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Anorexia nervosa är en psykisk sjukdom som kännetecknas av en rädsla för att gå upp i 
vikt eller att bli tjock. Denna sjukdom gör att hela familjen involveras och kan känna 
hopplöshet. Genom sjuksköterskans kunskaper i medicinsk vetenskap och psykiatrisk 
omvårdnad och ett professionellt bemötande kan sjuksköterskan underlätta i familjens 
situation. Syftet med studien är att belysa hur familjen upplever situationen när en 
familjemedlem har anorexia nervosa. Metoden i detta arbete är en litteraturstudie baserad 
på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visar fyra teman. Dessa teman är bristande 
delaktighet i omvårdnaden, familjelivet fokuserar sjukdomen, föräldrar emotionellt 
pressade och syskonrelationen förändras. I den här studien har det framkommit att 
anhöriga kände att de var bortkopplade i omvårdnaden och hade negativ inställning till 
omvårdnadspersonalen. Det är av stor vikt att anhöriga och omvårdnadspersonalen 
samarbetar med varandra vilket framkom i resultatet. Vår slutsats är att 
omvårdnadspersonalen behöver mer kunskap och utbildning om anorexia nervosa. Vår 
förhoppning är att denna studie ska ge sjuksköterskan mer inblick i familjesituationen 
kring sjukdomen anorexia nervosa så att sjuksköterskans omvårdnad kan underlätta för 
dem.  
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Anorexia nervosa is a mental disorder characterized by a fear of gaining weight or become 
fat. This disease involves the whole family that also feels a lack of hope. By nurses’ 
knowledge in medicine and mental nursing care and trough a professional behaviour the 
nurses can ease their situation. Our aim was to describe how the family’s experiences the 
situation when a family member has anorexia nervosa. The method in this consists of a 
literature review. The result shows four themes. These themes were lack of participation in 
nursing care, the family life focus on the illness, parent’s emotional strain and sibling’s 
relationship change. In this study it’s been found that relatives felt a distance to the nursing 
care and had a negative attitude towards the nursing staff. It’s by great importance that the 
relatives and the nursing staff cooperate which is shown in the result. Our conclusion is 
that the nursing staffs need more knowledge and education about anorexia nervosa. Our 
hope is that this study will give the nursing care more insight to the situation around 
anorexia nervosa so it could ease for the relatives.            
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INLEDNING  

Anorexia nervosa är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Dagligen visas i tidningar, tv-
program och reklampelare bilder på smala modeller som blivit retuscherade. Trots att 
detta är känt kan individer påverkas och vill bli som en av dem på bilderna. Detta kan 
uppnås genom hård träning eller bantning. I flesta fall sker detta med ett sunt synsätt 
men ibland går det överstyr och till slut går det inte att stoppa. Detta är en av orsakerna 
som kan leda till anorexia nervosa som inte bara påverkar individen utan även familjen 
och anhöriga kan uppleva ett stort lidande. Enligt Råstam-Bergström, Gillberg och 
Gillberg (1995) är det först under senare år som familjens situation vid anorexia nervosa 
har uppmärksammats inom forskningen. Det finns än idag ingen systematisk forskning 
som kan ge svar på hur familjen påverkas. Eftersom det är ett område där forskningen 
förefaller begränsad har vi valt att inrikta oss på hur de anhöriga upplever situationen av 
att leva med en familjemedlem som insjuknat i anorexia nervosa. Här kan 
sjuksköterskan med sin omvårdnad underlätta situationen för dem. 
 
De skönhetsideal som media, modeller och reklam ger de unga är att människor i 
västvärlden ska vara unga, vackra och smala samt ha ett bra jobb med möjlighet till 
karriär. Detta kan i många fall leda till anorexia nervosa. ”Budskapet är om man ska 
lyckas måste man vara vacker, och det hänger på en själv – man kan själv ”skapa” sitt 
utseende” (Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen, 1993 s.20). Medievärlden presenterar 
idag ett skönhetsideal som gör att barn och unga tar till sig en felaktig bild av den 
naturliga kroppen. De känner sig mindre värda och felkonstruerade. Det naturliga hullet 
som tonårsflickor får för att kunna utvecklas till kvinnor blir svårt för dem att acceptera. 
Detta utlöser bantning och ångest och är ett lidande för den som har insjuknat i anorexia 
nervosa (Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen, 1993).   
 
Det är en stor påfrestning att vara anhörig till en familjemedlem som lider av ätstörning 
– anorexia nervosa. De anhöriga kan känna starka känslor så som handlingsförlamning, 
skuld, ångest och oro. De känner även starka känslor som kan vara svåra att förklara 
med ord. Stora konflikter kan uppstå mellan den sjuke och de anhöriga när det gäller 
matsituationer. Den sjuke vill gärna ha kontroll, vill veta hur maten har lagats, vad det är 
för slags mat och om den är fettsnål. För den sjukes väg mot tillfrisknandet har familjen 
en stor och viktig roll. Att vara till hands, stötta och ge kärlek till den sjuke är mycket 
betydelsefullt. Därför är sjuksköterskans omvårdnad av föräldrarna nödvändig så att de 
känner sig trygga i den kamp som de befinner sig i tillsammans med sitt barn 
(Kunskapscentrum för ätstörningar 2007; Davidsson & Lillman Ringborg, 2001). 
Sjuksköterskans omvårdnad av anhörig med ett barn som har en sjukdom har stor 
betydelse. Genom att sjuksköterskan ger stöd, undervisning och information kan de 
anhöriga känna sig delaktiga i vården av barnet (Kjellin, Malmborg & Hallström, 2002).  
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BAKGRUND 

Historik 
Sjukdomen anorexia nervosa är känd inom den medicinska litteraturen sedan 1600-talet 
(Engström, 2007). Anorexia nervosa beskrevs år 1873 som ett kliniskt syndrom av 
Ernest Charles Lasègue i Frankrike och William Gull i England. ”Lasègue kallade det » 
anorexie hystérique« och Gull »anorexia nervosa«” (Rådstam-Bergström et al., 1995). 
Detta är även benämningen än idag. Den kliniska bilden beskrevs först av Morris Simon 
i Tyskland i början av 1900–talet. Det karaktäristiska med sjukdomen var stark 
avmagring. Sedan andra världskriget har anorexia nervosa klassats som en psykisk 
sjukdom med allvarliga kroppsliga symtom. Den amerikanske psykoanalytikern Hilde 
Bruch har betytt mycket för förståelsen för sjukdomen från 1970–talet (Rådstam-
Bergstöm et al., 1995). Ur ett genusperspektiv drabbar sjukdomen både flickor och 
pojkar men det är cirka 10-15 gånger vanligare hos flickor än hos pojkar. Det är både 
barn och vuxna som kan insjukna i sjukdomen (Engström, 2007; Ericsson & Carlsson, 
2001).  
 
