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Abstract  

The object with the study of this literature was to describe differente programs of care and 

patients and relatives experience and opinion about the caring for patients with Anorexia 

Nervosa. The method the author used was a descriptive literature study based on imperial 

studies. The studies were based on 15 scientific articles within the chosen field. The results 

shows that these patients hade special needs to be seen and heard as individuals, involved in 

their own treatment, and have good contact with the caring staff. The study also shows which 

methods were mostly appreciated involving nurses, patients and relatives. Results show the 

patients appreciating the individual therapy and an empathetic caring staff. Parents though 

thought that family therapy was the best treatment. Here they felt they could show their 

feelings and at the same time get help and advice in handling different situations. The result 

also shows problem areas such as framing oneself from the world or patients starting a 

competition of weight loss among the group members. The study also shows the difference in 

the nurses views of the different situation. Most nurses found it difficult to treat Anorexia 

Nervosa or to understand the illness, didn’t feel they had enough knowledge of the 

psychological health. It also shows that more studies and knowledge is needed in regards to 

forms and ways of treatment and the different causes of the illness. 

 

Keywords: Anorexia Nervosa and treatment. 
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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva olika behandlingsformer vid Anorexia 

Nervosa och patienters och anhörigas upplevelser samt åsikter av omvårdnaden kring 

Anorexia Nervosa. Metoden författaren använde var deskriptiv litteraturstudie baserad på 

empiriska studier. I studien granskades 15 vetenskapliga artiklar inom det valda området 

hämtade från databaser så som Medline, Blackwell Synergy samt Academic Search Elite. 

Resultatet visade patienternas särskilda behov av att bli hörda och uppmärksammade som 

egna individer, involverade i sin egen behandling samt få ömsesidig kontakt med 

vårdpersonalen. Studien påvisade också vilka metoder som uppskattades högst hos de 

involverade av sjuksköterskor, patienter och deras anhöriga. Resultatet påvisar patienternas 

uppskattning av individuell terapi och ett empatiskt förhållningssätt hos vårdpersonalen. 

Föräldrarna ansåg däremot att familjeterapi kom att vara den mest uppskattade 

behandlingsmetoden. Här kände de att de fick uttrycka sina känslor och samtidigt få hjälp och 

råd i hanteringen av olika konkreta situationer. Resultatet konstaterar även olika 

problemområden såsom att patienterna kunde känna sig avskärmade från omvärlden eller att 

patienterna startade en slags tävlan om viktminskning inom behandlingsgruppen. Studien 

visade också hur skiftande olika sjuksköterskor upplevde uppkomna situationer . De flesta 

sjuksköterskorna ansåg sig ha svårt att behandla Anorexia Nervosa eller att förstå sig på 

sjukdomen då de inte innehaft tillräckligt med kunskap om den psykiska hälsan. Resultatet 

visade på att mer studier och kunskap behövs med hänsyn till de olika behandlingsformerna, 

tillvägagångssätten samt olika orsaker till sjukdomen.  

 

 

Nyckelord: Anorexia Nervosa och behandling. 
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Introduktion 

Anorexia Nervosa 
Socialstyrelsen (2001) anser att det sågs en förändring av ungdomars kroppsuppfattning under 

1900-talet. Detta visade sig i världshälsoorganisationens undersökning där 43 procent av 

årskurs 9 ansåg sig behöva banta medan åtta procent redan bantade. Anorexia Nervosa som 

också kallas självsvält är en sjukdom som idag går allt längre ner i åldrarna. Sjukdomen varar 

hos flickor mellan ett till tre år och kan ses hos mer än en på hundra. Varför de drabbade får 

själva sjukdomen är det ännu ingen som vet. Anorexia Nervosa är en allvarlig sjukdom som 

för med sig kroppsliga komplikationer där långvarig behandling är nödvändig. 

 

Hay, Cook och Eumont (2004) anser att Anorexia Nervosa är en allvarlig sjukdom där 

personen använder sig av strikt diet eller inte intar någon föda alls. Denna självsvält beror på 

rädslan att bli överviktig. Personer med Anorexia Nervosa känner dock hunger men tillåter sig 

inte att dämpa den med föda. Den fysiska träningen är mycket hård samtidigt som de håller 

strängt på sitt beteende kring maten. Detta kan också innebära att personen självkräks eller 

använder sig av laxermedel då hon/han intagit föda som i sin tur skapar ångest. Vidare anser 

Hay, Cook och Beumont (2004) att vissa kriterier skall uppnås för att kunna ställa diagnosen 

Anorexia Nervosa. Det innebär en kroppsvikt som är minst 15 procent under förväntad vikt 

eller ett Body Mass Index (BMI) på 17,5 eller mindre. De som ännu inte är i puberteten skall 

uppvisa ett misslyckande av att inte gå upp i vikt då de fortfarande växer. Viktminskningen 

skall också vara självförvållad på grund av självsvält, självkräkningar, mycket fysisk aktivitet 

eller nyttjande av någon form av laxermedel. Minst en av dessa viktminskningsformer skall 

uppvisas för att individen kan diagnostiseras Anorexia Nervosa. Personen skall även uppvisa 

en förvrängd självbild, där hon/han anser sig vara kroppsligt kraftigare än hon/han är. 

Utebliven menstruation är något som kommer av undernäring vilket visar sig hos den 

anorektiska flickan. Vid tillfrisknande återgår puberteten till det normala, det tar dock längre 

tid för menstruationen att komma tillbaka. 

 

Påverkan på familjen vid Anorexia Nervosa 

Råstam-Bergström, Gillberg och Gillberg (1995) anser att information om sjukdomen till 

familjen är viktig. När barnet fått diagnosen Anorexia Nervosa skall första insatsen vara att 

sammankalla familjen och då ge information både muntligt och skriftligt. Det är också bra att 

lämna ut böcker till familjerna där böckerna beskriver sjukdomen på olika sätt. Vidare anser 

Råstam-Bergström, Gillberg och Gillberg (1995) att det inte finns någon systematisk 

forskning angående hur familjen påverkas. Det är nu på senare tid det har börjats forska i hur 
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Anorexia Nervosa påverkar familjen. Klinisk erfarenhet har visat att Anorexia Nervosa i 

tonåren får vissa följder för familjen. Det är inte ovanligt med förnekande hos föräldrarna, där 

det kan ta längre tid innan de söker hjälp. I andra fall förstår föräldrarna allvaret i 

viktminskningen och söker hjälp omgående. Föräldrarna känner skuld och letar efter orsaker 

till sjukdomen hos sig själva. Anorexia Nervosa är en sjukdom som finns kvar hos familjen i 

många år efter att barnet tillfrisknat. Det är en sjukdom som föräldrarna bär med sig i tanken 

och som alltid kommer att finnas kvar i deras medvetande. 

