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Sammanfattning 

 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans roll i omvårdnaden av 

patienter med anorexia nervosa. Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna 

EBSCO host, PubMed, psycINFO, Blackwell Synergy, Wiley InterScience Journals och 

Academic Search Elite. Studiens huvudresultat utgjordes av tre huvudkategorier; 

kommunikation, bemötande och omvårdnadsåtgärder. Kommunikation visade sig vara viktig 

utifrån flera olika aspekter. Det var i första hand viktigt att få en fungerande kommunikation 

med patienten, men de anhöriga fick inte heller glömmas bort utan spelade en stor roll i 

omvårdnaden. För att utvecklas i sin roll som sjuksköterska i arbetet med anorexiapatienter 

var även kommunikationen med kollegor viktig. I bemötande av patienter med anorexia 

nervosa var det viktigt att se patienten utifrån en helhetssyn, att kunna bemästra svårigheter, 

att kunna bygga upp ett förtroende mellan sig själv och patienten samt att ha den rätta 

personligheten. De omvårdnadsåtgärder som togs upp var att kunna ge patienten adekvat 

utbildning om sjukdomstillståndet och att samtidigt vara ett stöd. Dessa områden har 

betydelse för att uppnå en fungerande roll som sjusköterska i omvårdnaden av patienter med 

anorexia nervosa. 

 

 
Nyckelord: anorexia nervosa, sjuksköterskans roll, patienter, omvårdnad 

   



Abstract 

 
The aim of this descriptive literature review was to describe the nurses’ role in the nursing of 

patients suffering from anorexia nervosa. The search for literature was made in the data bases 

EBSCO host, PubMed, psycINFO, Blackwell Synergy, Wiley InterScience Journals and 

Academic Search Elite. The main result of the study was presented in three categories; 

communication, meeting the patient and nursing measures. Communications was important in 

different ways. First it was important to be able to communicate with the patient, but the next 

of kin also played an important role in the nursing and should not be forgotten. To continue 

developing in the role as a nurse, working with patients suffering from anorexia nervosa, 

communication with co-workers was important. When meeting patients suffering from 

anorexia nervosa, seeing the patient with a holistic sight was important. It was also important 

to be able to overcome difficulties, to build a trust and to have the right personality. The 

nursing measures brought up were to be able to educate the patient about the disease and to be 

a support. All these areas brought up in the result were needed to achieve a functioning role as 

a nurse in the nursing of patients suffering from anorexia nervosa. 
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1. Introduktion 
1.1 Definition av anorexia nervosa 

Anorexia nervosa är en av de mest omskriva psykiatriska sjukdomarna och förekomsten av 

sjukdomen har på senare år ökat markant. Anorexia nervosa drabbar ca 1-2 % av kvinnor i 

åldern 15-35 år, men hela 10 % får ett anorektiskt beteende som kan kräva mer eller mindre 

stöd och behandling. Undantagsvis drabbas även barn och äldre personer. Ätstörningar hos 

äldre människor har ofta ett starkt samband med andra psykiska eller somatiska sjukdomar. 

Även män drabbas av anorexia nervosa, men inte i samma utsträckning som kvinnor. Av 20 

personer som drabbas av sjukdomen är en man (Lock, Le Grange, Agras & Dare 2001).  

 

I uppsatsen används både benämningarna anorexia nervosa och ätstörningar. Dessa avser 

samma sak. Ätstörningar är ett samlingsnamn på ett antal skadliga beteendemönster vad gäller 

ätande, till exempel anorexia nervosa (Eriksson & Carlsson 2001).  

 

Anorexia nervosa börjar ofta med en oskyldig bantning som senare urartar och stör en rad 

normala livsfunktioner (Eriksson & Carlsson 2001). Efterhand går all tid och energi till tankar 

på mat, vikt och kroppsutseende. Till symtombilden hör ofta även ett tvångsmässigt 

överdrivet motionerande (Giordano 2005). Både i det vardagliga kliniska arbetet med 

patienter och vid forskning över hela världen används numera DSM-systemet (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) för att diagnostisera anorexia nervosa (American 

Psyciatric Association 1987 & 1994).  DSM-IV kriterier för anorexia är: 

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

(t.ex. viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än (85 % av den 

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

mindre än 85 % av den förväntade). 

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

hon är underviktig. 

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

kroppsvikt eller form; förnekar allvaret i den låga kroppsvikten. 

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

menstruationer uteblir. (En kvinnas menstruation anses ha upphört om hon endast 

menstruerar till följd av hormonbehandling, t.ex. med östrogen) (American Psyciatric 

Association 1987 & 1994).  
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Den som lider av anorexia nervosa förnekar allvaret i den låga kroppsvikten som påverkar 

kroppen negativt när den ständigt går på sparlåga. Detta leder till att anorektiker har en 

förhöjd dödlighet (Eriksson & Carlsson 2001, Råstam 1995).  

 

1.2 Orsaker till anorexia nervosa 

Anorexia nervosa är mer vanligt i industrialiserade länder och hos vita kvinnor med hög 

social status. Orsakerna till anorexia nervosa kan bero på en mängd faktorer. De vanligaste 

orsakerna är lågt självförtroende, depression, mobbning, press från familjen, dåliga 

familjeförhållanden, höga förväntningar på sig själv, sexuellt utnyttjande och samhällets ideal. 

Undersökningar har även visat att deltagande i en aktivitet som förespråkar smalhet, till 

exempel idrottande, ökar risken för att drabbas av en ätstörning (Glant 2000, Tozzi 2002).  

 

1.3 Behandlingsmetoder 

Behandlingsmetoder som används vid anorexia nervosa är bland annat farmakologisk 

behandling, kognitiv beteendeterapi, psykoanalytisk psykoterapi, familjeterapi, psykoterapi i 

grupp, kroppsinriktad behandling, psykopedagogik. Beroende på hur pass långt gången 

sjukdomen är kan man vårdas på en slutenvårdavdelning eller vid en öppenvårdsmottagning 

(Clinton & Norring 2002, Kong 2004) 

 

1.4 Sjuksköterskans yrkeskompetens 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska skall 

sjuksköterskan ha förmåga att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, 

såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. Helhetssyn och etiskt 

förhållningssätt ska genomsyra samtliga kompetensområden och innebär att sjuksköterskans 

ska utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn, visa omsorg och 

respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet, tillvarata patientens och/eller 

närståendes kunskaper och erfarenheter. Sjuksköterskan ska även visa öppenhet och respekt 

för olika värderingar och trosuppfattningar, utifrån patientens och/eller närståendes önskemål 

och vid behov föra deras talan, tillämpa gällande forskningsetiska konventioner och tillvarata 

arbetslagets och andras kunskaper/erfarenheter och genom teamsamverkan bidra till en 

helhetssyn på patienten (Socialstyrelsen 2005). Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan 

fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 

hälsa och att lindra lidande. God omvårdnad skall ges till alla oavsett hänsyn till ålder, 
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hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, nationalitet, politisk åsikt, ras 

eller social status (ICN 2000).  