Tillsammans med bulimia nervosa, hetsätningsstörning och ospecifik ätstörning har 
anorexia nervosa under de senaste decennierna fått betydande uppmärksamhet 
(Engström, 2007). Enligt Eriksson & Carlsson (2001) anses anorexia nervosa som 
medveten självsvält. ”Ordet anorexi betyder aptitlöshet, vilket är ett oegentligt begrepp i 
sammanhanget” (Engström, 2007).  
 
DSM IV1 - Kriterier för anorexia nervosa är; 1) Vägrar hålla kroppsvikten på eller övre 
nedre normalgränsen för sin ålder och längd. 2) Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller 
bli tjock, trots att han eller hon är underviktig. Detta anses vara det mest centrala 
fenomenet vid anorexia nervosa, som vanligen kallas för ”viktfobi”. Fobin är ett 
uttryckssätt för en panikartad rädsla för att gå upp i vikt trots att man är markant 
underviktig. 3) En störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form. 4) Amenorré hos 
menstruerade kvinnor, dvs. minst tre på varandra följande menstruationerna uteblir 
enligt (American Phychiatric association, 2000; Engström, 2007; Hamilton, 2007). 

Familjens situation  
 
Genomgående kommer här ordet anhörig att användas i betydelsen patientens (den 
sjukes) föräldrar och syskon. Med familjen avses föräldrar och deras barn (inklusive den 
sjuke). Familjen kan vara av olika etnisk bakgrund, social status och sexuell läggning.  
 
När en familjemedlem har insjuknat i en ätstörning involveras hela familjen oftast 
genom olika sorters maktstrider, matkonflikter och manipulationer. Den sjuke vill ha 
kontroll över vad det är i maten och hur den har tillagats. Det kan handla om fetthalt och 
antal kalorier samt att den ska kokas i stället för att stekas. De anhöriga upplever ofta 
ångest, hopplöshet, förlamning och brist på kontroll vilket är känslor som den sjuke 
också känner. Dessa känslor kan vara svåra att förklara med ord. Familjeterapi erbjuds 

                                                 
1 DSM-IV – specificerar kriterier för Anorexia Nervosa (American Psychiatric Assocation, 1994).  
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till familjen där ”syftet är att stödja föräldrarnas självkänsla och inbördes samarbete så 
att de själva förmår att hjälpa barnet att äta” (Råstam-Bergström et al., 1995, s. 98). En 
del föräldrar kan känna att världen faller samman och känner skuld för att barnet är 
sjukt. De anhöriga behöver därför mycket stöd enligt Jahren-Kristeroffersen (1997).  
Anhöriga kan även fungera som en resurs för den sjuke (Jahren-Kristeroffersen, 1998). 
När ett barn i familjen har insjuknat i en sjukdom behöver barnet mycket 
uppmärksamhet från föräldrarna. Detta gör att de känner skuldkänslor över de övriga 
barnen i familjen eftersom de inte får den uppmärksamhet som de behöver (Jahren-
Kristeroffersen, 1997). 

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskor har som uppgift att bemöta anhöriga och patienter på ett respektfullt, 
lyhört och empatiskt sätt. Hon/han har även som uppgift att informera och undervisa, 
vägleda genom att föra en dialog med anhöriga och patienten. Omvårdnaden ska vara 
oberoende av etnisk bakgrund, ålder, trosuppfattning, kultur och kön (Socialstyrelsen 
1993; Socialstyrelsen, 2005; Swenurse, 2007). De fortsätter med att oavsett handikapp, 
hudfärg, sjukdom, social status och sexuell läggning ska patienter behandlas med 
respekt (a.a.). Enligt Løkensgard (2007) är det specifika med sjuksköterskans 
omvårdnad vid anorexia nervosa att samma sjuksköterska ansvarar för patienten under 
hela vårdtiden. Denna omvårdnad kräver ”flera typer av kompetens: medicinsk och 
psykiatrisk expertis, kunskaper i såväl näringsfysiologi som psykologi och 
familjedynamik” (s.194-195). Løkensgard anger vidare att anorexiapatienterna är 
mycket tveksamma till förändring, därför är sjuksköterskans motiveringsarbete mycket 
viktig i omvårdnaden. Mat, kropp och vikt är faktorer som sjuksköterskan bör ta på 
allvar. Den sjuke behöver någon att prata med när de har svårt att uttrycka sina känslor, 
speciellt då de har ätit och känner skuld för detta. Enligt Jahren-Kristeroffersen (1997) 
är det viktigt att sjuksköterskan inte går i försvar när anhöriga är trötta och ger kritik på 
omvårdnaden. Sjuksköterskans omvårdnad bör ske på ett sådant sätt så att de anhöriga 
och patienten känner sig delaktiga i omvårdnaden (Jahren-Kristeroffersen, 1998).   

Etiologi  
Orsakerna till anorexia nervosa är till stor del okända. Anorexia nervosa är ett syndrom 
med flera olika samverkande orsaker. Biologiska orsaker spelar en viss roll, men det är 
dock inte fastslaget på vilket sätt och i vilken omfattning. För uppkomsten och/eller 
vidmakthållandet av sjukdomen har sociokulturella faktorer, (uppfattningen om sig själv 
och andra människor) en viktig roll, men de direkta sambanden är oklara (Engström, 
2007; Hamilton, 2007). I dagsläget finns det inom forskningen inget svar på varför. Det 
läggs stor vikt vid förändringar och värderingar i kvinnans roll (Clinton & Norring, 
2002).  Psykologiska faktorer som bidrar kan vara traumatiska upplevelser så som 
mobbning, våldtäkt, övergrepp och försummelse (Clinton & Norring 2002; Rådstam-
Bergström et al., 1995). Bantningen utlöser tillsammans med dessa faktorer till att 
sjukdomen börjar.  
 
Karaktärsdrag som hög ambition, perfektionism och social tillbakadragenhet är mycket 
vanligt förekommande vid anorexia nervosa. När dessa drag är så tydliga klassas de som 
personlighetsstörning. Dessa karaktärsdrag verkar vara premorbida de vill säga att ”de 
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har funnits hos individen långt innan ätbeteendet blev avvikande” (Råstam-Bergström et 
al., 1995 s. 56).      
 
Människor som har anorexia nervosa tror att de kommer att bli mer framgångsrika och 
gladare om de är smala. De vill att allting i deras liv ska vara helt felfritt. De är vanligen 
duktiga studenter som involverar sig i skol- och fritidsaktiviteter. Om allt inte går deras 
väg eller om det inte är perfekt i deras liv undervärderar de sig själva (Nation 
Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders, 1996). Enligt Pritts och 
Susman (2003) är deltagandet i olika aktiviteter som balettdans, att vara modell och att 
utöva idrott riskfaktorer för anorexia nervosa. Olika karaktäriska drag som låg 
självkänsla, svårt för att uttrycka negativa känslor och svårigheter med konfliktlösning 
kan också bidra till insjuknandet. Ätstörningar är i synnerhet vanligt hos kvinnor med 
diabetes typ 1. 