 

Komplikationer vid Anorexia Nervosa 

Socialstyrelsen (2001) anser att den stora faktorn till utebliven menstruation, sämre skellett-

utveckling och nedsatt pubertetsutveckling kommer av den undernäring som anorektiska 

ungdomar utsätter sig för samtidigt som de utsätter sig för mycket hård fysisk aktivitet. 

Råstam-Bergström, Gillberg och Gillberg (1995) anser att viktuppgång inte alltid hindrar de 

fysiska komplikationerna att framträda.  

 

Hjärtat 

Råstam-Bergström, Gillberg och Gillberg (1995) anser att det är vanligt med rytmiska 

störningar i hjärtat vid Anorexia Nervosa vilket oftast går tillbaka vid normalvikt. En puls på 

mindre än 60 slag per min är inte ovanligt då kroppen går på lågvarv för att behålla all energi 

den har. Att svälta sig under lång tid kan bidra till risk för hjärtsvikt, speciellt i kombination 

med intensiv näringstillförsel på sjukhus. Det har visat sig att hjärtat inte återställer sig i 

samma takt som kroppsvikten hos svårt sjuka patienter. 

 

Munhåla, Mag- och tarmkanal  

Råstam-Bergström, Gillberg och Gillberg (1995) anser att inflammation i tandköttet och 

emaljskador kan ses hos personer med Anorexia Nervosa då de samtidigt har upprepade 

kräkningsbeteende. Kräkningar ger sår i matstrupen som leder till bröstsmärtor, vilket kan 

skapa ärrvävnad samt en nedsatt funktion. Hos en anorektiker krymper magsäcken och endast 

ytterst lite mat ger en känsla av att vara full i magen. Detta gör att magtömningen tar längre 

tid som i sin tur leder till förstoppning. En nedsatt tarmfunktion och ett missbruk av 

laxermedel kan orsaka komplikationer som finns kvar efter tillfrisknande. 
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Bukspottkörtel, lever  

Råstam-Bergström, Gillberg och Gillberg (1995) anser att när individen har bedrivit självsvält 

sig länge så kan det yttra sig med en leverpåverkan i blodprover. Detta är något som oftast går 

tillbaka vid normalvikt.  

 

Njurar  

Enligt Råstam-Bergström, Gillberg och Gillberg (1995) påverkas njurarnas filtrationsförmåga 

vid svält och även elektrolytbalansen blir rubbad hos de med Anorexia Nervosa. Ofta visar sig 

låga värden av natrium, kalium och klorider i blodet. 

 

Ögon  

Studier av ögon och syn vid Anorexia Nervosa finns ej, men vissa patienter klagar över 

dimsyn då de har varit sjuka under en längre tid anser Råstam-Bergström, Gillberg och 

Gillberg (1995). 

 

Skelett  

Råstam-Bergström, Gillberg och Gillberg (1995) finner osteoporos som en av de allvarligaste 

komplikationerna vid Anorexia Nervosa. Risken blir större ju längre menstruationsbortfall 

och undervikt kvarstår. De som haft Anorexia Nervosa under tonåren är oftast kortare än sina 

jämnåriga. Vidare anser Råstam-Bergström, Gillberg, Gillberg (1995) att det skall betänkas 

Anorexia Nervosa hos barn som inte följer sin kurva då de visar på undervikt relaterat till sin 

längd. 

 

Hud  

Råstam-Bergström, Gillberg och Gillberg (1995) anser att mjukt tunt hår kan ses på ben, rygg 

och armar. Det förekommer inte hos alla utan kan ses på en tredjedel av patienterna. Det som 

omgivningen kanske först reagerar på förutom viktminskningen är torr fjällig hud, stripigt hår 

samt håravfall. Kräkningar som är framkallade av patienten själv kan ge märken på händerna 

kommande av tänderna som skrapar emot handryggen. De kan ses som röda sår som sedan 

förhårdnar. Även sår i mungiporna är något som uppträder vid kräkningar.  

 

Nervsystem  

Råstam-Bergström, Gillberg och Gillberg (1995) anser också att trötthet, koncentrations-

störningar och inlärningssvårigheter inte är ovanliga efter en tids sjukdom. Det är inte heller 

ovanligt att den sjuke känner muskelsvaghet som kommer av förändringar i musklerna vid 
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självsvält. I vissa fall kan hjärnsvullnad och kramper orsakas av vattenintox, då patienten har 

ett överdrivet drickande för att dölja viktnedgång. 

 

Hormonsystem  

Vidare anser Råstam-Bergström, Gillberg och Gillberg (1995) att hormonrubbningar 

uppträder alltid, men återgår oftast till det normala vid viktuppgång. Menstruationen faller 

bort ganska tidigt under sjukdomsförloppet och individen får ofta vänta på att menstruationen 

skall komma igång efter viktuppgång, vilket kan dröja en tid. En del av att menstruationen 

inte kommer igång efter viktuppgång kan bero på att flickan psykiskt är kvar i sjukdomen fast 

kroppen visar normalt utåt. Hon har fortfarande tankar kring mat, vikt och känner sig ledsen. 

 

Behandlingar av Anorexia Nervosa 

Råstam-Bergström, Gillberg och Gillberg (1995) anser att självsvälten måste brytas i första 

hand för att få igång en viktuppgång hos den sjuke. Hos de flickor som haft en menstruation 

innan sjukdomen trädde in är målet att åter få igång menstruationen. Det finns inga riktlinjer 

om vilken vikt den sjuke skall uppnå utan varje fall är unikt. Vidare anser författarna att 

viktuppgången inte skall gå för fort då risken finns att patienten tar till ett bulimiskt beteende. 

I vissa fall kan en snabb viktuppgång vara viktig, då patienten varit sjuk en kortare tid och 

ännu inte gått in i sin sjukdom helt och hållet. Då kan beteendet snabbt brytas innan 

sjukdomen tagit över psyket fullt ut. 