 

1.5 Omvårdnadsteoretisk anknytning 

Watsons omvårdnadsteori har en humanistisk och holistisk människosyn vilket innebär att 

hon ser människan som mer än summan av sina delar. Enligt Watson påverkar olika faktorer 

en persons liv och välbefinnande. Watsons teori innefattar tio omvårdnadsfaktorer som 

sjuksköterskan ska uppmärksamma och som främjar och återställer hälsa samt förhindrar 

sjukdom i vårdmiljön. Sjuksköterskans människosyn har betydelse för omvårdnadens 

utformande. Målet med omvårdnad är enligt Watson att genom de tio omvårdnadsfaktorerna 

ge en fördjupad dimension åt omvårdnad för att kunna hjälpa patienten till harmoni, 

upplevelse av hälsa, självinsikt och självförståelse. Omvårdnad är grundad på universella 

mänskliga värden som godhet, omtanke och kärlek, såväl till det egna jaget som till andra 

människor. Det mest centrala begreppet i Watsons omvårdnadsteori är mänsklig omsorg, som 

för henne är kärnan i all omvårdnad. Watson menar att en sjuksköterska kan vårda en patient 

av pliktkänsla eller moralisk skyldighet och på så sätt anses vara en god sjuksköterska. Detta 

är dock inte detsamma som att sjuksköterskan visat mänsklig omsorg för patienten. Att ge 

mänsklig omsorg kräver att sjuksköterskan har den idealistiska och värdefulla omsorgen som 

utgångspunkt, vilket tar sig uttryck i konkreta handlingar. De tio omvårdnadsfaktorerna 

Watson anser vara viktiga hos en sjuksköterska är:  

1. Humanistisk-altruistiskt värdesystem 

2. Tro och hopp 

3. Känslighet gentemot självet och andra 

4. Mänsklig omsorgsrelation, präglad av hjälpande och tillit 

5. Att ge uttryck för negativa och positiva känslor 

6. Kreativ, problemlösande omsorgsprocess 

7. Transpersonell undervisning och inlärning 

8. Stödjande, skyddande och/eller förbättrande av psykiskt, fysisk, social och andlig 

miljö 

9. Tillgodoseende av mänskliga behov 

10. Existensiell-fenomenologisk-andliga krafter (Watson 1993). 
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1.6 Problemområde 

Sjuksköterskan är en av de yrkesgrupper som kommer i kontakt med patienter som insjuknat i 

anorexia nervosa. Samarbetet mellan patient och sjuksköterska är viktigt för en fungerande 

vård. Det har visat sig att en fungerande relation mellan sjuksköterskor och anorexiapatienter 

är extra viktig eftersom det är en svårbehandlad och speciell patientgrupp (Glant 2000, 

Fleming & Szmukler 1992). Problemet är att tidigare forskning visat att sjuksköterskor saknar 

tillräcklig kunskap och utbildning om hur vården och bemötandet av en patient med anorexia 

nervosa bör gå till. Det har lett till att patientens tillfrisknande tagit onödigt lång tid och att 

sjuksköterskan fått jobba extra hårt (Ramjan 2004, Cordery 2006, Williams & Leichner 

2006). För att sjuksköterskor ska bli medvetna om att detta problem kan vara avgörande för 

patienters tillfrisknande behövs mer forskning och utbildning i ämnet. Det är därför av vikt att 

ta reda på hur sjuksköterskan ska agera i omvårdnaden av patienter med anorexia nervosa. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva vilken roll sjuksköterskan 

har i omvårdnaden patienter med anorexia nervosa. 

 

1.8 Frågeställning 

- Vilken är sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med anorexia nervosa? 
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2. Metod 
2.1 Design 

Designen var en deskriptiv litteraturstudie baserad på empiriska studier (Brink & Wood 

2001). 

 

2.2 Databaser och sökord 

Databaser som användes var: EBSCO host, PubMed, psycINFO, Blackwell Synergy, Wiley 

InterScience Journals och Academic Search Elite. 

 

Sökorden som användes var: eating disorders and nursing anorexia nervosa. 

 

2.3 Utfall av sökning 

Tabell 1. Databas, sökord, antal träffar och antal använda träffar i litteraturstudien. 
 

Databaser 
 

 
Sökord 

 
Antal träffar 

 
Använda träffar 

 
EBSCO host 

 

Eating disorders and 
nursing anorexia nervosa 

 
45 

 
1 

 
PubMed 

 

Eating disorders and 
nursing anorexia nervosa 

 
217 

 
2 

 
psycINFO 

 

Eating disorders and 
nursing anorexia nervosa 

 
1 

 
0 

 
Blackwell Synergy 

 

Eating disorders and 
nursing anorexia nervosa 

 
263 

 
5 

 
Wiley InterScience 

Journals 
 

Eating disorders and 
nursing anorexia nervosa 

 
136 

 
5 

 
Academic Search Elite 

 

Eating disorders and 
nursing anorexia nervosa 

 
32 

 
1 

 

2.4 Kriterier för urval av källor 

Urvalskriterier som användes för artiklarna var att studierna skulle handla om ätstörningar, 

studierna skulle vara inriktade mot i-länder jämförbara med Sverige, de skulle vara empiriska, 

de skulle vara skriva på engelska eller svenska, de fick vara högst 20 år gamla. Totalt lästes 

694 abstrakt. Utav dessa föll 680 bort då abstrakt och titel inte kunde kopplas till studiens 

syfte och frågeställning. Det var viktigt att studierna skulle avspegla sjuksköterskans 

professionalitet, värdegrund, förhållningssätt och erfarenheter av att vårda patienter med 
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anorexia nervosa. En artikel (Broussard 2004) handlade om bulimia nervosa. Artikel kan ändå 

ses som relevant då merparten av deltagarna även hade eller hade haft anorexia nervosa. 

Totalt valdes 14 artiklar ut. 

 

2.5 Valda källor 

Tabell 2. Översikt av författare, titel, år, land, syfte, datainsamlingsmetod, design, urval, 

bortfall och kvalitet i granskade artiklar (n= deltagare i studien, b= bortfall i studien). 
Författare 

& 
Titel 

Årtal 
& 

Land 

 
Syfte 

Datainsaml. 
metod 

 

 
Design 

Urval 
& 

Bortfall 

 
Kvalitet 

Broussard, 
 
Women´s 
experiences of 
bulimia nervosa 

2004, 
 
USA 

Att tolka och förstå 
hur kvinnor med 
bulimi nervosa 
upplevt sjukdomen. 