Symptom  
Det psykiska lidandet upplevs av de sjuka som mycket stort. De känner även ångest som 
förlamar livet i övrigt. De sjukas omvärld upptas av maten och kroppen, detta gör att de 
isoleras från omvärlden och de känner en stor ensamhet och instängdhet i sin egen 
kropp.  Detta kan medföra både mentala och kognitiva problem (Engström, 2007; 
Clinton & Norring, 2002). De somatiska (kroppsliga) symtomen som uppträder är 
avmagring som leder till sänkt ämnesomsättning och låg kroppstemperatur som gör att 
de känner sig frusna. Detta gör att de ofta har på sig flera lager med kläder. När 
viktnedgången fortsätter uppkommer ytterliggare symtom så som bradykardi (sänkt 
hjärtfrekvens), hypotention (lågt blodtryck) och acrocyanos (blåfärgning av hud). De 
sjuka kan få håravfall och tillväxt av lanugohår (liknar de ljusa fjun som finns hos 
nyfödda) för att hålla kroppsvärmen, förstoppning, dålig sårläkning, samt amonorré 
(utebliven menstruation) (Eriksson & Carlsson, 2001; Clinton & Norring, 2002; 
Råstam-Bergström et al., 1995). Enligt Clinton och Norring (2002) innebär det stora 
svårigheter när sjukdomen och dess symtom uppkommer. Dessa svårigheter som ångest 
och instängdhet är speciella kring måltider.     

Behandling 

Behandlingen ska utgå från en noggrann somatisk och medicinsk bedömning. Några av 
de metoder som används vid anorexia nervosa är exempelvis familjeterapi, individuell 
terapi, kognitiv beteendeterapi, psykoterapi, gruppsykoterapi och farmakologisk 
behandling. Behandlingen sker antingen inom öppenvård eller inom slutenvård.  Det 
finns patienter som vägrar ta emot hjälp/vård och de kan därför bli omhändertagna enligt 
lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Detta för att förhindra somatiska skador eller att 
patienten dör (Clinton & Norring, 2002; Kong, 2004). I en studie gjord för att kartlägga 
dödlighet, överlevnad och tillfriskande vid anorexia nervosa framkom att av de 105 
deltagande bedömdes att 72 hade tillfrisknat, fem var döda och sju kunde inte återfinnas 
inom Storbritanniens gränser. De återstående 21 deltagarna bedömdes som återfall av 
ätstörningar (Crisp, 2006).  
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Omvårdnadsteoretiskt perspektiv  
Benners och Wrubles (1989) beskriver sin omvårdnadsteori som omsorg i betydelsen 
”att bry sig om något” (s. 7). Omsorg i betydelsen att bry sig om ligger också till grund 
för den omvårdnad som sjuksköterskan ger.  De beskriver att ”sjuksköterskan kommer i 
sitt arbete i kontakt med hälsa och sjukdom, tillväxt och förluster, såsom det genomlevs 
eller upplevts” (s.7). För anhöriga innebär det en förlust när en familjemedlem insjuknar 
i denna sjukdom. Denna förlust kan medföra att det sjuka barnet är självcentrerad och 
målmedveten att gå ner i vikt och stänger ute sina anhöriga och vänner. Denna 
omvårdnadsteori är ett bra hjälpmedel för sjuksköterskan då anhöriga har många 
upplevelser av situationen såsom ångest, ensamhet och förlamning. Sjuksköterskan 
behöver se till hela människan såsom kropp, själv och ande det vill säga att ha ett 
helhetsperspektiv. Detta för att vårdandet ska uppnå en hög nivå av välbefinnande för 
anhöriga. 

Problemformulering 
Sjukdomen anorexia nervosa återverkningar för den enskilde men indirekt även för de 
övriga i familjen. Sammanfattningsvis visar litteraturen att det finns gott om forskning 
med fokus på den sjuke men studier av anhörigas upplevelser är begränsad. Författarna 
vill därför bidra till mer kunskap och belysa hur familjen upplever situationen när en 
familjemedlem har anorexia nervosa.  Anhöriga är en tillgång och deras närvaro har stor 
betydelse för den sjukes tillfriskande.  

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa hur familjen upplever situationen när en familjemedlem 
har anorexia nervosa.  
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METOD 

Val av metod 
Arbetet baseras på en litteraturstudie. Enligt Friberg (2006) handlar en litteraturstudie 
om att skapa och ha översikt inom ett visst område. Det kan antingen vara inom det 
vetenskapliga området eller i ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde. För 
att få en uppfattning om vad som har studerats, inhämtas och studeras därför befintlig 
data. Polit och Tatano-Beck (2008) beskriver en litteraturstudie som ”a critical summery 
of research on a topic of interest, often prepared to put  a research problem in context” 
(s.757). Polit och Hungler (1999) beskriver tio steg i tillvägagångssättet för en 
litteraturstudie. Dessa har styrt arbetet från sökord till resultat.  

 
1. Formulering av sökord och begrepp. 
2. Söka möjlig litteratur genom elektronisk sökning.  
3. Hitta relevanta artiklar. 
4. Granska artiklarna för relevans och lämplighet. 
5. Sortera bort artiklar som inte är relevanta. 
6. Läsa de relevanta artiklarna och skriva noteringar. 
7. Identifiera nya artiklar genom referenser.   
8. Organisera artiklarna. 
9. Analys av artiklarna. 
10. Utforma/skriva resultat. 

Datainsamling, urval och analys 
I steg ett formulerades de sökord och begrepp som skulle användas. Sökorden valdes i 
relation till syftet med studien. Dessa sökord var “anorexia”, “anorexia nervosa”, “eating 
disorder”, “experience”, “family”, “family terapi”, ”siblings”, ”nurse” och “family 
relation”.  Dessa kombinerades med ”and” i olika varianter. För att vidga sökningen 
användes trunkering vilket innebär att möjliggöra träffar på ordets alla böjningsformer i 
dokument. Därför skrivs ordstammen in med * direkt efter utan mellanslag (Friberg, 
2006). 
 
Steg två till fem genomfördes via litteratursökning i databaserna Academic Search Elite 
och Cinahl. Inklusionskriterier för sökningen var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, 
ha genomgått en peer review2 och skrivna på engelska samt kvalitativa. Artiklarna 
skulle även finnas tillgängliga i full text. För att få så uppdaterad forskning som möjligt 
skulle artiklarna vara publicerade mellan 2000 och 2008. Exklusionskriterier var att 
artiklar på annat språk än på engelska eller som var äldre än från år 2000 togs inte med. 
Vid sökningen på ”eating disorder” valdes artiklar bort som enbart handlade om bulimia 
nervosa. Motiveringen var att studien inriktar sig på anorexia nervosa. Artiklarna valdes 
utifrån den information som artiklarnas rubriker gav då dessa skulle överensstämma 

                                                 
2 Innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade. 
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med nyckelorden. De som inte var relevanta till nyckelorden sorterades bort . Därefter 
lästes abstrakten igenom och de artiklar som passade in på nyckelorden sparades.  I 
bilaga 1 presenteras resultatet av denna sökning. 
 