 

Cullberg (1984) anser att familjeterapi kombinerat med individuell behandling är den enda 

behandling som visat sig vara botande. Det är viktigt att den ansvariga för behandlingen intar 

en roll som skapar förtroende både hos den sjuke och hos familjen. Något som vårdaren bör 

tänka på är att ge god kritik och inte skapa skuldkänslor hos familjen. Vidare anser Cullberg 

(1984) att den individuella behandlingen med barnet skall grunda sig på att tolka sjukdomen. 

Den drabbade ska uppleva sitt liv som meningsfullt och att hon/han har ett egenvärde. Som 

vårdare är det också viktigt att inte tjata om ätandet, då denne placerar sig som en påfrestande 

förälder och förlorar värdet som vårdare. Det är viktigt att barnet får administrera maten själv 

så att hon/han känner att det är dennes sak att bli frisk och inte familjens. 

 

Clinton och Norring (2002) anser att familjeterapi är grunden för fortsatt behandling av 

Anorexia Nervosa speciellt i början av denna sjukdomsperiod. Behandlingen har olika faser 

som personalen bör utgå ifrån, beroende på vad som passar bäst för barnet och dess familj. 

Dessa kommer att förändras i takt med att barnet tillfrisknar. Kognitiv behandling är vanligt 
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och har visat sig vara lovande för personer med ätstörningar. Den första åtgärden är 

beteendeterapeutiska åtgärder för att minska svält och kräkningar. Svälten är det största 

problemet och det som oroar familjen mest. Fokus ligger på maten samt hur föräldrarna skall 

få barnet att äta, detta upplägg varierar beroende på familj. När patienten befinner sig i 

viktuppgång går steget över till nästa etapp som är fokus på det psykosociala. Detta innebär 

att fungera i vardagen med vänner, skola, familj utan sin sjukdom. Att börja leva utan sin 

Anorexia Nervosa kan skapa en oro och rädsla som senare kan leda till återfall. När patienten 

är i denna fas kan andra problem visa sig som sjukdomen tidigare gömt, då är det viktigt att 

jobba med dessa problem som en del i behandlingen. Denna fas är den som oftast tar längst 

tid. När de två första faserna är avklarade går patienten in i fas tre vilket innebär att patienten 

tar över sitt liv på ett normalt sätt. Behandlingen börjar trappas ner när patienten har återgått 

till normalvikt och mår psykiskt bra. En uppföljning av patienten pågår i 6 - 12 månader eller 

uppvisad normal kroppsmognad.  

 

Vidare anser Clinton och Norring (2002) att kroppsinriktad behandling kan vara ett sätt att 

försöka skapa en normal kroppsuppfattning hos patienten, där även återfall tycks kunna 

förebyggas. För att uppnå denna effekt är det viktigt med en bra relation mellan patient och 

personal. Den störda kropps-uppfattningen förändras inte mekaniskt när vikt och matvanor 

standardiseras utan finns kvar efter viktuppgång. Författarna anser också att det är viktigt att 

motivera patienten till förändring för att möjliggöra effekten av behandlingen. Behandlingen 

innehåller beröring, avslappningsövningar, kroppskännedom, andningsövningar samt läran 

om kroppen. Problemen med denna behandling är att det ännu inte visats sig vilka delar av 

behandlingen som ger god effekt. 

 

Problemformulering 

Anorexia Nervosa är en sjukdom som både växer bland ungdomar och går längre ner i 

åldrarna. Som sjuksköterska är det viktigt att se signaler hos ungdomarna och vidare kunna 

vårda dem på ett sätt som resulterar i att de kan leva normalt efter deras behandling. Att som 

sjuksköterska vårda patienter med Anorexia Nervosa kan vara svårt i olika situationer då 

sjukdomen skiljer sig från andra sjukdomar. Patienter men Anorexia Nervosa ljuger, 

manipulerar, kan bli aggressiva och kan gå långt för att få som de själva vill. Därför bör 

sjuksköterskan ha förståelse för sjukdomen och vara lyhörd på vad patienterna värderar i 

omvårdnadsarbetet för att på så sätt få en tillförlitlig kontakt med patienten. De olika 

behandlingsalternativen är också något som sjuksköterskan bör tänka på i mötet med 

ungdomarna för att på bästa sätt hjälpa dem till tillfrisknande. 



 

 10

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva olika behandlingsformer vid Anorexia Nervosa och 

patienters och anhörigas upplevelser samt åsikter av omvårdnaden kring Anorexia Nervosa. 

 

Frågeställningar 

Vad anser patienter och anhöriga var av betydelse vid omvårdnaden av Anorexia Nervosa? 
 
Vilka behandlingsformer ansågs ge goda resultat vid Anorexia Nervosa? 
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Metod 

Design 

Deskriptiv litteraturstudie baserad på empiriska studier. 

 

Sökord, sökstrategi och urvalskriterier  

Denna litteraturstudie baserades kring behandlingsformer samt upplevelser av unga vuxna och 

vuxna med Anorexia Nervosa. Kriterierna för artiklarna var att sökorden Anorexia Nervosa 

och behandling fanns med för att vara relevanta för studien. Sökningen i databaserna 

begränsades till 1999-2007, unga vuxna samt vuxna och free fulltext. Artiklarna skulle 

innehålla abstract, vara vetenskapligt granskade med sökorden i titeln eller i abstract eller 

också i själva innehållet i studien samt vara skrivna på engelska eller svenska. 

 

Utfall av databassökning 

Tabell 1. Använda databaser, söktermer, antal träffar och antal tänkbara artiklar. 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor  
Medline via PubMed Anorexia Nervosa AND treatment 95 4 

Blackwell Synergy Anorexia Nervosa AND treatment 26 3 

Academic Search Elite Anorexia Nervosa AND treatment 123 8 

 

 

Dataanalys 

Innehållet i de vetenskapliga artiklarna analyserades av författaren utifrån urvalskriterierna. 