Intervjuer, 
dagböcker, 
enkäter 

Kvalitativ 
& 

kvantitativ 

n=13 
 
Kvinnor som 
är drabbade av 
bulimi nervosa 

2 
Medelhög 

kvalitet 

Gregg & 
Maglvy, 
 
Values in 
clinical nursing 

2004, 
 
Japan 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
värde i 
svårhanterliga 
situationer och hur 
deras arbete bör 
utformas. 
 

Semi-
struktur-
erade  
intervjuer  

Kvalitativ n=24 
 
Sjuk-
sköterskor på 
ett sjukhus i 
Japan. 

2 
Medelhög 

kvalitet 

Gray Deering 
 
Developing a 
therapeutic 
alliance with the 
anorexia 
nervosa patient 
 
 
 
 
 
 
 

1987, 
 
USA 

Att ta reda på vilka 
komplikationer 
som finns vid 
skapandet av en 
terapeutisk relation 
med en klient som 
har anorexia 
nervosa. 
 

Intervjuer 
och obser-
vationer 

Kvalitativ n=23 
 
Kvinnor som 
tidigare haft 
anorexia 
nervosa 

2 
Medelhög 

kvalitet 

Haigh & 
Treasure 
 
Investigating 
the needs of 
carers in the 
area of eating 
disorders: 
development of 
the carers’ 
needs 
assessment 
measure 
 
 
 
 

2002, 
 
England 

Att skapa ett 
mätinstrument för 
att mäta vårdares 
behov av hjälp i 
arbetet med 
patienter som lider 
av ätstörningar. 

Enkäter kvantitativ n=40 
 
Föräldrar och 
sjukvårds-
personal som 
vårdat någon 
med 
ätstörningar. 

2 
Medelhög 

kvalitet 
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Författare 
& 

Titel 

Årtal 
& 

Land 

 
Syfte 

Datainsaml. 
metod 

 

 
Design 

Urval 
& 

Bortfall 

 
Kvalitet 

Jarman et al, 
 
The 
psychological 
battle for 
control: a 
qualitative study 
of health-care 
professionals’ 
understandings 
of the treatment 
of anorexia 
nervosa 

1997, 
 
England 

Att undersöka 
förståelsen för 
individer som är i 
direkt kontakt med 
varandra, och hur 
olika perspektiv 
kan förändra 
innebörden för 
behandling av 
anorexia nervosa. 

Semi-
struktur-
erade 
intervjuer 

Kvalitativ n=7 
 
Medlemmar 
från ett team 
som arbetar 
med 
ätstörningar, 
bl.a. 
sjuksköterskor 
och 
socialarbetare. 

2 
Medelhög 

kvalitet 

King & Turner, 
 
Caring for 
adolescent 
females with 
anorexia 
nervosa: 
registered 
nurses’ 
perspective 

2000, 
 
Australien 

Att beskriva 
upplevda 
erfarenheter i 
arbetet med 
anorexia-patienter.  

Intervjuer Kvalitativ n=5 
 
Sjuksköterskor 
utan 
psykiatrisk 
utbildning. 

2 
Medelhög 

kvalitet 

Malson et al, 
 
Constructing 
”the eating 
disordered 
patient”: a 
discourse 
analysis of 
accounts of 
treatment 
experiences 
 

2004, 
 
England 

Att beskriva olika  
erfarenheter av att 
ha vårdats på 
sjukhus för en 
ätstörning.  

Semi-
struktur-
erade 
intervjuer 

Kvalitativ n=39 
 
Deltagare som 
vid minst ett 
tillfälle vårdats 
på sjukhus för 
ätstörningar. 

1 
Hög 

kvalitet 

McMaster et al, 
 
The parent 
experience of 
eating disorders: 
interactions 
with health 
professionals 

2004, 
 
Australien 

Att undersöka 
föräldrars 
upplevelser av 
hälso- och 
sjukvårds-arbetare 
när deras barn 
har/hade en 
ätstörning. 

Intervjuer Kvalitativ n=22 
 
Föräldrar till 
barn som har 
eller har haft 
en ätstörning. 

2 
Medelhög 

kvalitet 

Micevski & 
McCann 
 
Developing 
interpersonal 
relationships 
with adolescents 
with anorexia 
nervosa 
 
 
 
 
 

2005, 
 
Australien 

Att beskriva 
strategierna barn-
sjuksköterskor 
använder för att 
skaffa ett 
professionellt men 
personligt 
förhållningssätt till 
patienter i tonåren 
med anorexia 
nervosa. 

Intervjuer Kvalitativ n=10  
 
Sjuk-
sköterskor på 
en 
barnavdelning 

2 
Medelhög 

kvalitet 
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Författare 
& 

Titel 

Årtal 
& 

Land 

 
Syfte 

Datainsaml. 
metod 

 

 
Design 

Urval 
& 

Bortfall 

 
Kvalitet 

Rie et al, 
 
Evaluating the 
treatment of 
eating disorders 
from the 
patient’s 
perspective 
 
 
 
 

2006, 
 
Neder-
länderna 

Att undersöka 
utvärderingen av 
behandlingen för 
ätstörningar utifrån 
patientens 
perspektiv 

Enkäter kvantitativ n=364 
b=60 
 
Patienter med 
anorexia 
nervosa, 
bulimi 
nervosa, 
ätstörningar 
utan diagnos 
och patienter 
som tidigare 
haft en 
ätstörning. 

1 
Hög 

kvalitet 

Ryan et al, 
 
Discursive 
constructions of 
”eating 
disorders 
nursing”: an 
analysis of 
nurses’ accounts 
of nursing 
eating disorder 
patients. 
 
 
 

2006, 
 
Australien 

Att analysera 
sjuksköterskors 
fördelar i vården av 
patienter med 
anorexia nervosa 

Intervjuer Kvalitativ n=15 
 
Sjuk-
sköterskor från 
tre olika 
avdelningar på 
två sjukhus 
som är 
specialiserade 
på 
ätstörningar. 

2 
Medelhög 

kvalitet 

Skårderud, 
 
Shame and 
pride in 
anorexia 
nervosa: a 
qualitative 
descreptive 
study. 
 
 

2007, 
 
Norge 

Att definiera skam 
och stolthet och att 
relaterade detta till 
anorexia nervosa. 

Intervjuer Kvalitativ n=13 
 
Kvinnliga 
patienter med 
anorexia 
nervosa. 

2 
Medelhög 

kvalitet 

Turell et al, 
 
Adolescents 
with anorexia 
nervosa: 
multiple 
perspectives of 
discharge 
readiness. 

2005, 
 
Kanada 

Att studera hur 
man kan hjälpa 
patienter med 
anorexia nervosa 
och deras familjer 
att få det själv-
förtroende som 
behövs för att 
fortsätta 
tillfrisknandet i 
hemmet efter 
sjukhusvistelsen 
 
 
 
 
 

Enkäter kvantitativ n=52 
 
Patienter med 
anorexia 
nervosa, deras 
anhöriga och 
sjuksköterskor 
de vårdats av. 