I steg sex lästes alla artiklarna igenom för att få en klarhet i vad de handlar om. 
Författarna gjorde noteringar och antecknade egna reflektioner. Efter att alla artiklar 
lästs igenom och noteringar gjorts samt att reflektioner skrivits ner, inleddes steg sju. 
Därefter söktes nya artiklar via artiklarnas referenser. Resultatet av detta blev inga nya 
artiklar.  
 
I steg åtta och nio läste författarna igenom artiklarna individuellt och strök under med 
understrykningspenna det som var relevant för studiens syfte och frågeställning. 
Analysen har resulterat i teman för att få en struktur (Polit & Hungler, 1999). En 
översikt över den insamlade litteraturen presenteras i bilaga 2. Analysens syfte är att 
organisera data såväl kvalitativa som kvantitativa för att ge systematik och 
överskådlighet (Backman, 1998). För att få en helhetsbild lästes alla artiklar upprepade 
gånger enskilt. Därefter eftersöktes likheter och skillnader i artiklarna. ”Det är genom att 
jämföra skillnader som en uppfattning får en gestalt – genom kontrasten till andra 
uppfattningar ser man det karaktäristiska för en uppfattning” (Larsson, 1984, s. 31). 
Genom att arbeta med dessa skillnader och likheter uppstod ett mönster där kvalitativa 
teman framträdde (Dahlberg, 1997).  Dessa mönster framträdde när likheter sågs i flera 
artiklar. Arbetet med artiklarna går från helhet till delar till en ny helhet. Detta gjorde att 
teman ”Bristande delaktighet i omvårdnaden”, ” Familjelivet fokuserar sjukdomen”, 
”Föräldrar emotionellt pressade” och ”Syskonrelationen förändras” framträdde. Genom 
analysen av artiklarna har en ändamålsenlig och tolkningsbar form givits så att resultatet 
nu kan relateras till studiens syfte (Backman, 1998). I steg tio strukturerades slutligen 
resultaten och skrevs ner.  

Etisk bedömning 
Det är viktigt att inte använda sin förförståelse eller personliga fördomar när en 
litteraturstudie genomförs (Streubert-Speziale & Carpenter, 2003). Nyberg (2000) 
refererar till American Psychological Association (APA, 1994; Cone & Foster, 1996) 
principer på vetenskaplig forskning som har två huvudsyften. Dessa är ”att bidra till 
riktighet och noggrannhet i vetenskaplig kunskap och att skydda rätten till intellektuell 
egendom dvs. att ta hänsyn till upphovsrätten” (s.35). Referenser och citeringar ska vara 
tydliga och pålitliga (MFR, 1996). Studiens artiklar och metod ska vara så tydlig och 
noggrann att missuppfattning inte kan ske. I artiklarna klargjordes författarnas etiska 
överväganden och i vissa fall angavs att godkännande av etisk kommitté getts.   



 

8 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra teman och nedan presenteras en översikt (Figur 1). I figuren 
representeras varje artikel av en ordningssiffra som utläses i bilaga 2.  
 

Artiklar Bristande 
delaktighet i 
omvårdnaden 

Familjelivet 
fokuserar 
sjukdomen 

Föräldrar 
emotionellt 
pressade 

Syskonrelationen 
förändras 

1  X X  
2  X   
3 X  X  
4  X   
5    X 
6 X    
7    X 
8  X X X 

Figur 1 Översikt av de teman som urskiljs i respektive artikel. 

Bristande delaktighet i omvårdnaden 
I sjuksköterskornas omvårdnad av patienter med anorexia nervosa har de lite kunskap 
och utbildning inom den psykiska hälsan. Sjuksköterskorna kämpar därför med att 
kunna förstå det komplexa i anorexia nervosa (Ramjan, 2003). Enligt McMaster, Beale, 
Hillege och Nagy (2004) beskrivs att den information och konsultation som anhöriga 
vill ha var inte tillräcklig från sjuksköterskorna. När anhöriga inte fick den hjälp de ville 
ha sökte de hjälp i böcker, dagstidningar, stödorganisationer, rekommendationer från 
vänner och bekanta. Ibland fann de anhöriga hjälp hos lekmän eller privata 
allmänläkare. Detta är inte förvånande med tanke på att Ramjan (2003) beskriver att 
anhöriga upplevde att de kände sig utestängda från vården av sina barn. En anhörig 
beskriver upplevelsen så här:  
 

”…The message to parents is I’m seeing your child,  
I’m taking over from you…you stay home…and make 
sure she eats’…It’s insulting to a person like me…I’ll do 
what ever it takes. But don’t shut me out and treat me like 
a moron. It makes me angry” (McMaster et al., 2004 
s.70). 

 
Följden av att anhöriga inte var tillräckligt involverade i omvårdnaden gjorde att barnen 
blev tystlåtna i sin kommunikation med familjen, vilket förstärkte de sjukas ensamhet. I 
studien framkom att anhöriga hade negativa inställningar gentemot 
omvårdnadspersonalen (sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden). Författarna 
belyser därför vikten av att anhöriga och omvårdnadspersonal samarbetar med varandra. 
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Anhörigas medverkan har varit nödvändig för barnets och familjens hälsa och har hjälpt 
dem på vägen mot tillfrisknandet (McMaster et al., 2004).  

Familjelivet fokuserar sjukdomen 
Det centrala i en familj med en familjemedlem som insjuknat i anorexia nervosa är att 
det mesta kretsar kring mat, ätande och vikt. Hela familjelivet påverkas under måltiden, 
där det ofta blir en lång kamp med diskussioner om mat istället för att vara en trevlig 
stund tillsammans. Detta kan upplevas stressande och pågå i flera timmar (Whitney & 
Eisler, 2005). Situationer kring måltiderna är så ohållbara att familjen undviker att delta 
i måltiderna (a.a.). Även Cottee-Lane, Pistrang och Bryant-Waugh (2004) beskriver i sin 
studie att måltiden är extremt stressig för alla i familjen. Enligt Hillege, Beale och 
McMaster (2006) förde ätstörningen familjemedlemmarna antingen närmare varandra 
eller splittrade dem. Familjen förändrades negativt när en familjemedlem insjuknat i 
sjukdomen anorexia nervosa. En förälder uttrycker sig så här:  
 

”our family is not how we imagined it would be, like the 
girls don’t necessarily get on and therefore we don’t have 
a big lovely family that we’d always thought we’d have” 
(Hillage et al., 2006 s. 1019).  

