobba med personer som har anorexi. Ett flertal personer med 
sjukdomen har berättat att de känt sig osäkra med sjuksköterskor, då de enkelt kunde 
manipulera dem. De kände att sjuksköterskorna inte hade någon direkt erfarenhet av att 
jobba med personer med denna typ av sjukdom. Att som patient komma till en avdelning 
skapar en ny och osäker situation. Det är inte ovanligt att patienten känner sig utelämnad 
och rädd inför vad som skall ske. Att då inte kunna uppleva att vårdpersonal har koll på 
läget kan leda till att situationen upplevs som förvirrade och olustig. Som vårdtagare 
förväntar man sig att sjuksköterskorna på avdelningen har erfarenhet, kan sitt jobb och ger 
god omvårdnad. När detta inte tillämpas, är det inte konstigt att situationen blir förvirrande 
för patienten. Då inte många artiklar belyser detta fenomen, är det extra angeläget att 
framhålla denna aspekt, för att på så vis väcka nya tankar. 
 
 
 

Ur sjuksköterskors perspektiv 

 
Det är en utmaning för sjuksköterskor att ta hand om patienter med diagnosen Anorexia 
Nervosa, beroende på att patienterna ofta är ambivalenta till om de vill tillfriskna eller inte 
och är därmed heller inte samarbetsvilliga gällande behandling (Casasnovas, Fernanández - 
Murcia, Bulik & Vallejo – Ruiloba, 2007; Federici & Kaplan, 2007; King & Turner, 2000; 
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Micevski & McCann, 2005; Nordbø, Gulliksen, Espeset, Skårderud, Geller & Holte, 
2008). 

En utmaning 

 
Många sjuksköterskor som arbetar med anorexidrabbade tonårsflickor känner stor 
frustration och uppgivenhet över att inte lyckas få ungdomarna friska i den mån de själva 
skulle önska. Sjuksköterskorna var ofta med om att de sjuka flickorna återföll i sitt 
ätstörningsbeteende efter att en tid ha varit på bättringsvägen. Detta ledde till stress och 
känslor av att inte utföra ett fullgott arbete. De tyckte även att det var svårt att förstå hur 
sjukdomen fungerade och visste inte hur man skulle tackla den på bästa sätt för att komma 
vidare i behandlingen (King & Turner, 2000; Micevski & McCann, 2005; Ramjan, 2003). 
 

You think you've done a good job in getting them up to a healthy weight and good at 
getting them to eat a healthy diet. And then...within weeks, they'll just lose the weight 
and just come back, and keep coming back, and keep coming back. Keep coming back 
and keep coming back (King & Turner, 2000 s. 143). 

 
Sjuksköterskorna upptäckte även att ungdomarna med anorexi var svåra att hantera, det 
blev de tidigt varse om. Patienterna gjorde allt de kunde för att inte bli kontrollerade 
genom att ljuga, manipulera och spela ut sjuksköterskorna mot varandra (Micevski & 
McCann, 2005; Ramjan, 2003). Sjuksköterskorna såg detta som en personlig handlig 
gentemot dem och deras yrkesprofession, vilket ledde till känslor av förlorat 
självförtroende hos vårdarna. Saknad av motivation till att jobba med 
anorexidiagnostiserade ungdomar blev följden av detta, då de kände att de inte räckte till. 
Det spelade ändå ingen roll vad de gjorde, då de inte resulterade till förbättrad hälsa hos 
ungdomarna. De blev mer vaksamma över vad som försiggick på avdelningen och när de 
diskuterade med varandra uppmärksammades manipulation, lögner och lömskt beteende 
hos patienterna vilket ledde till känslor av sorg, besvikelse, ilska och frustration då de 
insåg att de inte kunde lita på patienterna (King & Turner, 2000; Micevski & McCann, 
2005; Ramjan, 2003). Att behöva vara ständigt uppmärksam på vad patienterna gjorde, 
bidrog till att sjuksköterskornas krafter tog slut och de gav upp. Det tyckte inte längre om 
att gå till arbetet eller att jobba för att hjälpa psykiskt sjuka patienter, vilket gjorde att 
sjuksköterskorna slöt sig för att slippa hantera situationen, och inte gav patienterna lika 
mycket omvårdnad som tidigare (Micevski & McCann, 2005; Ramjan, 2003). De blev 
misstänksamma och drog även slutsatsen att alla patienter med anorexi betedde sig likadant 
och började behandla dem därefter (George, 1997; King & Turner, 2000).  