1 
Hög 

kvalitet 
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Författare 
& 

Titel 

Årtal 
& 

Land 

 
Syfte 

Datainsaml. 
metod 

 

 
Design 

Urval 
& 

Bortfall 

Kvalitet 

Whitney et al, 
 
Experience of 
caring for 
someone with 
anorexia 
nervosa: 
qualitative 
study. 

2005, 
 
England 

Att få en förståelse 
för anhörigas 
erfarenheter i 
vården av någon 
med anorexia 
nervosa. 

Intervjuer Kvalitativ n=40 
 
Föräldrar till 
barn med 
anorexia 
nervosa. 

1 
Hög 

kvalitet 

 

2.6 Dataanalys 

Artiklarna valda utifrån urvalskriterierna granskades först i sin helhet för att se att de dels 

kunde svara på syftet och frågeställningarna. Varje artikel lästes sedan igenom upprepade 

gånger för att innehållet skulle tolkas rätt och texten kondenserades. Under inläsningen av de 

vetenskapliga artiklarna togs viktiga och intressanta avsnitt om omvårdnad och behandling av 

patient med anorexia nervosa och avsnitt som berörde sjuksköterskans roll i omvårdnaden ut 

och bearbetades Frågeställningen som presenterades tillsammans med syftet resulterade i att 

tre huvudrubriker identifierades; kommunikation, bemötande och omvårdnadsåtgärder. 

Under bearbetningen identifierades olika kategorier av huvudrubrikerna som då utgjorde en 

grund för en naturlig indelning i underrubriker (Forsberg & Wengström 2003).  

  

Vid bearbetningen beaktades artiklarnas designnivå, reliabilitet och validitet för att gradera 

bevisvärdet. Detta genomfördes först genom en strukturgranskning i sju steg där artiklarnas 

titel, sammanfattning, introduktion, metod, resultat, diskussion och referenser granskades 

enligt Polit och Beck (2004). Därefter följde en kvalitetsgranskning enligt Forsberg och 

Wengströms (2003) kriterier för kvalitetsvärdering, se tabell 2.  

 

2.7 Forskningsetiskt övervägande 

Författaren ansåg att ingen forskningsetisk granskning behövdes då detta är en litteraturstudie 

som bygger på redan publicerade vetenskapliga artiklar. De artiklar som valdes ut granskades 

rättvist och inga resultat har undanhållits.
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3. Resultat 
Resultatet av studien redovisas i löpande text och indelas under tre huvudrubriker; 

kommunikation, bemötande samt omvårdnadsåtgärder med tillhörande underrubriker. Det är 

sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med anorexia nervosa som kommer att 

beskrivas. 

 

                    Att kommunicera med patienter  

Kommunikation               Att kommunicera med anhöriga 

                       Att kommunicera med kollegor 

 

          Att se patienten utifrån en helhetssyn  

Bemötande                  Att bemästra svårigheter  

        Att bygga upp ett förtroende 

        Att ha rätt personlighet  

 

Omvårdnadsåtgärder               Att utbilda patienten 

           Att vara ett stöd  

   

 

3.1 Kommunikation 

 

3.1.1 Att kommunicera med patienter 

Det viktigaste i kommunikationen med en patient med anorexia är att hitta en lämplig vinkel 

för samtalet där patienten kan prata mer öppet och beskriva sina känslor på sådant sätt att 

sjuksköterskan förstår. Detta kan man göra genom att börja prata om något som patienten är 

intresserad av för att först och främst få deras förtroende och sedan kan man allt eftersom 

fråga mer personliga frågor. Genom att vinkla sina samtal kan sjuksköterskor visa att de är 

mottagliga och uppmärksamma samt att visa att de är intresserade av att lära känna dem som 

individer och inte som patienter. Det är även viktigt att hela tiden ha ögonkontakt med 

patienten för att visa sitt intresse. Efter ett tag kan då sjuksköterskan lära sig att tolka 

patienternas signaler och till viss del styra samtalen därefter (Micevski & McCann 2005). För 

att komma nära en patient med anorexia nervosa är det viktigt att vara öppen och dela med sig 
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av personlig information om sig själv. Då kan patienten känna att sjuksköterskan är på samma 

plan som den själv (Micevski & McCann 2005, Ryan 2005). 

När patienten inser att sjuksköterskan är någon att lita på, kan denne ta bort sitt försvar och 

låta sina känslor komma fram. Viktig inlärning kan ske när patienten kan ty sig till 

vårdgivaren. Denna erfarenhet kan också framkalla sorg när patienten inser hur mycket 

omvårdnad den gått miste om. Under denna fas är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar och 

visar att hon bryr sig om saker som gått fel och stödja patientens handlande. Även fast detta 

ter sig vara simpelt, är det vanligt att anorexiapatienter aldrig upplevt att människor tagit sig 

an deras bekymmer. När patientens handlingar och reaktioner reflekteras, ökar dennes 

identitetskänsla, ett viktigt fokus i arbetet med dessa patienter. Patienten kan då börja 

identifiera och utrycka sina tankar och känslor och lära sig känna sina behov (Gray Deering 

1987).  

När en patient blir inlagd för behandling ofrivilligt, måste denna få tillfälle att ventilera sin 

ilska och sina känslor över att bli tvingad till vård. Det är då viktigt att sjuksköterskan 

bekräftar patientens känslor utan att bli fördömande eller att övertala patienten till vård. Både 

sjuksköterskor och patienter måste inse hur obehagligt det är att bli tvingad till vård. Detta är 

speciellt svårt för patienter med anorexia nervosa som är vana vid att vara den starka i 

relationer (Gray Deering 1987, Ryan 2005). För att få patienterna att fokusera mer på andra 

aspekter i sitt liv än på själva sjukdomen kan man försöka distrahera dem genom till exempel 

humor, frågesporter eller genom att lyssna på musik. Patienten kan då slappna av och prata 

om sig själv, detta ökar chansen till ett lyckat samarbete (Misevcki & McCann 2005) 

 

3.1.2 Att kommunicera med anhöriga 

Sjuksköterskor har även en viktig relation med anhöriga, ofta föräldrar, till anorexiapatienter 

och det är viktigt att förstå vilken tid och kraft det tagit de anhöriga att skaffa hjälp. Anhöriga 

tar även ofta på sig skulden till sjukdomen och klandrar sig själva. De känner sig hjälplösa 

eftersom de inte kunnat hjälpa den som är sjuk (Whitney 2005). Det är därför även viktigt att 

se till de anhörigas behov och att de hålls uppdaterade och även får vara involverade i vården, 

till exempel genom familjeterapi. Den mest effektiva vården för en patient med anorexia är 

när sjuksköterskor och anhöriga kan arbeta tillsammans som ett team. Sjuksköterskan kan 

med sin kunskap informera de anhöriga om sjukdomen och de behandlingar som finns 

(McMaster 2004, Haigh & Treasure 2003).  