 
I ett behandlingsprogram för att få familjen att kunna fokusera på annat än mat och vikt 
beskriver de att det är mycket svårt. När sjukdomen blir det centrala i familjelivet 
känner familjen det som om allt står stilla och ser bara här och nu istället för att blicka 
framåt (Whitney & Eisler, 2005; Cottee-Lane et al., 2004). Familjen har dålig kunskap 
om anorexia nervosa vilket gör att de vill fördjupa sig i mer kunskap om sjukdomen. 
Denna kunskap försöker de skaffa för att klara av situationen på olika sätt. I familjens 
försök att hjälpa den sjuke kan de gå långt genom att mana på och uppmuntra till att äta 
även om det upplevs svårt (Whitney & Eisler, 2005). I en studie gjord hos en familj där 
en dotter lider av anorexia nervosa framkom att dotterns självsvält var för att hon ville 
straffa sin familj. Detta för att hon hade blivit tvingad att arbeta inom familjeföretaget. 
Detta var ett sätt att visa för familjen att hon kunde bestämma över sig själv (Chan & 
Ma, 2002). 

Föräldrar emotionellt pressade 
I en studie gjord på föräldrars upplevelser med att ha ett barn med anorexia nervosa 
framkom att föräldrarna inte har tillräckligt med kunskap om anorexia nervosa. De 
försökte hitta information genom att läsa i böcker, gå med i organisationer, titta på TV 
och genom att prata med föräldrar och omvårdnadspersonal som hade erfarenhet av 
anorexia nervosa. En förälder beskriver sin frustration av att inte ha tillräcklig kunskap 
på detta sätt:  
 

“I felt I should have picked up on it earlier or if I’d have 
caught it earlier it wouldn’t ever have developed as bad 
as it was, but I just, we didn’t see it, we just couldn’t see 
it, it was very complicated, very hidden I think, quite a 
secretive illness (Cottee-Lane et al., 2004 s. 171).  
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När föräldrarnas känslomässiga press blev för stor blev det svårt för dem att klara av 
situationen (Hillege et al., 2006). Föräldrarna vände sig då till omvårdnadspersonalen för 
att få hjälp. Den hjälp de fick var oftast inte tillräcklig eftersom omvårdnadspersonalen 
inte fångade upp sjukdomen anorexia nervosa i tid. Detta ledde till fördröjning av rätt 
behandling. Föräldrarna hade ofta egna idéer för hur de kunde hjälpa sitt barn. De sökte 
hjälp hos omvårdnadspersonalen för att få råd på de förslag de redan hade. Majoriteten 
av föräldrarna upplevde att de råd de fick av omvårdnadspersonalen var bra. Utan dessa 
hade de inte kunnat klara av situationen (Cottee-Lane et al., 2004). Enligt McMaster et 
al. (2004) kunde föräldrarna känna lättnad när de fått hjälp. En förälders upplevelse av 
omvårdnaden:  

 
”When things were really bad (the professional) at (the 
specialist hospital) was wonderful…” (Cottee-Lane et al., 
2004 s. 174).     

 
För föräldrar medförde sjukdomen att de kände sig isolerade från släkt, vänner och 
omvårdnadspersonal. Detta var ett resultat av att de valde att isolera sig för att kunna 
klara av situationen. De kunde känna att de var utanför gemenskapen med andra, 
inklusive omvårdnadspersonalen som hade en negativ attityd mot dem därför att de hade 
ett barn med anorexia nervosa (Hillege et al., 2006). Föräldrarna spenderade mycket 
pengar på sjukhusvistelser, hälsoförsäkringar och terapeuter vilket innebar en 
ekonomisk uppoffring. Informationen till föräldrarna om denna ekonomiska påverkan 
var minimal. Ett citat från en förälder:  
 

”…we have spent an awful lot of money. Not begrudged, 
by any means…a lot of people would not have the money 
to spend on it” (Hillege et al., 2006 s. 1020). 

 
Trots att föräldrarna upplevde brist på kunskap, känslomässig press, inte klarade av 
situationen och inte fick tillräckligt med hjälp från omvårdnadspersonalen vill de inte ge 
upp. Det innebar även en ekonomisk uppoffring samt isolering från omgivningen men 
de gör allt för att hjälpa sitt barn (McMaster et al., 2004). En förälder summerar det med 
orden:  
 

”You must be there for your children, don’t just abandon 
them no matter what…never, never” (a.a. 2004 s. 72). 

Syskonrelationen förändras 
Det sjuka barnet kände att när dennes syskon var närvarande hade detta en positiv 
inverkan. De kände även sorg när syskonen drog sig tillbaka, undvek dem och 
distanserade sig (Honey, Clarke, Halse, Cohn & Madden, 2006). Sjukdomens påverkan 
på syskonen gjorde att de försökte hjälpa och stödja det sjuka syskonet. Detta genom 
medvetna ansträngningar för att undvika att det sjuka syskonet blev arg och irriterad 
(Honey et al., 2006). Föräldrarna ville att syskonens vardagliga liv ska vara så normalt 
och ostört som möjligt. Syskonen gavs tid att prata med sina föräldrar så att de kunde 
känna sig bekräftade och kunde berätta vad som var viktigt i deras liv här och nu (Honey 
& Halse, 2006). I en studie beskrivs de sjuka flickornas och föräldrarnas upplevelser av 
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hur syskon påverkas av anorexia nervosa. Syskonen påverkas negativt av att ha ett 
syskon med anorexia nervosa, vilket påverkade deras syskonrelation (Honey et al., 
2006). Honey och Halse (2006) beskriver att föräldrar är oroliga över att syskonen blir 
påverkade av att de får mindre tid med dem. De känner rädsla och oro över att syskonen 
ser den konflikt och det trauma som är runt anorexia nervosa och är rädda för att 
syskonrelationen ska splittras. En förälder uttrycker sig så här:  
 

”I guess that’s something I work really hard at now is to 
sort of just spent time with each of (my children) and just 
asking them how there days been and where there up to 
and, you now, what they’ve done and how they’ve gone 
and all sort of thing, just sort of really be in touch with 
them“ (Honey & Halse, 2006 s. 55).   