 
I like to think that I can trust them and I find that you can't... you tend to be a bit 
cynical... And I guess, because I've seen so many of them sabotage their meals... I find I 
don't trust them as easy; I don't give them as much freedom in choice... I tend to go and 
double check... even to the simple thing of have they had their phone call today? If they 
say no they haven't, I don't trust them because I know that before they've said 'no I 
haven't' they've been given an extra phone call. (King & Turner, 2000 s.142) 

 
Ett annat problem var att flera sjuksköterskor såg ner på patienten och ansåg att det var 
hennes eget fel att hon drabbats av anorexi, samt att patienten själv var ansvarig för 
sjukdomen och tillfrisknandet (George, 1997; Micevski & McCann, 2005; Ramjan, 2003). 
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Negativ attityd gentemot patienterna kunde uppstå om sjuksköterskorna inte klarade av att 
sätta sig in i patientens situation och förstå dem. Detta gjorde att de tyckte det var svårt att 
vara empatiska mot patienterna (Federici & Kaplan, 2007). Deras frustration gjorde även 
att de blev skeptiska till att patienterna skulle komma att bli friska och kände ibland som 
att det var slöseri med tid att försöka vårda patienterna (Ramjan, 2003; King & Turner, 
2000). De sjuksköterskor som trivdes att jobba med anorexidiagnostiserade patienter, 
lyckades bäst med att få kontakt (Ramjan, 2003). Inte förrän sjuksköterskorna började se 
patienterna ur en objektiv synvinkel kunde de inse att det inte var deras fel att patienterna 
inte blev friska (King & Turner, 2000). De började reflektera över tidigare kliniska 
erfarenheter för att kunna använda sig av dem i framtida relationer med patienter och på så 
sätt göra ett bättre arbete (Micevski & McCann, 2005). 
 
Sjuksköterskorna i studien av (Micevski & McCann, 2005) började diskutera patienterna 
med varandra. De arbetade på så sätt ut strategier för hur relationerna med patienterna 
kunde förbättras. De sjuksköterskor som kände stöd från sina kollegor och kunde dela 
information med varandra, kände mindre stress, hade bättre relation med patienterna och 
såg det inte som lika stor utmaning att ta hand om dem (George, 1997; Micevski & 
McCann, 2005). 
 
 

Relationen 

 
För att kunna hjälpa patienten och behandla anorexin på ett bra sätt är en god terapeutisk 
relation med individuellt fokus grundläggande. Flera sjuksköterskor i studierna hade 
gemensamma, huvudsakliga och grundläggande värderingar för hur de tyckte att en patient 
med anorexi skulle bli behandlad. Alla tyckte det var viktigt med ömsesidig respekt, att 
vara empatisk och icke- dömande. De värderade även personlig integritet, sekretess, 
förståelse och förtroende som viktiga stöttepelare gällande kontakten med patienterna  
(Federici & Kaplan, 2007; George, 1997; King & Turner, 2000; Micevski & McCann, 
2005; Ramjan, 2003). Det är viktigt att sjuksköterskorna också utövar detta tankesätt i sin 
profession för att det ska ske en förändrig.  
 
Eftersom sjusköterskor som arbetar på avdelning för anorexi, dagligen umgås med flickor 
som har anorexi, är relationen extra viktig vad gällande bemötandet av dem för 
förändringsarbete och ett gott tillfrisknande. En god relation där båda är aktiva och villiga, 
och där det även finns tillit till varandra kan göra det lättare att möta patientens mål och 
behov (George, 1997; Micevski & McCann, 2005; Ramjan, 2003). Sjuksköterskorna ska 
finnas som ett stöd för patienterna, samt vara varma, empatiska och tillmötesgående för att 
lättast kunna komma nära patienterna. Om sjuksköterskorna är villiga att se bortom 
sjukdomen och istället upptäcka individen, hennes synsätt och hur hon tänker, kan 
relationen förstärkas och omvårdnaden kan bli positiv för både sjuksköterska och patient. 
Då kan sjuksköterskan även komma att förstå varför patienten beter sig som hon gör och 
finna lösningar, speciellt om hon/han lyckas få patienten att känna tillit och våga öppna sig 
för sjuksköterskan. Även genom att kunna tolka patientens signaler visar sjusköterskan sig 
vara intresserad av patienten och bry sig om henne (Federici & Kaplan, 2007; Micevski & 
McCann, 2005; Ramjan, 2003). 
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Omtanke och respekt 