Många anhöriga till patienter med anorexia nervosa saknar helt kunskaper om sjukdomen. 

Eftersom sjuksköterskan spenderar mycket tid med både patienter och deras anhöriga, finns 
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det tillfällen att informera och utbilda de anhöriga om hur de till exempel ska fortsätta vården 

i hemmet, vilka regler som bör upprätthållas för att patienten skall fortsätta sitt tillfrisknande. 

Många gånger kontrolleras de anhöriga av den sjuka omedvetet. Sjuksköterskan kan då göra 

de anhöriga medvetna om detta och på så sätt bryta sådana mönster (Turell 2005).  

 

3.1.3 Att kommunicera med kollegor 

Support och stöd mellan kollegor är väldigt viktigt i arbetet med anorexiapatieter. Eftersom 

dessa patienter är en svårbehandlad och utmanande grupp där svårigheter ofta uppkommer är 

det lätt att få en negativ bild av denna sorts patienter och man känner hopplöshet och 

frustration som sjuksköterska. Genom att prata med kollegor och dela information om bland 

annat tidigare erfarenheter kan olika strategier framarbetas och ständigt fortsätta utvecklas i 

rollen som sjuksköterska. De negativa tankarna kan då vändas till en positiv inställning och 

detta kan underlätta för arbetet mellan sjuksköterskan och patienten (Micevski & McCann 

2004, Turell 2005). 

 

3.2 Bemötande  

 

3.2.1 Att se patienten utifrån en helhetssyn 

Sjuksköterskan ska ha kunskap om sjukdomens patologi samtidigt som hon aldrig får glömma 

patientens personlighet. Det är viktigt att inte se alla patienten som stereotyper som svarar lika 

på samma sorts behandling, utan att inse att alla ha olika behov och att varje patient är unik. 

Många patienter med anorexia nervosa kommer för behandlig endast för att de blivit 

tvingande av oroliga anhöriga och ser sig inte alls som sjuka utan förnekar helt att något 

skulle vara fel. Även när de sökt hjälp själv är de väldigt ambivalenta. Anorexiapatienter har 

ofta bilden av en sjuksköterska som någon som enbart försöker få dem att gå upp i vikt – 

deras största fasa. De ser sjuksköterskan som en fiende. Att då som sjuksköterska endast 

fokusera på viktuppgång är att göra arbetet alldeles för lätt och att leva upp till patientens 

förväntningar. Det kan inte ske något botande utan omvårdnad. Om man inte ser anorexia 

patientens djupa behov av omvårdnad, kan man heller inte nå ett fullt tillfrisknande. Det är till 

stor del omvårdnaden som styr om tillfriskandet blir långvarigt eller om det finns risk för 

återfall (Malson et al 2004, Gray Deering 1987). 

Många patienter med anorexia nervosa medger efter en tid in i behandlingen att de känner 

skam över sjukdomen, de känner sig ensamma, isolerade och trötta på den ständiga jakten 

efter perfektion och att de vill ha hjälp med dessa svårigheter. De är även rädda för att bli 

  12  



dömda av andra på grund av sin sjukdom (Skårderud 2007, Broussard 2004). Trots förnekelse 

av sjukdomen i sig, är detta inte det största hindret. Det stora problemet är att personer med 

anorexia nervosa inte vet hur de ska ta emot hjälp. De är livrädda för den hjälpande processen. 

Trots att patienten offentligt vägrar behandling, är dennes största önskan inofficiellt att få 

hjälp. Många är rädda för att leva utan anorexia eftersom det blivit en del av deras identitet. 

Om man som sjuksköterska känner igen denna ambivalens, kan detta vara nyckeln till att 

bygga förtroende hos patienten. Patienter med anorexia nervosa är besatta av att ha kontroll 

över sig själva och sitt ätande, som vårdtagare måste man ta över denna kontroll och vända 

den till något positivt i omvårdnaden (Malson et al 2004, Jarman 1997, Broussard 2004).  

 

3.2.2 Att bemästra svårigheter 

Sjuksköterskorna i en studie av King & Turner (2000) ansåg till en början att vården av 

patienter med anorexia skulle baseras på värderingar som ska kunde passa alla typer av 

patienter, på så sätt kan vården hålla hög kvalitet. Den ska baseras på förtroende, rätten till ett 

privatliv, vara sekretessbelagd, ta vara på patientens rättigheter och den ska inte vara 

dömande. Dessa värderingar gjorde det möjligt för sjuksköterskorna att kunna fokusera och 

reflektera över sitt arbete. Värderingarna kunde fungera som en positiv guide som fastställde 

och försäkrade de rätta omvårdnadsåtgärderna för patienterna. När de sedan började arbeta 

med anorexiapatienter ändrades deras värderingar. Att inte vara fördömande blev svårt på 

grund av att anorexiapatienter inte var pålitliga. I vården ingick det att konstant vara 

misstänksam och detta blev påfrestande och utmanande (King & Turner 2000).  

Till en början försöker patienten med anorexia nervosa ofta ta kontroll över behandlingen och 

manipulera sjuksköterskan. Sjuksköterskan får då inte bli skrämd. Sköterskan måste tänka ut 

en vårdplan och följa denna konsekvent. Förtroende kan då byggas och maktkamper 

motverkas. Att övervaka patienten noggrant och upprätthålla gränser visar patienten att 

sjuksköterskan är en stark och pålitlig människa (Jarman 1997, Gray Deering 1987).  

 

3.2.3 Att bygga upp ett förtroende 

Att bygga upp ett förtroende till en patient med anorexia nervosa kan vara en stor utmaning. 

Förtroende är nyckeln till en fungerande relation mellan en patient och en sjuksköterska (Gray 

Deering 1987). Som sjuksköterska måste man ta hänsyn till patientens känslor men även ha de 

rätta omvårdnadskunskaperna gällande anorexiapatienter, till exempel att behandla patienten 

som en individuell människa och inte som ett objekt, att våga umgås och att finnas till hands, 

att våga röra vid en patient, lyssna, att hålla sig uppdaterad, att vara knuten till en viss patient, 

  13  



att veta vad patienten tycker och tänker och kunna notera förändringar som sker under 

behandlingen (Gregg & Magilvy 2004). För att skapa förtroende från patientens sida kan olika 

strategier användas. Det är vikigt att lyssna på det patienten berättar och sitt liv och sin 

historia. Att hålla det patienten berättar hemligt och inte dela med sig av information utan 

patientens medgivande ansågs även som en väg till förtroende. Ärlighet är det allra viktigaste. 

Om sjuksköterskan är ärlig, vet patienten vad den kan vänta sig av behandlingen och 

omvårdnaden. Det är även viktigt att allt får ta den tid det behöver. Genom att inte stressa kan 

patienten och sjuksköterskan få en djupare förståelse för varandra (Misevcki & McCann 

2004). 