Författaren kom att använda 14 vetenskapliga artiklar varav 4 var kvalitativa och 10 

kvantitativa. Artiklarna var skrivna i Sverige, England, Tyskland, Norge, Frankrike, Israel, 

Australien och Singapore. Författaren fick ett bortfall på 15 vetenskapliga artiklar som inte 

uppnådde syftet som förväntades av artikeln. De kvarvarande 14 artiklarna granskades åter 

och bedömdes trovärdiga då de erhöll intervjuer, citat, stort antal deltagare samt tidigare 

kända dataanalysmetoder. Artiklarna granskades enligt Forsberg och Wengström (2003) för 

att se om de uppfyllde författarens krav av lämplighet utifrån studiens syfte samt 

frågeställningar. Författaren kontrollerade studiens design och urval för att se om studien 

uppnådde författarens krav på trovärdighet. Vidare granskade författaren artiklarnas 

mätinstrument och dess analys. De artiklar som inte uppnådde denna studiens syfte och 

frågeställning valdes bort.  
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Forskningsetiska överväganden 

Allt material kontrollerades enligt forskningsetiska riktlinjer, vilket innebar att författaren 

kontrollerade att materialet följde de vägledda principer inom omvårdnadsforskning 

(Sykepleiernes Samarbeid I Norden, 2003). Vid en litteraturstudie förekommer ingen 

patientkontakt, utan baseras på tidigare publicerade vetenskapliga artiklar där noggrant etiska 

överväganden har genomförts. Inget material har exkluderats p.g.a. att det inte har 

överensstämt med författarens egen åsikt utan materialet har granskats utan påverkan av 

personliga värderingar. Därför anser författaren att det inte vidare krävs några 

forskningsetiska aspekter vid denna studie.  
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Resultat 

Resultatet framställs utifrån huvudrubrikerna vikten av omvårdnad hos patienter samt resultat 

av dess olika vårdprogram. 

 

Tabell 2. Valda artiklar. 

Författare  
publiceringsår 

Titel Design Undersöknings-grupp Datainsamling
smetod 

Dataanalysmetod 

Benninghoven, 
Jurgens, Mohr, 
Heberlein, 
Kunzendorf och 
Jantschek,  
(2006) 

Different Changes 
of Body-Images 
in Patients with 
Anorexia or 
Bulimia Nervosa 
During Inpatient 
Psychosomatic 
Treatment 

Kvantitativ 
design 

Patienter= 78 
 
107 kvinnor deltog från 
början i studien. 29st föll 
bort då de under tiden 
inte kvarhöll kriterierna 
för studien. Medelåldern 
av deltagarna var 25,7 
år. 

Intervjuer och 
frågeformulär. 
 
 

t-test användes för 
jämförandet av båda 
gruppernas olikheter 

Clinton, Björck,  
Sohlberg och 
Norring,  (2004). 
 

Patient 
satisfaction with 
Treatment in 
Eating Disorders: 
Cause for 
Complacency or 
Concern 

Kvantitativ 
design 

Patienter= 469 
 
Alla patienter som 
behandlades i deltagar- 
grupper och värderades i 
36 månaders uppföljning 
var inkluderade i 
studien. Genomsnittlig 
varaktigheten av 
ätstörningen vid 
presentationen var 8,4 
år. Åldern på deltagarna 
var 18-51 år, medelålder 
25,4. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Förväntningar och 
erfarenheter av 
behandlingen 
värderades enligt 
EDPEX som 
innehåller 14 punkter 
av frågor. 
Värdering av 
Anorexia Nervosa och 
Bulimia Nervosa 
gjordes genom 56 
frågor under 
intervjuer. 
SASB användes vid 
frågor angående 
patientens självbild. 
Materialet samlades in 
och analyserades av 
kvalificerad personal 
så som psykiatriker, 
psykologer, 
sjuksköterskor. 

Colton och 
Pistrang,  (2004) 

Adolescents  ́
Experiences of 
Inpatient 
Treatment for 
Anorexia Nervosa 

Kvalitativ 
design 

Patienter=19 
 
Patienterna var 
diagnostiserade 
Anorexia Nervosa och 
mottog behandling under 
tiden studien gjordes. 
Deltagarna var kvinnor 
mellan 12-17 år. 

Semi- 
strukturerade 
intervjuer samt 
frågeformulär 

Analyserades genom 
IPA vilket syftar till 
att undersöka, 
systematiskt och i 
detalj deltagarnas 
uppfattning eller 
erfarenheter av 
patienternas 
personliga värld. 

Cook-Darzens, 
Doyen, Falissard 
och Mouren 
(2005) 

Self-perceived 
Family 
Functioning in 40 
French Families 
of Anorexic 
Adolescents: 
Implications for 
Therapy. 

Kvantitativ 
design-  
 
Icke-
experiment
ell design. 

Patienter= 40 
 
Kriterierna var familjer 
med Anorexia Nervosa 
patienter i ålder 12-19 
år. Genomgick studien 
under perioden 
november 1998 till 
januari 2000. Patienterna 
var 37 flickor och tre 
pojkar med en 

Frågeformulär 
 
 

FACES III 
 
z-transformation 
(jämförelse mellan 
AN och icke kliniska 
familjer) 
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medelålder under 15 år. 
Syskon i gemensam 
ålder var 16 st bröder 
och 15 st systrar. 
Anorexia Nervosa 
patienterna skulle vara 
sjuka enligt definition 
DSM-IV med en 
sjukdomstid inom 3 år. 

Golan och 
Heyman (2005) 

Managing Eating 
Disorders in the 
Natural 
Environment: 
Intensive vs. 
Limited Programs 

Kvantitativ
- design. 
 
Experiment
ell design. 

Patienter= 60 
 
Uppnått kriterierna för 
DSM-IV. Deltagarna 
valde frivilligt om de 
ville delta i studien. 
Deltagarna framkom 
genom remisser samt 
egna ansökningar. Alla 
deltagarna var 
medicinskt stabila samt 
förmåga att kunna betala 
behandlingen. 
Medelåldern var 20,1+- 
4,9 år. BMI vid start var 
16,5 +- 1,6. 
Sjuklighetstiden var 
5,0+- 4,5 år. 

Intervjuer SAS 
 
t-test 
 
Mann-Whitney U 
 
X2- test. 

Halvorsen, 
Andersen och 
Heyerdahl 
(2004) 

Good outcome of 
adolescent onset 
Anorexia Nervosa 
after systematic 
treatment 
Intermediate to 
long-term follow-
up of a 
representative 
couny-sample 

Kvantitativ 
design. 

Patienter= 55 
 
Medelålder 14,9 +/- 1,7 
år. 
DSM-IV diagnos av 
Anorexia Nervosa. 
Erhållit behandling på 
BUP under perioden 
1986-1998. 

Frågeformulär 
samt halv 
strukturerade 
intervjuer över 
telefon. 

EDE 
MINI 
Yale-Brown 
Obsessive Compulsive 
Scale. 
Global Assessment of 
Functioning. 
HUNT 
Chi-Square prov. 
t- test. 