 
Vanderlinden, Buis, Pieters & Probst (2006) menar att det viktiga ligger i att fråga vad 
patienten själv tycker, samt lyssna noga på henne för att få en god relation. För en god 
relation som kan leda till lyckad behandling bör sjuksköterskorna vara äkta, respektfulla, 
konsekventa, empatiska, ärliga och icke-dömande (Federici & Kaplan, 2007; Ramjan, 
2003). Andra egenskaper som är viktiga är att ha en positiv inställning samt vara stödjande 
och accepterande gentemot patienten (George, 1997; Micevski & McCann, 2005). Att vara 
värderande och visa omtänksamhet och hänsyn är viktigt då det visar på förståelse, vilket i 
förlängningen kan leda till en positiv självbild och ge patienten mer kraft att kämpa mot sin 
sjukdom. När sjuksköterskan uppmuntrar patienten till tillfrisknande, visar detta på intresse 
för patienten (Micevski & McCann, 2005). Att vara öppen, mottaglig, villig att försöka 
förstå och ge ögonkontakt är även det viktiga faktorer då patienten uppfattar att 
sjuksköterskan är intresserad och faktiskt vill lära känna henne som en individ (Micevski 
& McCann, 2005). Dock bör det finnas i åtanke att olika behandlingsmetoder kan vara 
positiva för en del patienter, och samtidigt negativa för andra (Vanderlinden, Buis, Pieters 
& Probst, 2007). 
 
Distraktion, det vill säga att försöka få patienten att tänka på annat än sin sjukdom, kunna 
slappna av, samt uttrycka sig lättare visade sig vara en bra metod enligt Micevski & 
McCann (2005). Några av dessa distraktioner kunde vara humor, konst eller musik. 
Speciellt humor var en effektiv metod som avdramatiserade situationen och gjorde att 
sjuksköterskan inte sågs som en fiende. I vissa avseenden berättade även sjusköterskan 
personliga saker om sig själv för att på sätt få en ömsesidig och likvärdig relation med 
patienten. Den negativa aspekten i detta var att fokus kunde komma bort från patienten när 
sjuksköterskan pratade om sig själv.  

 
I have talked about things going on in my life, in very basic ways… Not that I give 
great details… I think it´s just a part of the reciprocal… relationship… I think it… Puts 
them on your level and helps develop a relationship (Micevski & McCann, 2005 s. 
107). 

 
Micevski & McCann (2005) beskrev olika beståndsdelar som sjuksköterskan arbetade efter 
i sin behandling av patienter med anorexi. Det var enhetsprotokoll, vilket deltagarna i 
studien inte tyckte var positivt då de kände att det var ett inflexibelt system som 
förhindrade dem från att skapa bra relationer med patienterna. De jobbade även efter en 
behandlingsplan som var individuellt anpassad efter varje patient.  Faktorer som försvårade 
arbetet var förutom den höga arbetsbelastningen, som gjorde att det inte fanns så pass 
mycket tid som kunde ha behövts, otillräcklig utbildning bland sjuksköterskorna som 
vårdade patienterna. Detta försvårade arbetet märkbart och gjorde det mödosammare att 
upprätta en god relation. Sjuksköterskorna skapade god iakttagelseförmåga av patienterna, 
och det var när de i sitt arbete fokuserade på en patients behov som relationen kom att 
förstärkas. 
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Tillit 