Det är först under den sista fasen av behandlingen som patienten och sjuksköterskan kan börja 

samarbeta på riktigt. För första gången kan patienten komma till sjuksköterskan med sina 

bekymmer och funderingar. Patienten kan utvärdera sitt beteende själv och vill göra en 

förändring. Patienten är redo att ge upp kampen och bli frisk. När patienten blir mer 

samarbetsvillig kan denne erbjuda mer åsikter om vårdplanen. Patienten utvecklar egna 

strategier för att övervinna sina ätstörningar. Vårdgivaren kan nu åter börja låta patienten ha 

kontroll över sitt liv. Vid denna tidpunkt brukar viktuppgången bli mer stabil eftersom 

patienten vet att sjuksköterskan är där för att hjälpa till med denna skrämmande process (Gray 

Deering 1987).  

 

3.2.4 Att ha rätt personlighet 

Sjuksköterskans medverkan i vården av anorexia nervosa är en stor tillgång med tanke på den 

tid sköterskan spenderar med patienten jämfört med andra arbetsgrupper. Sjuksköterskor som 

jobbar med anorexiapatienter beskrivs ofta som modersfigurer med stark disciplin, men 

samtidigt som kärleksfulla. Patienter som tillfrisknat från sin anorexia har beskrivit 

sjuksköterskan utifrån ett empatiskt synsätt, som en människa som alltid funnits där och 

uppmuntrat. Som någon det är lätt att få ett förtroende för och som hjälpt dem att tycka om sig 

själva. Sjuksköterskan har även beskrivits som en auktoritet som hela tiden övervakar det som 

sker på avdelning, detta ha upplevts både negativt och positivt. Vissa patienter har upplevt 

detta som att sjuksköterskan varit för strikt i sitt arbete och ständigt känt sig övervakade 

medan vissa har upplevt detta positivt då de känt att sjuksköterskan alltid funnit där för dem 

(Ryan 2006). Det är viktigt att inte bara se patienten utifrån sjukdomsperspektivet, utan att 

även ha förståelse för patienten som en person med en egen personlighet. När patienten med 

anorexia är redo för att vara ärlig och genuin, så måste sjuksköterskan visa samma kvaliteter 

tillbaka. Då kan hon bli en förebild. Humor är också till hjälp för att lätta på spänningen. Att 
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konfrontera, utvärdera och kunna skratta om svårigheterna stärker relationen och patienten 

kan känna sig accepterad och förlåten (Malson 2004, Gray Deering 1987). 

 

3.3 Omvårdnadsåtgärder 

 

3.3.1 Att utbilda patienten 

Utbildning är ett viktigt verktyg för att motverka förnekelse i tidiga stadier i behandlingen. 

När sjuksköterskan ger en generell information om sjukdomen, kan patienten se sig själv och 

delar av sitt eget beteendemönster i beskrivningen. Patienten kanske inte medger det öppet, 

men ju mer som berättas om sjukdomen, desto svårare är det att förneka sin sjukdom. Att höra 

om symtomen hjälper patienten att förstå förändringen av kroppen och beteende. Då skapas 

ett förtroende till sjuksköterskan eftersom sköterskan förstår tillståndet och kan tolka 

förändringarna (Gray Deering 1987, Micevski & McCann 2004, King & Turner 2000) 

 

3.3.2 Att vara ett stöd 

Som sjuksköterska har man ofta fokus på symtomen av själva anorexiasjukdomen, det är då 

viktigt att man inte glömmer andra underliggande problem (Rie 2006). När patienter med 

anorexia nervosa blir deprimerade, och speciellt om de är självmordsbenägna, måste 

sjuksköterskan aktivt visa att hon finns där. Detta på grund av två orsaker; personer med 

anorexia vet inte hur man ber om hjälp och för att detta är tidpunkten då dessa patienter är 

mest öppna för omvårdnad. Till en början måste sjuksköterskan komma till patienten, men allt 

eftersom kan hon lära patienten att själv fråga efter hjälp (Gray Deering 1987). Att som 

sjuksköterska finnas där och ge stöd när en patient går igenom en tuff tid gör så att patienten 

känner att någon bryr sig om den. Uppmuntrande är en inspiration för patienten är bli friska. 

Att vara uppmuntrande är ett sätt att visa att man finns där och är engagerad i patientens 

framsteg (Micevski & McCann 2004).  
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4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

Studiens huvudresultat utgörs av tre huvudrubriker; kommunikation, bemötande och 

omvårdnadsåtgärder, med tillhörande underrubriker. Kommunikation visade vara viktig 

utifrån flera olika aspekter. Det var i första hand viktigt att få en fungerande kommunikation 

med patienten, men de anhöriga fick inte heller glömmas bort utan spelade en stor roll i 

omvårdnaden. För att utveckla en roll i arbetet med anorexiapatienter var även 

kommunikationen med kollegor viktig. I bemötande av patienter med anorexia nervosa var 

det viktigt att se patienten utifrån en helhetssyn, att kunna bemästra svårigheter, att kunna 

bygga upp ett förtroende mellan sig själv och patienten samt att ha den rätta personligheten. 

De omvårdnadsåtgärder som togs upp var att kunna ge patienten adekvat utbildning om 

sjukdomstillståndet och att samtidigt vara ett stöd. Dessa områden har betydelse för att uppnå 

en fungerande roll som sjusköterska i omvårdnaden av patienter med anorexia nervosa. 

 

4.2. Resultatdiskussion 

Studien är teoretiskt anknuten till Watsons omvårdnadsteori och varje del av 

resultatdiskussionen kommer att kopplas till denna teori.  

 

Kommunikation 

Kommunikation visade sig vara en viktig punkt i omvårdnaden av patienter med anorexia 

nervosa. I kommunikationen med patienten var det viktigt att hitta en lämplig vinkel för 

samtalet, då blev patienten mer öppen och beskriva sina känslor på ett förståligt sätt. Det är 

även viktigt att som sjuksköterska vara öppen så att patienten kan känna att de befinner sig på 

samma plan. Det är viktigt att patienten får ventilera sina känslor, både negativa och positiva 

utan att sjuksköterskan är fördömande (Micevski & McCann, Gray Deering 1987). 

Kommunikation med anhöriga visade sig även vara viktigt i arbetet med anorexiapatienter 

eftersom många av dessa patienter är unga, är även föräldrarna involverade i vården. Det är då 

viktigt att som sjuksköterska även se de anhörigas behov och att de hålls uppdaterade och får 

vara involverade i vården. Många anhöriga saknar helt kunskaper om sjukdomen, det är då 

sjuksköterskan uppgift att informera och utbilda dem (McMaster 2004, Haigh & Treasure 

2003, Turell 2005). Två studier tog upp vikten av kommunikation mellan kollegor. Eftersom 

anorexiapatienter bedöms vara en svårbehandlad patientgrupp behövs ofta råd från kollegor 

med mer erfarenheter och det kan få vara skönt att prata om sin frustration. Detta gör att man 
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som sjuksköterska kan fortsätta utvecklas i sin yrkesroll och i arbetet med dessa patienter. 