 
Enligt Honey och Halse (2006) skyddar föräldrarna syskonen från att uppleva konflikter 
och försöker undanhålla information om sjukdomen och systerns situation. Syskonen 
skyddades även från att se smärtsamma scener som våld, konflikter eller andra 
skrämmande uppträdanden. Syskonen kunde fungera som en länk mellan det sjuka 
barnet och föräldrarna när deras relation var ansträngd (Honey et al., 2006).   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur familjen upplever situationen när en 
familjemedlem har anorexia nervosa. Författarna valde att göra en litteraturstudie som 
har genomförts genom att följa de tio stegen som redogörs i Polit och Hungler (1999). 
Metoden som användes i denna studie var lätt att följa från steg ett till steg tio. 
Analysmetoden och valet av litteraturstudie gav möjlighet att skapa en överblick över ett 
speciellt område i detta fall anorexia nervosa. Nackdelen är att förstahandsinformation 
saknas vilket en intervjustudie skulle ha gett. Åtta vetenskapliga artiklar har analyserats 
varav alla var kvalitativa. Detta för att belysa hur familjen upplever situationen när en 
familjemedlem har anorexia nervosa.  
 
I sökningen av artiklar valdes en avgränsning till år 2000 till 2008. Detta för att få så 
uppdaterad forskning som möjligt. I efterhand hade det varit att föredra att söka artiklar 
från 1998 och framåt. Detta hade troligtvis gett fler träffar som skulle ha kunnat 
användas i resultatet. Artiklarna skulle uppfylla kriteriet att finnas tillgängliga i fulltext 
vilket gjorde att sökningen begränsades och artiklar kan ha missats. De olika 
kombinationer av sökorden som användes gav sammanlagt 98 träffar. Ett stort antal av 
dessa handlade om sjukdomen anorexia nervosa och hur den sjuke upplevde sin 
situation och inte hur de anhöriga upplevde det. Det positiva med detta är att arbetssättet 
har varit tidsbesparande. I analysen lästes artiklarna upprepade gånger för att få en 
helhetsbild där likheter och skillnader kunde urskiljas. Likheter och skillnader var lätta 
att se, sortera och dela in i olika teman.     
 
Artiklarna som använts i resultatet har genomgått en peer review vilket innebär att de är 
vetenskapligt granskade. Författarna anser därför att resultatet är tillförlitligt och 
trovärdigt. För att få en helhetssyn av den insamlade datan har författarna sammanställt 
alla artiklar i resultatet och presenterar detta i bilaga 2. Enligt Polit & Hungler (1999) 
ger denna sammanställning en snabb överblick av litteraturen för läsaren. Under arbetets 
gång har författarna hela tiden tänkt på de etiska överväganden som tagits. Detta för att 
författarnas fördomar och förförståelse inte ska ta över. Detta styrker Streubert-Speziale 
och Carpenter (2003) genom att säga att det är viktigt att inte använda sin förförståelse, 
personliga fördomar under hela arbetet.  

Resultatdiskussion  
Syftet med studien är att belysa hur familjen upplever situationen när en familjemedlem 
har anorexia nervosa. Vi anser att det är av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om 
symtom och riskfaktorer vid anorexia nervosa. Det är också vikigt att sjuksköterskan 
har ett helhetsperspektiv och inte bara ser på sjukdomstillståndet. Enligt Socialstyrelsen 
(1993) finns dels allmän omvårdnad som är oberoende av sjukdom och medicinsk 
behandling även specifik omvårdnad. Den specifika omvårdnaden kräver kunskap om 
sjukdomen och dess behandling. I detta fall behöver sjuksköterskorna specifik kunskap 
om sjukdomen anorexia nervosa. I resultatet framkom fyra olika teman. Dessa teman är 
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”Bristande delaktighet i omvårdnaden”, ”Familjelivet fokuserar sjukdomen”, ”Föräldrar 
emotionellt pressade” och ” Syskonrelationen förändras”. 

Bristande delaktighet i omvårdnaden 
Resultaten i denna studie visar att sjuksköterskorna har brist på kunskap och utbildning i 
omvårdnaden av anorexia nervosa. De har svårt att sätta sig in i den svåra situationen 
som de anhöriga befinner sig i. Anhöriga till de insjuknade kände att de inte var 
tillräckligt involverade i och kände sig bortkopplade från omvårdnaden. Därför fick de 
anhöriga negativa inställningar till omvårdnadspersonalen (sjuksköterskor, 
undersköterskor och vårdbiträde) på grund av att de tyckte att deras närvaro inte hade så 
stor betydelse. Detta belyser hur viktigt det är att anhöriga är delaktiga i omvårdanden 
av barnet, vilket leder till känslor av trygghet. Socialstyrelsen (2005) betonar vikten av 
att sjuksköterskan bemöter anhöriga på ett respektfullt, empatiskt och lyhört sätt. Om de 
anhöriga kände att de blev bemötta på detta sätt skulle samarbetet mellan dem fungera 
bättre och därmed även omvårdnaden av det sjuka barnet.  Løkensgard (2007) beskriver 
att omvårdnaden vid anorexia nervosa fordrar flera typer av kompetens såsom 
medicinsk och psykiatrisk expertis. Om dessa kompetenser hade uppfyllts hade 
omvårdnaden av det sjuka barnet varit bättre och de anhöriga hade fått vara mer 
delaktiga.  

Familjelivet fokuserar sjukdomen 
Resultaten visar att anorexia nervosa kan vara ett sätt för barnet att visa att hon kan 
bestämma över sig själv och sin kropp. I detta fall genom att vägra äta mat. Många 
familjer upplever därför att deras vardagsliv kretsar kring mat, vikt och ätande. Detta 
påverkar hela familjen och det blir ofta långa strider och diskussioner som kan pågå 
under en längre tid vid måltider. Familjemedlemmarna upplever detta som mycket 
stressande och har tappat njutningen av den trevliga stunden som de vanligtvis har i 
samband med måltiden. Situationen blir därför ohållbar och de undviker att delta i 
måltiden vilket Råstam-Bergström et al. (1995) poängterar. När det är diskussioner om 
hur maten tillagats och om den är kalorisnål kan det upplevs som tjatigt och familjen 
orkar inte mer och går därifrån.  När en familjemedlem insjuknar i anorexia nervosa blir 
hela familjen involverad. Det sker en stor förändring för att kunna klara av situationen. 
Sjukdomen blir det centrala i familjelivet och allt kretsar kring detta. Familjen har svårt 
att se framåt, de ser bara här och nu. Därför är det viktigt att sjuksköterskan ger familjen 
mycket stöd vilket Jahren-Kristoffersen (1997) poängterar. En parallell kan dras till 
något så enkelt som när ett barn insjuknar i influensa då allt kretsar kring att barnet ska 
må så bra som möjligt och tillfriskna. Familjen är i barnets situation här och nu, där 
framtidsplaner skjuts framåt. Familjen har dålig kunskap om anorexia nervosa och 
försöker hitta information om sjukdomen på olika sätt för att förstå den bättre. Här har 
sjuksköterskan en viktig roll och bör ha god kompetens inom medicinsk vetenskap och 
psykiatrisk omvårdnad, kunskaper i näringsfysiologi, psykologi samt familjedynamik 
enligt Løkensgard (2007). Även om familjen upplever det svårt vill de uppmuntra och 
mana på barnet att äta för att tillfrisknandet ska kunna börja. För att få familjen att 
fokusera på annat, bearbeta den svåra situationen samt att kunna se framåt kan de delta i 
familjeterapi. Clinton och Norring (2002) framhåller också att familjeterapi är en del av 
behandlingsprogrammet för att tillfriskna.   
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Föräldrar emotionellt pressade 
Föräldrarna kände frustration av att de inte kunde så mycket om anorexia nervosa. De 
vände sig därför till omvårdnadspersonalen för att få hjälp. Den hjälp de fick var oftast 
inte tillräcklig. Istället skaffade föräldrarna information genom att läsa i böcker, gå med i 
organisationer, se på TV och prata med andra föräldrar som befinner sig i samma 
situation som de är i för att klara av situationen. Denna typ av information är inte 
tillräckligt tillförlitlig, utan här skulle sjuksköterskan med sin kunskap ha gett en 
evidensbaserad sjukvård3. Socialstyrelsen (2005) och Swenurse (2007) betonar vikten av 
att sjuksköterskan ger information, vägleder och undervisar genom att föra en dialog med 
föräldrarna. Sjuksköterskan skall även bemöta dem på ett respektfullt, lyhört och 
empatiskt sätt. I de fall föräldrarna redan hade egna idéer för hur de kunde hjälpa sitt 
sjuka barn upplevdes det som bra råd från sjuksköterskan. På detta sätt kunde 
sjuksköterskan hjälpa och underlätta för föräldrarna med att leva med ett barn som har 
insjuknat i anorexia nervosa. Den känslomässiga press som föräldrar kände för att klara 
av situationen blev för stor och de kände att deras värld rasade samman. Ett stort behov 
av stöd från omvårdnadspersonalen behövs enligt Jahren-Kristoffersen (1997).  
 