Lim, Sinaram, 
Ung och Kua 
(2007) 

The pursuit of 
thinness: an 
outcome study of 
Anorexia Nervosa 

Kvantitativ 
design -  

Patienter= 94 
 
Patienterna var 
diagnostiserade enligt 
APA kriterierna samt 
DSM-IV. 
 
Patienterna fick råd om 
kosthantering, målvikt, 
symtoms samt utebliven 
menstruation. Parallellt 
med kostråd erhöll 
patienterna cognitive 
beteende terapi  

Uppföljning så 
som samråd 
med dietist, mat 
dagbok, 
mätning och 
vägning. 

SPSS 
 
t- test 
 
Mann - Whitney U 
test. 

Lucie (2003) Nurses and the 
`therapeutic 
relationship :́ 
caring for 
adolescents with 
Anorexia Nervosa 

Kvalitativ 
design 

Deltagare= 10 
 
6st sjusköterskor från 
ungdomsavdelningen, 
4st från generell 
medicinsk avdelning. 3st 
mannliga samt 7st 
kvinnor. Deltagarnas 
ålder var mellan 26-48år 
och de hade 2-6års 
erfarenhet av ungdomar 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Intervjuerna bandades, 
kodades och vidare 
analyserades både 
manuellt samt i 
NUD*IST. 



 

 15

med Anorexia Nervosa, 
däremot erhöll ingen av 
deltagarna någon form 
av utbildning angående 
psykiskt välmående. 

Offord, Turner 
och Cooper 
(2006) 

Adolescent 
Inpatient 
Treatment for 
Anorexia 
Nervosa: A 
Qualitative Study 
Exploring Young 
Adults  ́
Retrospective 
Views of 
Treatment and 
Discharge. 

Kvalitativ 
design 

Patienter= 7 
 
Alla var kvinnor med 
brittisk nationalitet och 
var mellan 16-23år. Alla 
deltagarna var utskrivna 
från behandling för 2-5 
år sedan. 

Semi- 
strukturerad 
intervju. Öppna 
frågor 

Materialet från 
intervjuerna 
transkriberades och 
kodades och 
analyserades enligt 
IPA. Varje intervju 
var analyserad 
individuellt. 

Paulson-
Karlsson, 
Nevonen och 
Engström (2006) 

Anorexia 
Nervosa: 
treatment 
satisfaction 

Kvantitativ 
design 

Patienter= 54 
 
Flickor mellan 13-18 år 
med Anorexia Nervosa 
som diagnostiserats 
enligt DSM IV och deras 
föräldrar var tillfrågade 
angående studien då de 
stod på väntelistan till 
behandling. 

Frågeformulär 
TSS 

Materialet 
analyserades enligt 
TSS som innehöll 11 
öppna frågor och 38 
frågor med 
flervalssvar. Svaren 
analyserades vidare i 
tre steg. 

Pike, Walsh, 
Vitousek, Wilson 
och Bauer (2003) 

Cognitive 
Behavior Therapy 
in the 
Posthospitalizatio
n Treatment of 
Anorexia Nervosa 

Kvantitativ 
design-
Experiment
ell design 

Patienter = 33 
 
Deltagarna erhöll 
behandling som 
öppenvårdspatienter. 
18st kvinnor erhöll 
kognitiv terapi och 15st 
erhöll kost rådgivning. 

Frågeformulär 
med 15poängs 
skalor angående 
behandlingens 
trovärdighet 
och dess 
förväntningar. 

t- test 
 

Serfaty, 
Turkington, 
Heap, Ledsham 
och Jolley (1999)  
 

Cognitive 
Therapy Versus 
Dietary 
Counselling in the 
Outpatient 
Treatment of 
Anorexia 
Nervosa: Effects 
of the Treatment 
Phase. 

Kvantitativ 
design – 
Experiment
ell design 

Patienter= 25 kognitiv 
terapi. 
 
Patienter= 10 
kostrådgivning 
Kriterierna var 16år eller 
äldre och hade en DSM-
III-R diagnos av 
Anorexia Nervosa. Efter 
ett veckomöte 
undersöktes samtliga 
patienter av ett 
medicinskt team (D.T) 
som bekräftade 
diagnosen genom att 
använda DSM-III-R 
checklista. Därefter 
gjordes slumpvist urval. 
Patienterna tilldelades 
olika grupptillhörighet 
genom lottning. 
 

 
Återuppspelnin
g av 
ljudupptagninga
r från tidigare 
möten, så som 
kostrådgivning 
samt kognitiv 
beteende terapi. 

CBT: dietist 
förhållanden. 
 
t-test 
 
chi Square test 
Wilcoxon test 
 

Whitney, 
Murray, Gavan, 
Todd, Whitaker,  
och Treasure. 
(2005) 

Experience of 
caring for 
someone with 
Anorexia 
Nervosa: 

Kvalitativ 
design 

Deltagare= 67 
 
Brev från 20st pappor 
och 20st mammor 
samlades in. Från 13st 

Berättelser, 
diskussioner 

Föräldrarna fick skriva 
ner berättelser om hur 
det var att vara 
anhörig till en som 
hade Anorexia 
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qualitative study patienter, båda 
föräldrarnas brev 
inkluderades men från 
de andra 14st patienterna 
var bara ett brev 
tillgängligt. Åldern på 
patienterna var 14-31år. 
Föräldrarnas ålder var 
40-66år och på 
sjuksköterskorna var 
åldern 40-66år. 

Nervosa. Dessa brev 
samlades in och 
användes till vidare 
diskussion. 
 
Breven analyserades 
och kodades i text 
programmet (LIWC)  
 

Zeeck och  
Hartmann (2005) 

Relating 
Therapeutic 
Process to 
Outcome: Are 
There Predictors 
for the Short-
Term Course in 
Anorexia Nervosa 

Kvantitativ 
design – 
Experiment
ell design. 

Patienter= 38 
 
26st av deltagarna var 
boende på 
behandlingshemmet, 
resterande 12st var 
öppenvårdspatienter.  

Frågeformulär  N=344 möten från 
N=38 patienter var 
analyserade. 
Processen började 
stegvis analyseras 
utifrån Stundenbogens 
tre steg. Vidare 
analyserades 
processen ur 
Heuristikskalen fyra 
dimensioner samt de 
åtta faktorerna från 
mötenas 
frågeformulär. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av studiernas syfte och resultat 

Författare, 
år 

Syfte Resultat 

Benninghoven, 
Jurgens, Mohr,  
Heberlein,  
Kunzendorf och 
Jantschek. 
(2006) 

Att jämföra kroppsuppfattningen hos 
patienter med Anorexia Nervosa och Bulimia 
Nervosa. Genom psykosomatisk behandling 
ändra den förvridna självbilden hos 
patienterna. 