(Micevski & McCann 2004, Turell 2005).  

 

Watsons omvårdnadsteori beskriver betydelsen av att sjuksköterskan möter patienter och de 

närstående med respekt. Det är även viktigt att utgå från hur individen upplever olika 

fenomen. Patienten och de närstående kan då uppleva att de kan diskutera problem och 

funderingar. I Watsons interaktionsteori betonas betydelsen av interaktionen mellan  

sjuksköterska och patient och dennes närstående, en nyckelroll i sjuksköterskans profession. 

Alla åtgärder som riktas mot patienten bygger på ett samspel mellan olika individer. De 

omvårdnadsfaktorer som direkt kan kopplas till detta resultat är känsligheten gentemot självet 

och att en mänsklig omsorgsrelation skall vara präglad av hjälpande och tillit (Watson 1993). 

 

Bemötande 

Studien tar upp vikten av att sjuksköterskan måste ha kunskap om sjukdomens patologi men 

samtidigt inte får glömma bort patientens personlighet. Varje patient är unik, har olika behov 

och svarar olika på behandlingar. Anorexiapatienter är väldigt ambivalenta och tror att 

sjuksköterskan endast är där för att de ska gå upp i vikt. Det kan inte ske någon botande utan 

god omvårdnad. Om man inte ser patientens djupa behov av omvårdnad kan det heller inte 

ske någon fullt tillfrisknande. Det är omvårdnaden som styr om tillfrisknandet blir långvarigt 

eller om det finns risk för återfall. Många patienter med anorexia nervosa vet inte hur de ska 

ta emot hjälp utan är livrädda för den hjälpande processen. De är besatta av att ha kontroll. 

Som sjuksköterska måste man då vända detta till något positivt i omvårdnaden ( Malson 2004, 

Gray Deering 1987, Skårderud 2007, Broussard 2004, Jarman 1997). 

Att bygga upp ett förtroende är nyckeln till en fungerande relation mellan en patient. Många 

sjuksköterskor anser att vården av patienter med anorexia nervosa ska baseras på värderingar 

som ska kunna passa alla typer av patienter. När de sedan börjat arbeta med dessa patienter 

ändrades deras åsikter eftersom det är en problematisk och opålitlig patientgrupp. Det gäller 

som sjuksköterska att inte bli skrämd utan att istället tänka ut en vårdplan för patienten och 

följa denna konsekvent. Förtroende kan då byggas och maktkamper förhindras. Genom att 

övervaka patienten och upprätthålla gränser visar sjuksköterskan att hon är stark och pålitlig 

(King & Turner 2000, Gray Deering 1987). Som sjuksköterska måste man ta hänsyn till 

patientens känslor men även ha de rätta omvårdnadskunskaperna gällande anorexiapatienter, 

till exempel att behandla patienten som en individuell människa och inte som ett objekt, att 

våga umgås och att finnas till hands, att våga röra vid en patient, lyssna, att hålla sig 
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uppdaterad, att vara knuten till en viss patient, att veta vad patienten tycker och tänker och 

kunna notera förändringar som sker under behandlingen. Det är viktigt att lyssna på patienten 

och genom att alltid vara ärlig och inte stressa kan patienten och sjuksköterskan få en djupare 

förståelse för varandra (Gregg & Magilvy 2004, Micevski & McCann 2004). Sjuksköterskor 

som arbetar med patienter med anorexia nervosa beskrivs som moderfigurer med stark 

disciplin men samtidigt som kärleksfulla och empatiska. Sjuksköterskan är någon som det är 

lätt att få ett förtroende för och som en auktoritet på avdelningen. 

 

I Watsons omvårdnadsteoretiska faktorer belyses att sjuksköterskan skall använda 

vetenskapliga problemlösningsmetoder i omvårdnaden. Watson beskriver att det som 

sjuksköterska är viktigt att kunna känna igen sina egna känslor och erkänna dem för att ha 

möjlighet att acceptera andra människors känslor. Enligt Watson bottnar en förtroendefull 

relation i äkthet och ärlighet. De omvårdnadsfaktorer man kan knyta an till studien är vikten 

av det humanistiska värdesystemet, tro och hopp. Att man som sjuksköterska och även som 

patient ska få ge uttryck för både negativa och positiva känslor. Sjuksköterskan skall i sitt 

arbete vara kreativ och problemlösande i sin omvårdnad. Vården skall tillgodose mänskliga 

behov och förbättra det psykisk, fysisk och sociala välbefinnandet (Watson 1993). 

 

Omvårdnadsåtgärder 

I litteraturstudiens resultat framkom det att det är viktigt att inte bara se patienten utifrån 

sjukdomsperspektivet, utan att även ha förståelse för patienten som en person med en egen 

personlighet. När patienter är redo för att vara genuina och ärlig är det viktigt att 

sjuksköterskan visar samma kvaliteter tillbaka. En sjuksköterska måste ha humor, att kunna 

konfrontera, utvärdera och kunna skratta om svårigheter stärker relationen med patienten 

(Ryan 2006, Malson 2004, Gray Deering 1987). Utbildning är ett viktigt verktyg för att 

motverka förnekelse i tidiga stadier i behandlingen. När sjuksköterskan ger en generell 

information om sjukdomen, kan patienten se sig själv delar av sitt eget beteendemönster i 

beskrivningen. Att höra om symtomen hjälper patienten att förstå förändringen av kroppen 

och beteende (Gray Deering 1987, Micevski & McCann 2004, King & Turner 2000). Som 

sjuksköterska har man ofta fokus på symtomen av själva anorexiasjukdomen, det är då viktigt 

att man inte glömmer andra underliggande problem Till en början måste sjuksköterskan 

komma till patienten, men allt eftersom kan hon lära patienten att själv fråga efter hjälp. Att 

som sjuksköterska finnas där när en patient går igenom en tuff tid gör så att patienten känner 

att någon bryr sig om den. Uppmuntrande är en inspiration för patienten är bli friska. Att vara 
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uppmuntrande är ett sätt att visa att man finns där och är engagerad i patientens framsteg (Rie 

2006, Gray Deering 1987, Micevski & McCann 2004). 