Att ha ett barn som insjuknat i anorexia nervosa i familjen gjorde att föräldrarna kände sig 
isolerade från släkten, vännerna och omvårdnadspersonalen för att de skulle klara av 
situationen. Det är viktigt att sjuksköterskan här inte tar en försvarsställning utan är 
tillmötesgående och stöttar och uppmuntrar föräldrarna. Om inte detta sker kan de få en 
negativ bild av omvårdnadspersonalen, vilket kan hämma barnets tillfrisknade (Jahren-
Kristoffersen, 1997). Situationen innebar en ekonomisk uppoffring för föräldrarna då 
sjukförsäkringar, sjukhusvistelser och terapeuter är mycket kostsamma. Informationen 
om detta var minimal. Trots att föräldrarna kände känslomässig press, inte fick tillräckligt 
med hjälp från omvårdnadspersonalen, inte klarade av situationen, upplevde brist på 
kunskap, isolering från omgivningen och ekonomisk uppoffring ville de stötta och hjälpa 
sitt barn. Som förälder gör nog många vad som helst för sitt barn. 

Syskonrelationen förändras 
Resultaten visar att när syskonen var närvarande kände det insjuknade barnet en positiv 
känsla. Men när de drog sig tillbaka och distanserade sig upplevde de sorg och smärta. 
Den påverkan syskonen kände av sjukdomen gjorde att de ville hjälpa syskonet som har 
insjuknat i anorexia nervosa. För föräldrarnas del var det viktigt att de övriga av syskonen 
blev sedda och att de fick tid till att berätta om vad som händer i deras liv. Jahren-
Kristoffersen (1997) styrker resonemanget kring att när ett barn i familjen insjuknar i en 
sjukdom tar det mycket uppmärksamhet från föräldrarna. På grund av att de övriga 
barnen i familjen inte får den uppmärksamhet de behöver känner föräldrarna skuldkänslor 
och kommer i en inre konflikt. De känner även en oro för syskonen eftersom de har fått 
mindre uppmärksamhet och är oroliga att relationen mellan syskonen ska splittras (a.a.). 
Att barn behöver uppmärksamhet och tid med sina föräldrar börjar redan i tidig ålder. Om 
barnen inte får den uppmärksamhet de behöver kan de ibland leda till att de försöker få 
den på andra sätt som att vara duktig i skolan.    
 
Sjukdomen anorexia nervosa medför stora konflikter och skrämmande uppträdanden vid 
måltider. Enligt Råstam-Bergström et al. (1995) blir det diskussioner om vad som ingår i 

                                                 
3 ”uttrycker principen att varje åtgärd i sjukvården skall vara baserad på den bästa (mest tillförlitliga) 
kunskap som är tillgänglig vid beslutstillfället” (www.ne.se). 
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den mat som står på bordet och om den är fett- och kalorisnål och hur den har tillagats. 
Dessa konflikter som uppstår gör att föräldrarna vill skydda syskonen från att se systerns 
beteende och undanhålla information om sjukdomen. När relationen mellan det sjuka 
barnet och föräldrarna blir ansträngt kan de övriga av syskonen fungera som en länk 
mellan dem. 

KONKLUSION 

Denna litteraturstudie visar hur viktig sjuksköterskornas omvårdnad är av anhöriga med 
en familjemedlem som insjuknat i anorexia nervosa. Att sjuksköterskorna och de 
anhöriga samarbetar i omvårdnaden är av stor vikt samt att anhöriga får vara delaktiga.  
Det är också viktigt att sjuksköterskorna ger information och stöd så att de anhörigas 
situation kan underlättas. När de anhöriga kände att de inte fick tillräckligt med stöd och 
att informationen var bristfällig skapade det oro och stress.  
 
Vi tyckte att arbetet med studien var intressant och det gav oss en insikt i hur viktigt det 
är med delaktighet, information och stöd för både anhöriga och patienten. Resultaten i vår 
studie visar att informationen till de anhöriga inte var tillräcklig. Att anhöriga skall få 
adekvat information borde vara en självklarhet inom sjukvården. Enligt Socialstyrelsen 
(1993) ingår det i sjuksköterskans arbetsuppgift att informera, vägleda och ge stöd. Detta 
för att sjuksköterskan ska kunna underlätta för de anhöriga i deras situation. 
Informationen är avgörande för anhörigas delaktighet i omvårdnaden. När 
sjuksköterskorna förlorade sina professionella värderingar i omvårdnaden mot det 
insjuknade barnet ledde detta till en försämrad omvårdnad. Detta gjorde att anhörigas 
upplevelser av situationen försämrades. Sjuksköterskor som arbetar med anorexia 
nervosa-patienter behöver vidareutbildning inom den specifika omvårdnaden som denna 
sjukdom kräver. Det är viktigt att sjuksköterskan har ett helhetsperspektiv på hela 
situationen och inte bara ser till sjukdomen anorexia nervosa. Arbetet med denna 
litteraturstudie har gett ett ökat intresse för anorexia nervosa. Framtida forskning behövs 
om orsakerna till anorexia nervosa, sjuksköterskans bemötande av de anhöriga och hur 
sjuksköterskorna upplever situationen med att vårda anorexia nervosa-patienter och dess 
anhöriga. Även forskning på hur sjuksköterskorna kan underlätta för de anhöriga skulle 
vara av stor betydelse. 