 
En av de viktigaste grundläggande faktorerna i relationen mellan sjusköterska och patient 
var enligt Micevski & McCann (2005) tillit. Tillit går inte att drivas fram utan måste 
komma spontant i samspelet mellan två människor (Ramjan, 2003). Enligt Micevski & 
McCann (2005) kan tilliten utvecklas utifrån några olika faktorer. Den första faktorn är 
ärlighet. Genom att vårdpersonalen är ärliga mot patienterna, skapas en trygghet och 
patienten slipper känna sig förvirrad och utan insyn i sin behandling. En annan faktor är att 
kunna hålla tyst om personliga saker som patienten berättar för sjuksköterskan. På det 
sättet finns större chans att hon vågar anförtro sig till sjuksköterskan då hon kan vara säker 
på att det hon sagt inte kommer fram till föräldrarna, vilket i många fall kan vara känsligt. 
Att lyssna på patienten och ta sig tid till henne är även det viktiga aspekter att ta till sig för 
att skapa tillit (Micevski & McCann, 2005). Då det finns ett starkt band av tillit att luta sig 
mot, kan både patienten och sjuksköterskan bli mer avslappnade i sig själva och gentemot 
varandra vilket ger ett gott arbete. Det var dock svårt att skapa tillit tillsammans med 
patienten när sjuksköterskan sågs som polis, skvallerbytta eller spion, vilket gjorde det 
svårare att frambringa en god relation (Ramjan, 2003).  

Resultatsammanfattning 

 

Patientperspektiv 

För flickor med anorexi är självständighet något som anses värdefullt. Detta kan upplevas 
när flickan själv får medverka i och ha kontroll över sin behandling. På så vis blir de 
starkare i sig själva. Vänner och familj var dock ett stort stöd för de flesta. En rent 
medicinsk behandling ur anorexin ansågs inte som den bästa behandlingen. Istället ansågs 
socialt stöd som en viktig faktor. Förhållandet mellan den anorexidrabbade flickan och 
hennes vårdare behöver vara byggt på empati, positivt beaktande och acceptans. Många 
flickor kände att de hämmades känslomässigt då de vistades på sjukhus eftersom de 
hindrades från sina normala levnadsvanor. Vårdpersonalen skulle komma att ha en stor 
betydelse i vårdandet då de kommer varandra nära inpå under behandlingstiden. En god 
relation gynnar behandlingen och önskan om att tillfriskna kan lättare förverkligas. 

Sjuksköterskeperspektiv 

Då det kan ta lång tid för flickor med anorexi att tillfriskna, kan det bli så att många 
sjuksköterskor känner frustration och uppgivenhet då de inte ser resultat på en gång. 
Sjuksköterskor upptäckte att patienterna på deras avdelning ljög, manipulerade och spelade 
ut sjusköterskorna mot varandra, vilket gjorde att de inte längre sade sig kunna lita på 
patienterna. Detta ledde till känslor av sorg, besvikelse och ilska hos sjuksköterskorna. När 
sjuksköterskorna kände stöd från sina kollegor, upplevdes det inte som en lika stor 
utmaning att vårda dessa patienter. Sjuksköterskorna värderade en god relation med 
patienterna högt då de trodde vårdarbetet på så sätt underlättades. En god relation ansåg de 



16 
 

baserades på omtanke, respekt, empati, ärlighet, icke- dömande och även tillit mellan 
patient och sjuksköterska. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
Tillvägagångssättet valdes att delas upp på så vis att den en av författarna skrev utifrån 
sjuksköterskans perspektiv, och den andra författaren skrev utifrån patientens perspektiv. 
Detta ansågs som positivt då läsaren får en större inblick, och på ett enkelt vis kan förstå 
vad patienter och sjuksköterskor ser som viktigt vid behandlingen av anorexi. Ett tvådelat 
resultat ansågs enligt författarna som den bästa arbetsmetoden, då de olika trådarna knyts 
samman och blir till en helhet. För att få struktur på vem av sjuksköterskor och patienter 
som tyckte vad, ansågs även ett tvådelat resultat som den bästa lösningen. Arbetssättet 
upplevdes aldrig som komplicerat, då det kan tänkas att de olika resultat delarna redogör 
för samma fenomen. Att dela upp arbetet i två delar kan vara en svaghet då författarna bara 
är uppdaterade om den del de har ansvar över. Detta har dock lösts genom att författarna, 
efter gemensam datainsamling, tagit del av varandras material för att på så sätt få inblick i 
hela arbetet, vilket blev positivt. 
 