Vid start av behandlingen visade sig en förvriden 
självbild hos båda grupperna. Under behandlingens 
gång och i slutet kunde det ses en förbättrad självbild 
hos de med bulimi, då de med Anorexia Nervosa 
fortfarande visade en tendens av hat mot sin självbild. 

Clinton, Björck, 
Sohlberg och 
Norring. (2004). 

Var att undersöka patienters tillfredsställelse 
under behandling av Anorexia Nervosa. 

De visade sig att 38 % ansåg sig mycket nöjda, 39 % 
var nöjda medans 23 % var missnöjda. Detta resultat 
visade sig 36 månader efter inskrivning.  

Colton och 
Pistrang,  (2004) 

Att genom intervju få fram patienternas syn 
och upplevelser angående behandling för 
Anorexia Nervosa. 

Patienternas berättelser karakteriserades av konflikter 
och dilemman. Patienterna visade både negativa samt 
positiva känslor mot behandlingen. De hade inre 
konflikter att ta itu med samtidigt som de skulle ta 
emot behandlingen. Patienterna visade uppskattning 
mot individuell behandling likväl som empatisk 
attityd av personalen på hemmet. 

Cook-Darzens, 
Doyen, Falissard 
och Mouren 
(2005) 

Var att bestämma ifall vissa särskilda 
mönster av självuppfattad familjesituation 
kan associeras till Anorexia Nervosa.  

Visade på att terapeuten bör ha en flexibel syn på 
familjesituationen och anpassa den terapeutiska 
medlingen gentemot varje unik familjemedlem och 
låta alla som lever nära en anorektiker få komma till 
tals. 

Golan och 
Heyman (2005) 
 

Var att utvärdera hanteringen av 
omvårdnaden för ätstörningar i samhällets 
tjänster genom användning av personifierat 
program, framfört i ett terapeutiskt centrum 
av tvärvetenskapligt arbetslag eller hos 
patientens neutrala miljö av klinikens 
handledare. 

Visade att i slutet av behandlingen var 66 % fullt 
friska eller vid god kondition.  Efter fyra års 
uppföljning kategoriserades 68 % som fullt friska 
eller vid god fysisk hälsa. Det visade sig att sociala 
funktioner och en sysselsättning gav goda resultat mot 
vad de begränsade programmen visade. Alla patienter 
som fullföljde programmet erhöll fast sysselsättning. 

Halvorsen, 
Andersen och 
Heyerdahl 

Var att utreda mellan- till långtids resultat av 
tonåringars angrepp av Anorexia Nervosa 
med hänvisning till barn- och 

Visade på 42 patienter hade inga ätstörningar som 
behövdes följas upp. 1 person led fortfarande av 
Anorexia Nervosa, 1 person erhöll Bulimia samt 7 
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(2004) ungdomspsykiatrisk vård. personer erhöll fortfarande någon form av ätstörning.  
Lim, Sinaram, 
Ung och Kua 
(2007) 

Var att studera och följa upp resultat av 
Anorexia Nervosa patienter som hänvisats 
till dietister för nutritions ingripande. 

Visade att de som fick hjälp tidigare i sjukdomen 
tillfrisknade signifikant snabbare än de som haft 
sjukdomen en längre tid. 

Lucie (2003) Var att tillföra innehållsrik data till 
utvecklingen av ett terapeutiskt förhållande 
mellan ungdomar diagnostiserade med 
Anorexia Nervosa och barnsjuksköterskor. 

Visade att mer kunskap och utbildning behövs hos 
sjuksköterskor som skall vårda ungdomar med 
Anorexia Nervosa. 

Offord, Turner 
och Cooper 
(2006) 

Var att göra tillägg till aktuella studier 
genom att fråga ungdomar om deras syn till 
den behandling de tog emot då de var sjuka i 
Anorexia Nervosa. Hur de upplevde den 
tiden då de var inlagda på en generell 
ungdomspsykiatrisk avdelning. Författarna 
ville också få fram patienternas syn och 
påverkan som var kopplad till frågor om 
deras kontrollbehov och självkänsla samt 
deras syn på processen kring utskrivning och 
vägen tillbaka till ett vanligt liv. 

Vara inlagd på behandlingshem följdes av känslan att 
vara utestängd från den verkliga världen. Måltiderna 
tillsammans med personal visade sig vara till hjälp, då 
det uppfattades som mer vardagligt. Det visade sig 
också att de flesta var nöjda med behandlingen då det 
ledde mot sitt slut. 

Paulson-
Karlsson, 
Nevonen och 
Engström (2006) 

Undersökningen var till för att se om de 
förväntningar samt deras tillfredställelse 
uppnåtts hos ungdomar med Anorexia 
Nervosa och deras föräldrar under 
familjeterapin. 

Den separata familjeterapin visade sig vara 
uppskattad både hos patienter samt föräldrar. 
Föräldramöten var mer uppskattade hos föräldrarna än 
vad de var hos patienterna, det visade sig också att 
patienterna var mindre nöjda med terapeuten mot vad 
föräldrarna var. De familjer med ungdomar som 
tillfrisknade var mer nöjda med behandlingen än dem 
som fortfarande hade sjuka ungdomar. 

Pike, Walsh, 
Vitousek, Wilson 
och Bauer (2003) 

Var att värdera effekt av kognitiv beteende 
terapi under sjukhusvistelse för ungdomar 
med Anorexia Nervosa. 

Visade att de patienter som erhöll kognitiv beteende 
terapi hade mindre antal avhoppare och färre återfall 
än de patienter som erhölls kostrådgivning 
kombinerat med läkemedel. 

Serfaty, 
Turkington, 
Heap, Ledsham 
och Jolley (1999)  
 

Var att undersöka effekten av kognitiv terapi 
hos en grupp men Anorexia Nervosa där de 
sedan jämförde med diet- rådgivnings grupp 
hos öppenvårdspatienter. 

Visade att fler ungdomar droppade av behandlingen i 
diet gruppen medan fler stannade kvar i den kognitiva 
gruppen. Det visade att kostrådgivning inte är 
rekommenderbart som enda behandlingsmetod i ett 
kontrollerat försök. 