IMPLIKATIONER FÖR KLINISK VERKSAMHET 

Genom litteraturstudiens beskrivning av anhörigas upplevelser av situationen med att en 
familjemedlem har anorexia nervosa hoppas vi på en förbättring av vidareutbildning 
inom detta område.  En stödgrupp där sjuksköterskorna kan ventilera, ge och få feedback 
för hur de upplever omvårdnaden skulle vara av stor vikt för att de skall kunna ge god 
omvårdnad. Vår förhoppning är att den här studien skall bidra till en bättre insikt i hur 
viktigt det är att anhöriga är delaktiga i omvårdnaden av patienter med anorexia nervosa.  
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resultat.  

 
Titel Författare Syfte Metod  Resultat 
1. Impact of 
eating 
disorders on 
family life: 
individual 
parents’ 
stories 

Hillege, S., 
Beale, B., 
& 
McMaster, 
R. (2005).  

Att tänka på effekten 
av ätstörningar hade 
för familjen, 
speciellt 
föräldrarnas. 

 
 

Semi- 
strukturerade 
intervjuer.  

Att familjen antingen 
enas eller splittrasa, 
föräldrars oförmåga att 
klara av, tanklösa 
kommentarer från 
vänner och bekanta, 
social isolering och 
ekonomiska effekter.   

2. Theoretical 
and empirical 
models 
around caring 
for someone 
with a eating 
disorder: The 
reorganization 
of family life 
and inter-
personal 
maintenance 
factors 

Whitney, 
J., & 
Eisler, I. 
(2005). 

Att utforska hur 
familjelivet i början 
blir stört av 
sjukdom.  Man 
diskuterar 
erfarenheter utifrån 
andra familjer med 
sjukdom.   

Empirisk och 
teoretiska 
bevis. 

Kom fram till sex 
teman. Den centrala 
rollen av symtom i 
familjelivet, begränsa 
tidsuppfattning till här 
och nu, begränsning av 
tillgängliga mönster i 
familjens gemenskap, 
förstärkning av 
aspekterna i 
familjefunktionen, 
avtagande förmåga att 
tillgodose familjens 
livsbehov, känsla av 
hjälplöshet.    

3. The parent 
experience of 
eating 
disorders: 
Interactions 
with health 
professionals. 

McMaster, 
R., Beale, 
B., Hillage, 
S., & 
Nagy, S.  
(2004). 

Erfarenheterna av 
föräldrar till barn 
med Anorexia 
Nervosa och/eller 
Bulimia Nervosa 
undersöktes och 
denna artikel syftar 
till att presentera en 
komponent: 
föräldrars interaktion 
med 
omvårdnadspersonal.   

Intervjuer.  De kom fram till sex 
teman som relaterades 
till föräldrarnas 
interaktion med 
omvårdnadspersonalen. 
Dessa var att hitta 
hjälp, känner ingen 
delaktighet i 
omvårdnaden om sitt 
barn, engagemanget 
med 
omvårdnadspersonalen, 
bilder beskrivarna av 
omvårdnadspersonalen 
gentemot barn och 
föräldrar, vara klok: att 
finna alternativ när allt 
annat faller och 
föräldrar är inte redo 
att ge upp. 
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Titel Författare Syfte Metod Resultat 
4. Family 
themes of 
food refusal: 
disciplining 
the body and 
punishing the 
family 

Chan,. 
Z.C.y. & 
Ma,. J.L.C. 
(2002). 

Det finns ingen 
kvalitativ forskning av 
den djupa meningen 
med matvägran. Syftet 
är därför att minska 
gapet genom att studera 
en familj med en 
anorektisk dotter i Hong 
Kong.  

Videoinspelningar. Flickan i familjen 
disciplinerade sin 
kropp genom 
matvägran, detta 
ledde till att 
familjen blev 
straffad. 

5. Looking 
after well 
siblings of 
adolescent 
girls with 
anorexia: an 
important 
parental role 

Honey,. A. 
& Halse,. 
C. (2006). 

Att undersöka i detalj de 
medvetna och avsiktliga 
ansträngningar som 
föräldrar gör för att 
hjälpa de friska 
syskonen att anpassa sig 
till den kroniska och 
livshotande sjukdomen i 
familjen, i detta falla 
anorexia. 

In-depth intervjuer. De kom fram till 
att föräldrarna 
ville bevara det 
normala, 
kompensera för 
förändringar i 
familjelivet, ge 
ytterligare stöd, 
skydda syskonen 
och klara av 
konsekvenserna. 

6. Nurses and 
”therapeutic 
relationship”: 
caring for 
adolescents 
with anorexia 
nervosa. 

Ramjan,. 
L.M. 
(2003). 

Originalsyftet var att ge 
rik data på utvecklingen 
av terapeutiska relationer 
mellan tonåringar med 
diagnosen Anorexia 
Nervosa och 
barnsjuksköterskorna. 
Senare ändrad till att 
undersköka de svårigheter 
och förhinder som hindrar 
denna form av 
terapeutiska relationer i 
detta sammanhang.   

Semi- strukturerade 
intervjuer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kom fram till: 
kämpa för 
förståelse, kämpa 
för kontroll och 
kämpa för 
terapeutisk 
relation.  

7. The 
Influence of 
Siblings on the 
Experience of 
Anorexia 
Nervosa for 
Adolescent 
Girls 

Honye,. A. 
Clarke,. A. 
Halse,. C. 
Kohn,. M. 
& 
Madden,. 
S. 
(2006) 

Att rikta på de betydande 
brister som finns inom 
ätstörningsforskningen 
genom att undersöka på 
de sätt som syskon 
influerar tonårsflickorna 
med Anorexia Nervosa, 
detta från de  
diagnostiserade flickorna 
med anorexia och 
föräldrarnas perspektiv. 

In-depth intervjuer De kom fram till 
att syskonen 
genom sin 
närvaro 
påverkade, 
gensvaret till 
anorexia, indirekt 
influens, 
bidragande 
faktorer.  

8. Childhood 
Onset 
Anorexia 
Nervosa: The 
Experience of 
Parents.  

Cottee-
Lane,. D. 
Pistrang,. 
N. & 
Bryant-
Waugh,. R. 
(2004). 

Att systematisk beskriva 
föräldrars erfarenhet av 
att ha ett barn med 
Anorexia Nervosa. 

Semi- strukturerade 
interjuver.  

De kom fram till 
att förstå 
ätstörningar, 
ätstörningens 
betydelse och att 
klara av 
ätstörningen och 
dess betydelse. 

 