Detta ansågs som viktigt för arbetet för att få fram ett så centrerat resultat som möjligt. 
Därför valdes arbetet att skrivas utifrån en kvalitativ ansats. Granskade artiklar som 
analyseras förs samman till en kunskapssammanställning. Detta i sin tur leder till en 
vägledning för praktiskt utövande i olika vårdsituationer. Enligt Friberg (2006) syftar 
kvalitativa studier till att ge ökad förståelse för patienten och hennes situation. Förståelsen 
för det valda fenomenet som har med patientens upplevelser, förväntningar eller behov 
förtydligas, vilket även författarna anser har gjorts med hjälp av deras tillvägagångssätt. 
Utgångspunkten för en kvalitativ forskningsstudie är att ett kunskapsvärde skapas då flera 
studiers resultat sammanställs vilket Friberg refererar till Jensen & Allen (1996). Som 
Friberg (2006) nämner, bör det påpekas att studierna skall handla om samma fenomen.  
 
Tio vetenskapliga artiklar har använts, vilka alla har en koppling till ämnet samt är 
kvalitetsgranskade enligt Fribergs (2006) granskningsmodell. I och med att så många som 
tio vetenskapliga artiklar användes, resulterade detta i en tillförlitligare grund för arbetet då 
flera artiklar kom fram till likartat resultat. Desto fler forskare som påtalar samma 
fenomen, desto mer troligt är det att det stämmer. Valet av kvalitetsgranskningsmall 
gjordes då den ansågs som relevant och att använda sig utav en sådan modell ansågs enbart 
som positivt eftersom den var tydlig och lätt att förstå. Den tog dessutom upp väsentliga 
delar att granska ur de vetenskapliga artiklarna. Att följa en granskningsmodell är till god 
hjälp, då sökandet efter vetenskapliga artiklar kan upplevas som besvärligt, samt för att 
veta om de är trovärdiga eller om de rent av ska förkastas (Bilaga A). Artiklarna som 
granskats enligt modellen och uppfyllt kraven upplevdes som mer trovärdiga än övriga 
lästa artiklar. För att få ett så aktuellt och tillförlitligt resultat som möjligt valdes artiklar 
mer än tolv år gamla bort. Forskningen går framåt och nya rön publiceras årligen, varför vi 
då valde att inte använda oss av för gamla artiklar. Målet är att resultatet ska bli så aktuellt 
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som möjligt. Artiklarna i arbetet är skrivna i olika länder och är publicerade vid olika årtal, 
vilket ansågs som positivt då en bredare bild av ämnet belystes. Att forskare från olika 
delar av världen kommer fram till samma resonemang, bidrar till att slutsatserna blir 
trovärdiga.  
   
Efter att ha värderat tillvägagångssättet i arbetet kan bakgrunden ha gjorts annorlunda, då 
den mestadels är baserad på facklitteratur. Bakgrundens trovärdighet kunde ha blivit 
starkare av att vara enbart grundad på vetenskaplig litteratur. Dock är det valda materialet 
baserat på tillförlitlig litteratur, samt även hämtad ur studentlitteratur vilket gör den mer 
trovärdig.  
 
Vi hade som önskan att finna nytt material och ny fakta som kunde presenteras i vårt 
arbete. Flertalet av de valda artiklarna var eniga i sina resultat, vilket gjorde att det inte var 
några större svårigheter att i det stora hela, se ett gemensamt mönster. Dock försvårade det 
vår önskan om att finna nytt material att presentera. Eftersom det material vi presenterar är 
känt sen tidigare, kan det upplevas mindre värt, men samtidigt ytterligare belysa hur 
komplex sjukdomen är. Ibland kan förtydligande vara intressant då trovärdigheten av det 
faktum som presenteras, förstärks då flera forskare och författare stödjer varandras åsikter. 
Det som skiljer vår studie gentemot många andra är att vi valt att presentera vårt resultat 
genom att skilja mellan patienters och sjuksköterskors åsikter kring sjukdomen. De artiklar 
vi har granskat, har enbart fokuserat på antingen sjuksköterskan eller patienten, vilket har 
gjort det svårare att se en helhet kring sjukdomen och dess behandling. 
 