 

Watson anser att omvårdnadens mål bland annat är att stödja och hjälpa patienten och att 

skapa möjlighet för denne att känna kontroll över sin situation. Vården skall bygga på en 

holistisk människosyn som är mycket viktig i omvårdnadsarbetet. I teorin är en del av 

omvårdnaden att förstå den kraft som tillit, tro och hopp har. Watson beskriver att information 

och undervisning är en viktig faktor i omvårdnadsarbetet och att det i sin tur reducerar stress, 

ångest och rädsla. Watsons omvårdnadsfaktorer tar upp hur viktigt det är med undervisning 

och inlärning är i omvårdnaden och att en mänsklig omsorgsrelation ska präglas av hjälpande 

och tillit (Watson 1993). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Studien utformades som en deskriptiv litteraturstudie för att söka svar på studiens syfte och 

frågeställning. Innehållet hämtades från vetenskapliga artiklar. Författaren ansåg att en 

litteraturstudie var det bästa sättet att genomföra studien på. Studien hade kunnat genomföras 

som en intervjustudie, detta hade gett författaren mer precisa svar på syftet och 

frågeställningen men ingen annan metod hade gett författaren sådan bredd och mångsidighet. 

Litteraturen söktes i databaserna EBSCO host, PubMed, psycINFO, Blackwell Synergy, 

Wiley InterScience Journals och Academic Search Elite. Totalt 20 artiklar av 694 valdes ut. 

De urvalskriterier som användes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska för att få en nationell och internationell bredd och endast empiriska studier som inte 

var äldre än 20 år och från i-länder jämförbara med Sverige användes. Övriga artiklar valdes 

bort då de ej uppfyllde dessa kriterier och efter att titel och abstrakt ej ansetts vara relevant för 

ämnet då de behandlade andra områden än studiens syfte och frågeställning. Det var viktigt att 

studierna skulle avspegla sjuksköterskans professionalitet, värdegrund, förhållningssätt och 

erfarenheter av att vårda patienter med anorexia nervosa. Fjorton stycken artiklar användes i 

resultatdelen. De flesta artiklarna härrörde från Australien, England och Kanada. Tre artiklar 

var kvantitativa och tio var kvalitativa. En artikel hade både en kvantitativ och en kvalitativ 

ansats.  

 

I resultatet användes tio artiklar som hade bedömds vara av medelhög kvalitet och fyra 

artiklar som ansetts ha en hög kvalitet. De artiklar som bedömdes ha en hög kvalitet hade ett 

tillräckligt stort urval för att besvara frågeställningen, lågt bortfall samt adekvat och 
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väldefinierad metod. I de kvantitativa artiklarna var mätinstrumenten reliabilitets- och 

validitetstestade och studierna hade en lång uppföljning. De artiklar som bedömdes vara av 

medelhög kvalitet kunde ha få deltagare, ett högt bortfall, en ej utförlig metodbeskrivning, 

tveksamma statistiska metoder samt instrument som inte var reliabilitets- och 

validitetstestade.  

De kvalitativa studiernas styrkor är att undersökningsgruppens egna ord och uttalanden 

kommer fram och kan ge ett djupare och mer informativt resultat. Nackdelen med kvalitativa 

studier är att det vid intervjustudier ofta är ett lågt deltagarantal och att studiernas trovärdighet 

är i hög grad beroende på vad som framkommer i dessa intervjuer. I kvantitativa studier är 

ofta deltagarantalet högt. Det som dock saknas är deltagarnas egna ord och statistik har inte 

varit det mest värdefulla i denna studie.  

I studien bedöms de resultat som framkommit från de kvalitativa studierna som de mest 

värdefulla. Detta är en beskrivande studie där deltagarnas åsikter är det som utgjort stora delar 

av resultatet. 

 

Nackdelen med en litteraturstudie är att redan färdigt material sammanställs. Det var även 

svårt att få tag på tillräckligt många artiklar kring detta specifika ämne. Det kan även ses som 

en svaghet att många olika sökmotorer användes och om detta tillför något för studien eller 

om det istället bidragit till att många relevanta artiklar som kunde ha använts i studien 

sorterats bort på vägen. Det stora antalet artiklar som hittade, 694 stycken, kan även det ses 

som en nackdel då man kan ställa sig frågan om rätt sökord och urvalskriterier använts. Då 

endast engelska och svenska använts som språk, kan man ha gått miste om viktig information 

på annat språk. En annan svaghet i studien bedöms vara de flesta artiklar är baserade på 

vården av tonåringar med anorexia nervosa och deras åsikter. Resultatet kan då ha blivit 

missvisande för hela populationen.  

Artiklarna valda utifrån urvalskriterierna granskades först i sin helhet för att se att de dels 

kunde svara på syftet och frågeställningarna, men även beskriva problemområdet. Varje 

artikel lästes sedan igenom upprepade gånger för att innehållet skulle tolkas rätt och texten 

kondenserades. Under inläsningen av de vetenskapliga artiklarna togs viktiga och intressanta 

avsnitt om omvårdnad och behandling av patient med anorexia nervosa och avsnitt som 

berörde sjuksköterskans roll i omvårdnaden ut och bearbetades och placerades i olika 

kategorier för en tydlig struktur på arbetet. De intressanta delarna översattes till svenska. Vid 

bearbetningen beaktades artiklarnas designnivå, reliabilitet och validitet för att gradera 

bevisvärdet. Detta genomfördes först genom en strukturgranskning i sju steg där artiklarnas 
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titel, sammanfattning, introduktion, metod, resultat, diskussion och referenser granskades 

enligt Polit och Beck (2004). Därefter följde en kvalitetsgranskning enligt Forsberg och 

Wengströms (2003) kriterier för kvalitetsvärdering.  

 

4.4 Allmän diskussion 

Genom litteraturstudien har flera viktiga aspekter lyfts fram som kan vara till hjälp i 

omvårdnaden av patienter med anorexia nervosa. Viktiga delar har visat sig vara olika 

egenskaper hos sjuksköterskan såsom förmåga till kommunikation, bemötande och 

omvårdnad. Studien har även visat att många vårdgivare upplevt det som svårt att vårda 

patienter med anorexia nervosa på ett bra sätt (Ramjan 2004, Cordery 2006, Williams & 

Leichner 2006). Ökade kunskaper om ätstörningar skulle kunna förbättra situationen och 

välbefinnandet för många.  

I studien har det framkommit viktiga områden som underlättar för sjuksköterskan i 

omvårdnaden av patienter med anorexia nervosa. Sjuksköterskor oavsett arbetsplats kommer 

att förmodligen att träffa denna patientgrupp då antalet personer med ätstörningar i samhället 

ständigt ökar (Lock, Le Grange, Agras & Dare 2001). Det är därför viktigt att sjuksköterskor i 

sin utbildning får ta del av dessa områden gällande bemötande och omvårdnad av patienter 

med ätstörningar. Det preventiva arbetat med anorexia nervosa bör fokusera på utbildning och 

information. Ökade kunskaper kring anorexia nervosa hos sjuksköterskor skulle kunna leda 

till ett förbättrat preventivt arbete redan hos barn i låg ålder.  

Forskning inom detta område finns, men författaren till denna litteraturstudie har inte hittat 

någon svensk forskning. Det skulle därför vara intressant att forska om detta fenomen i 

Sverige och se om resultatet skulle överensstämma med de artiklar som använts i studien. 
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