Whitney,  
Murray, Gavan, 
Todd,  Whitaker 
och Treasure. 
(2005) 

Att få en detaljerad förståelse av hur 
vårdande föräldrar upplevde situation. 

Föräldrarna kände skuld då deras barn fått Anorexia 
Nervosa. Sjukdomen påverkade hela familjen både 
känslomässigt så som deras beteende. Mammorna 
visade mer känslomässig respons medan papporna 
visade en mera kognitiv och avståndstagande 
hållning. 

Zeeck och 
Hartmann (2005) 

Var att undersöka om behandlingens första 
12 individuella psykoterapi möten av 
anorektiska patienter (6 veckor av 
behandling) är förenade med bra eller dåliga 
resultat vid utskrivningen. 

Visade att 79 % av de framgångsrika patienterna 
lyckades få upp sitt BMI över 17,5. 68 % av de 
misslyckade patienterna kunde kopplas till 
misslyckade behandlingsmetoder i det inledande 
skedet av behandlingen. Fokusering på symtom samt 
goda relationer mellan patient och terapeut gav goda 
resultat. Där fokus bara gavs åt självuppfattningen 
visade sig ge sämre resultat. 

 

Reabilitet, validitet, transferbility, credibility och dependability 

Åtta vetenskapliga artiklar Colton och Pistrang (2004), Zeek och Hartmann (2005), 

Halvorsen, Andersen och Heyerdahl (2004), Whitney, Murray, Gavan, Todd, Whitaker och 

Treasure (2005), Clinton, Björk, Sohlberg och Norring (2004), Serfaty, Turkington, Heap, 

Ledsham och Jolley (1999), Cook-Darzens, Doyen, Falissard och Mouren (2005) samt 

Paulson-Karlsson, Nevonen och Engström (2006) tar upp något av ovanstående begrepp i sina 
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studier och vad som gör att de anser sig ha trovärdighet att hänvisa till dessa.  Kvarvarande 

sex artiklar Offord, Turner och Cooper (2006), Benninghoven, Jurgens, Mohr, Heberlein, 

Kunzendorf och Jantschek (2006), Golan och Heyman (2005), Lim, Lucie (2003) samt Pike, 

Walsh, Vitousek, Wilson och Bauer (2003) hänvisar ej direkt till ovanstående begrepp 

Sinaram, Ung och Kua (2007), dock beskriver de utförligt hur de gått till väga samt använder 

sig av intervjuer, stor population samt citat vilket författaren anser skapar trovärdighet och 

pålitlighet i artiklarna. 
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Figurerna nedan visar vad som ansågs vara viktigt i omvårdnaden av Anorexia Nervosa: 

 

 

 

 

 Figur 1. Visar på vad som ansågs vara viktigt i omvårdnaden av Anorexia Nervosa. 

 

 

 

Figur 2. Olika behandlingar vid omvårdnad av Anorexia Nervosa. 
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Omsorg till patienterna 

Lucie (2003) anser att sjuksköterskorna fick kämpa för att förstå en sådan krävande sjukdom 

som Anorexia Nervosa till följd av för lite utbildning om den psykiska hälsan samt huruvida 

patienterna blir frisk från Anorexia Nervosa. Många sjuksköterskor ansåg att patienterna 

själva hade orsakat sjukdomen och att det var de själva som skulle ”fixa till det”. 

Sjuksköterskornas frustration gjorde dem skeptiska när det gällde att få patienterna fullt friska 

och där av fick de en felaktig uppfattning om deras patienter och deras arbete inom vården. 

Enligt sjuksköterskorna ansågs omvårdnadsarbetet som enkelt och slöseri med tid jämfört 

med andra former av omvårdnad som ansågs ha en högre status inom sjukhuset. Problem 

uppstod då ungdomarna behandlades med beteendeterapi i den akuta fasen. Detta var något 

som sjuksköterskorna ansåg problematiskt och en försvårande omständighet vid etableringen 

av den terapeutiska relationen till patienterna. 

 

Lyssna på och samarbeta med patienten  

Offord, Turner och Cooper (2006) anser att patienterna beskrev en stark känsla av att vara 

involverad i sin egen behandling. Patienterna ansåg att de blev hörda och fick vara med och 

bestämma om olika beslut. 

 

” I hade quite a rough time there and they worked, they worked with me 

throughout the whole thing. And, there was difference, sort of on constant 

obs…they didn’t, it wasn’t like they were just watching like a prison 

 guard-which was a lot of places. They, they worked with me, they really 

worked with me” (Cloe sid 383). 

 

Patienternas självkänsla 

Offord, Turner och Cooper (2006) anser i sin studie att sjukhusvistelse för Anorexia Nervosa 

generellt är effektiv i att åstadkomma en viktuppgång. Ändå visar studier på höga resultat av 

återfall samt tidig tillåtelse att bli utskriven. Författarna anser att patienterna värderar 

individuell terapi högre än vad de värderar familjeterapi. Det har också visat sig att 

patienterna känner sig pressade och övervakade av den strikta behandlingen som ofta leder till 

aggressioner. Vidare anser författarna att majoriteten av patienterna ansåg sig blivit 

avskärmade från världen och den normala vardagen då de behandlades för Anorexia Nervosa. 

Detta visade sig påverka patienternas självkänsla samt känslan att få vara en egen individ. 

Detta blev i sin tur en utmaning inför tillfrisknandet för kommande utskrivning från 

avdelningen. Colton och Pistrang (2004) anser att en del ungdomar i studien kände sig redo 
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att tillfriskna och andra gjorde det inte. Deras berättelser var ofta karakterisera av konflikter 

och förvirring om huruvida de ville bli friska. 

 

”I don´t want to have Anorexia but at the same time I want to be thin 

and that´s really strange… And I can´t win really, like if I eat I feel  

guilty, if I don´t eat I feel guilty´ cause I´m disappointing my family…” 

(p16) 

 

Positiv relation mellan sjuksköterska och patient 

Lucie (2003), Colton och Pistrang (2004) anser att terapeutisk relation bör bygga på en 

ömsesidig relation, en två vägs kommunikation mellan omvårdnadspersonal, patient och 

förälder. Författarna anser att det är viktigt att lyssna på patienten angående deras sjukdom 

och dess behandling. Relation mellan sjuksköterskan och patienten handlar om omsorg, 

tydlighet, knyta band till varandra på ett positivt och professionellt sätt. Författarna anser att 

det patienterna värderade mest var individuell terapi samt en empatisk attityd hos vårdaren. I 

bestämmandet av vilken behandling patienten bör erhålla är det av vikt att se till varje individ, 

då behandlingar och individer ser olika ut. Som personal bör det strävas efter att stärka 

ungdomarnas motivation lika mycket som personalen jobbar med förändringen av deras 

beteende. Författarna anser också att det är lika viktigt att lyssna på ungdomarna så som deras 

sjukdom för att kunna förstå helheten. Anorexia Nervosa är ett kroniskt tillstånd och det är ett 

av skälen till varför sjuksköterskor anser det svårt att skapa en djup relation till patienterna. 