Arbetet hade även kunnat utformas till en empirisk studie, då det hade kunnat vara av 
intresse att möta flickor med anorexi i verkligheten och få en personlig kontakt. Detta hade 
även lett till att författarna hade kunnat få en bild av hur situationen ser ut enbart i Sverige. 
Dock valde författarna att inte utforma arbetet till en empirisk studie på grund utav att 
anorexipatienter är en utsatt grupp och att författarna känner att de ännu inte har tillräckligt 
med kunskap för att kunna hantera de etiska krav som förutsätts i en intervjusituation. 

Resultatdiskussion 
 
Under arbetets gång upptäcktes både likheter och skillnader i hur patienter och 
sjuksköterskor ansåg att behandlingen borde utformas. Både patienter och sjuksköterskor 
vill oftast uppnå ett gott resultat vid vård av anorexi. De båda grupperna vill lyckas med 
behandlingen. För att kunna nå framgång säger båda att empati, tillit, omtanke, förståelse 
och acceptans ska finnas (Federici & Kaplan, 2007; Ramjan, 2003). När dessa 
grundläggande tankar finns, skapas en god relation mellan sjuksköterska och patient. 
Varför lyckas då inte alla behandlingar?  Utifrån de artiklar som lästs påtalar patienterna att 
självbestämmande och rätten till eget liv är viktiga beståndsdelar i omvårdnaden för att de 
skall orka genomföra behandlingen. Flickorna med anorexi upplever att om de blir styrda 
av sjuksköterskorna, minskar intresset för fortsatt behandling och ilska kan uppstå (Offord, 
Turner & Cooper, 2006). Även om det är viktigt att ha med viss medicinsk lära som grund, 
är det även av stor betydelse att lyssna på vad patienterna vill och önskar. Vet 
sjuksköterskorna om detta? Lyssnar de på patienterna när de berättar om sina tankar, 
känslor och åsikter? Tar de sig tid för patienterna? En möjlig orsak skulle kunna vara att 
flickorna kanske inte vågar berätta om sina känslor och upplevelser för sjuksköterskorna.  
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Det är kanske inte så lätt för patienter att själva ge uttryck för vilken typ av behandling de 
vill ha, då det kanske kan upplevas som besvärande och känslan av att de klagar på 
sjuksköterskornas jobb kan uppstå. Det är inte att förglömma att en patient är väldigt 
utlämnad och många kanske upplever att de inte kan göra mycket åt situationen och vågar 
kanske därför inte yttra sig. Det skulle kunna vara så att många av flickorna upplever att de 
befinner sig bland personal som ”vet bättre vad som bör göras” och att de själva är mindre 
vetande. Dock är det viktigt att inte förglömma att sjuksköterskor innehar en stor 
kompetens och vet i många fall vad patienten behöver. Sjuksköterskor kan upplevas som 
styrande och kontrollerande, vilket i vissa fall med anorexipatienter kan behövas. Vi vet att 
patienter med anorexi från början är ambivalenta angående behandling, och även har ett 
stort behov av kontroll. Detta kan leda till att det blir ännu svårare att övertyga dem om att 
de behöver behandling. Då kan de behöva en fast hand, som vet vad som är bäst för dem. 
Detta är något som sjuksköterskan kan hjälpa dem med.  
 
När flickorna inte får vara med och medverka i bestämmelserna av deras behandling av sin 
anorexi kan det tänkas leda till att relationen mellan flicka och sjuksköterska försämras, 
och så även samarbetet. Som Button & Warren (2001); Federici & Kaplan (2007); George 
(1997); Micevski & McCann (2005) och Ramjan (2003) påtalar, är ett gott samarbete 
grundläggande för att behandlingen ska kunna genomföras på ett bra sätt.  Kan detta vara 
en ytterligare anledning till att vissa behandlingar står still? Om istället patienter och 
sjuksköterskor lyssnar på varandra och känner sig avslappnade i sitt möte, skulle god 
information kunna komma att användas för fortsatt god behandling. Alla patienter tycker, 
känner eller svarar inte på samma sätt under behandlingar och vården av dessa patienter 
kan bli väldigt individualiserad. Det är en svår sjukdom, och som i alla vårdsammanhang 
är det viktigt att sjuksköterska ger individen bästa möjliga vård (Socialstyrelsen, 2005). 
Malmsten (2001) omnämner att ömsesidigheten är en förutsättning för det moraliska valet 
eller beslutet. Sjuksköterskan kan inte självständigt komma fram till vad som är det rätta i 
behandlingen. Det krävs ett svar från patienten och att den valda behandlingen accepteras. 
Först då kan ett omvårdnadsarbete utföras.  
 
I och med att Anorexia Nervosa främst förekommer bland yngre flickor, när de fortfarande 
är omyndiga, innebär det att flickorna är beroende av sina föräldrar. Samarbetet som skulle 
ha varit mellan flickan och sjuksköterskan, kan istället komma att ske mellan föräldrar och 
sjuksköterska. Risken är då stor att flickorna upplever att beslut fattas över deras huvuden. 
  
Det har visat sig att patienter med Anorexia Nervosa känner sig isolerade vid vistelsen på 
sjukhuset (Offord, Turner & Cooper, 2006; Vanderlinden, Buis, Pieters & Probst, 2006). 
Patienterna upplever att de ”stängs av” från omvärlden och tidigare fritidssysslor som de 
utövat, hindras eller rent utav förbjuds. Detta medför att flickorna känner sorg och mer 
ilska mot sjuksköterskorna. Ilska medför att samarbetet blir allt svårare och tilliten mellan 
patienter och sjuksköterskor försämras. Frågan är om inställningen skulle kunna ändras? I 
vissa fall kanske inte vissa flickor bör utöva tidigare idrott/fritidssysselsättning på grund av 
sitt tillstånd, medan i andra fall borde det inte spela någon större roll. I vissa fall kanske det 
hade varit bättre för den fortsatta behandlingen om flickan fick fortsätta med sina tidigare 
sysslor. Det är viktigt att ta i beaktande vad för fritidsintresse det rör sig om. Då flickan 
inte vill gå upp i vikt kanske hon tar varje tillfälle i akt att röra på sig och på så sätt hålla 
sig mager. Det är även viktigt att tänka på om de fysiska förutsättningarna finns 
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överhuvudtaget, då flickor inlagda på avdelning för sin anorexi oftast är väldigt sjuka och 
kanske inte ens klarar av att utöva sitt tidigare fritidsintresse. 
 
Kan det vara så att sjuksköterskor inte fullt ut tar reda på om flickan kan eller inte bör 
utöva tidigare fritidsintresse? Det skulle kunna vara så att det finns ett mönster på 
avdelningarna där man gör som sina andra arbetskamrater och på så vis ”följer strömmen” 
och inte lyssnar på patientens ord.  Människor som är osäkra, kan vara benägna att ta efter 
andra och tar på så sätt inga nya initiativ. Kan detta fenomen bidra till att det ser ut som det 
gör på vissa avdelningar? Micevski & McCann (2005) och Ramjan (2003) påvisade att när 
sjuksköterskorna kände sig osäkra, behandlade de alla patienter på samma sätt. Detta 
berodde på att många av patienterna ljög och var bedrägliga gentemot sjusköterskorna, 
vilket ledde till att de trodde att alla patienter med anorexi var likadana. Dock, att enbart se 
till den ”normala” rutinen och inte till individens behov är under all kritik då detta är något 
som sjuksköterskan skall göra. Sjuksköterskan skall finnas tillhands för patienten, se henne 
som en individ och i möjligaste mån uppfylla hennes önskan (Socialstyrelsen, 2005). För 
vissa patienter upplevs sjukhuset som ett orosmoment och längtan efter hemgång är stor. 
För att dämpa denna ångest och oro krävs det att vårdpersonal är stöttande. Sjuksköterskan 
förväntas vara professionell i sitt arbete och som patient är man i beroendeställning till 
henne/honom. När flickorna upptäckte att de kunde manipulera sjuksköterskorna, uppkom 
en känsla av olustighet och förvirring. 
 
(Federici & Kaplan, 2007; George, 1997; Offord, Turner & Cooper, 2006;Vanderlinden, 
Buis, Pieters & Probst, 2006) konstaterade att socialt stöd är av god vikt för flickor med 
Anorexia Nervosa. Stöd från både personal, familj och vänner är viktigt för dem. Det är 
viktigt att sjuksköterskor förstår detta och därför involverar flickans familj i behandlingen. 
Gott socialt stöd är även en faktor som säkerligen kan underlätta för flickans behandling. 
Det är även viktigt att personalen inte är dömande gentemot flickorna eller rent av 
respektlösa gentemot flickorna. Många flickor med Anorexia Nervosa mår mycket 
psykiskt dåligt och det är inte alltid lätt att bemöta dem och ge dem det stöd som de 
behöver, men vetenskapen om att sjuksköterskorna försöker göra sitt bästa betyder mycket. 
Som patient känner hon om en sjuksköterska försöker ge sitt stöd, viket kan värma. En god 
relation mellan sjuksköterska och patient kan fördjupas då flickan känner stort förtroende. 
När en person känner tillit i närhet till en annan människa, kan det ge en känsla av tröst 
(Malmsten, 2001).  Detta kan vara av stort värde, då många flickor känner sig ensamma 
under sin vårdtid som kan vara i alltifrån månader till år. En stark relation med en 
sjuksköterska kan då tänkas ge ökad kraft. Båda parter i behandlingen av anorexi är 
betydelsefulla då sjuksköterskan och flickan kan lära sig av varandra, samt att de dessutom 
står i ett ömsesidigt beroende till den andre. Sjuksköterskan är beroende av flickans svar 
för att kunna ge den vård som önskas, och flickan av sjuksköterskan för att kunna få den 
hjälp hon vill ha (Malmsten, 2001). Finns det en risk med detta att flickan blir så fäst vid 
sjuksköterskan att hon inte vill lämna avdelningen? Offord, Turner & Cooper (2006) visar i 
sin studie att en del flickor som vårdats på sjukhus, inte ville gå hem då de trivdes på 
sjukhuset. Kan detta tänkas bero på att de inte vågar klara sig själva? En möjlig orsak kan 
vara att de är rädda för att möta framtiden istället för att lämna den. Det är viktigt att ta 
reda på vad rädslan egentligen handlar om, för att på så vis skapa en trygg hemkomst för 
flickorna. Hur kan då sjuksköterskorna bete sig för att förebygga detta? Det krävs att de ger 
en god behandling, vilket kräver stor kunskap samt ett professionellt sätt. Det är ett 
dilemma, en svår gåta med kanske fler än ett svar.  
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Efter fastställande av vad flickorna ansåg var viktiga åtgärder i behandlingen, var det en 
tämligen intressant upptäckt att terapeuterna hade samma synsätt. Detta visar att 
utvecklingen går åt rätt håll. Dock är det viktigt att inte bara tycka, utan att även visa på att 
nämnda åtgärder följs även i det praktiska arbetet. 
 

KONKLUSION 

 
Efter att ha genomfört denna studie kunde båda författarna konstatera att det krävs ett gott 
samarbete mellan sjuksköterskan och patienten vid behandlingen av sjukdomen Anorexia 
Nervosa. Ett gott samarbete skapas inte hur enkelt som helst utan det krävs att både 
sjuksköterskan och patienten ger och tar. Vad som är viktigt som sjuksköterska är att visa 
sin profession och handla på ett gott sätt utifrån det. Att skapa ett förtroende för patienten 
är av stort värde. Dock krävs det även att patienten anstränger sig, för att samarbetet ska 
fungera. Det är väl känt att patienter med Anorexia Nervosa är mycket svåra att samarbeta 
med, då de oftast inte vill bli friska. Detta leder till en utmaning för sjuksköterskan, men 
kan underlättas om hon/han tar sig tid med sin patient och lyssnar på henne. Att lyssna och 
förstå är guld värt för att både sjuksköterskan och patienten skall kunna lyckas med sin 
uppgift.  
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BILAGA A 

Fribergs granskningsmodell (s.109) 

 
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är 

denna i så fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersoner eller situationer beskrivna? 
• Hur analyserades data? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet?  
• Hur har författarna tolkat studiens resultat?  
• Hur argumenterar författarna? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
• Finns det en återkoppling till vårdvetenskapliga utgångspunkter?  
• Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet?  
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BILAGA B 

Artikelredovisning 
 
Författare, land 
& Publiceringsår 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 
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Myra Cooper 
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treatment for 
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Australien 2000 

Caring for adolescent 
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