Vidare anser författarna att tillförlitlighet mellan sjuksköterska och patient är en av de 

viktigaste grunderna vid omvårdanden av Anorexia Nervosa, men är inget de kan begära utan 

något man måste förtjäna. Colton och Pistrang (2004) anser att patienterna uttryckte 

behandlingen som en frihet, de anser att genom umgänge med andra i samma situation kände 

de sig inte ensamma. De skapade en vänskap där de inte behövde uttrycka sig verbalt utan 

förstod varandra ändå. Patienterna ansåg också att genom denna vänskap och umgänge med 

andra anorektiker var de inte längre ensamma om att vara annorlunda. Tyvärr visade det sig 

att daglig kontakt under behandlingen med andra anorektiker hade vissa allvarliga 

konsekvenser, ett tävlande startade mellan patienterna om vem som kunde bli smalast. 

Samtidigt fanns det patienter som såg detta som motivation att bli friska, de ansåg att själva 

tävlandet fick dem att inse hur sjuka de faktiskt var. Det visade sig också att om personalen 

jobbade steg för steg på patientens beteendeförändring under den kognitiva processen gav 

detta goda resultat dock fanns det många motgångar så som känslan att bli kroppsligt större.  
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”…it does control you and you don´t, even though I didn’t see it, looking 

back now after being in here I have seen that it did control my 

 life and that´s how I ended up here…” (P10, sid. 310). 

 

Individuell terapi 

Enligt Benninghoven, Jurgens, Mohr, Heberlein, Kunzendorf och Antschek (2006) kan 

kroppsinriktad behandling vara ett sätt att försöka skapa en normal kroppsuppfattning hos 

patienten, där även återfall tycks kunna förebyggas. För att uppnå denna effekt är det viktigt 

med en bra relation mellan patient och personal. Den störda kroppsuppfattningen förändras 

inte mekaniskt när vikt och matvanor standardiseras. Patienterna var inte helt nöjda med sin 

kropp utan hade fortfarande en negativ syn på sig själva trots behandling. De ansåg sig till 

viss del nöjda med kroppen men de var fortfarande rädda att öka i kroppsstorlek. Vidare anser 

författarna att det är viktigt att motivera patienten till förändring för att möjliggöra effekten av 

behandlingen. Författarna anser att det är av stor vikt med fortsatt terapi efter att patienterna 

blivit utskrivna då det tar lång tid för en anorektiker att bli helt frisk både med kropp så som 

känslor. Zeek och Hartmann (2005) anser i sin studie att det fortfarande finns en brist på 

forskning om vårdprogram för Anorexia Nervosa patienter. Det är ett stort underskott av 

riktlinjer och fakta kring resultat av alla förtroendebyggande åtgärder samt arbetet att 

övertyga olust känsla och motsträvighet till den förändring som bör ske hos patienten. Detta är 

viktiga aspekter för att få en positiv utgång av en behandling hos de patienter som har en stor 

osäkerhet och tveksamhet till att ingå i en behandling. Författarna anser i sin studie att det inte 

finns någon relation mellan negativa känslor vid de inledande sessionerna och inte heller vid 

utgången av behandlingen. Å andra sidan, negativa känslor som ilska eller tvivel gentemot 

terapeuten eller terapin är förutsägande för ett negativt resultat. Vidare ansåg författarna att 

terapeuten ska fokusera på synliga symtom och konfrontera patienten med faran om 

sjukdomen samt de kroppsliga komplikationerna kontra rädslan för viktökning och strävan 

efter smalhet, identifiera invanda beteendemönster och patientens kamp mot dessa. 

Fokusering på symtom och de sociala relationerna såväl som försiktighet angående 

utmaningar i patientens självuppfattning visade sig ge goda resultat i viktuppgång som är en 

viktig del i tillfrisknandet. Det visade sig att enligt patienterna var individuell terapi den 

viktigaste behandlingen. 

 

Kostbehandling 

Lim, Sinaram, Ung och Kua (2007) ansåg i sin studie att desto längre tid personen varit sjuk i 

Anorexia Nervosa mer svårare var det att bli fullt frisk. I studien hade patienterna fått tillgång 
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till individuell kost, portionsstorlek samt en checklista på hur mycket patienterna fick i sig, 

där 29 procent inte visade någon förbättring. Lim, Sinaram, Ung och Kua (2007) ansåg att 

denna utgång visar på vikten att tidigt hjälpa de som drabbas av Anorexia Nervosa då det blir 

svårare desto längre sjukdomen funnits i patientens liv. Halvorsen, Andersen och Heyerdahl 

(2004) visade i sin studie att vid uppföljning av patienterna hade fortfarande 15 deltagare 

vissa negativa spänningar kopplat till mat, kroppsvikt och ätandet. Samtidigt visade 23 

deltagare på normala förhållanden till mat, utseende och kroppsvikt. Vidare visar författarna 

att 12 deltagare tyckte sig vara överdrivet kropps och viktmedvetna. Två deltagare var rädda 

för att tappa i vikt och en deltagare var överdrivet upptagen i sinnet och tanken kring mat och 

kroppsfigur. 

 

Kognitiv beteende terapi 

Pike, Walsh, Vitousek, Wilson och Bauer (2003) visade i sitt resultat att kognitiv beteende 

terapi är ett stöd i behandlingen av Anorexia Nervosa. De jämförde två olika 

behandlingsformer så som beteendeterapi och kostrådgivning, där resultaten visade att 

gruppen som fick beteende terapi hade lägre antal avhoppare och återfall. Likaså anser 

Serfaty, Turkington, Heap, Ledsham och Jolley (1999) att det fanns utmärkande förbättringar 

i resultatet där de använde kognitiv beteendeterapi som behandling vid Anorexia Nervosa, 

vilket inte visade sig vid kostrådgivning som enda behandling. Fastän kostrådgivning är en 

viktig komponent i behandlingen av Anorexia Nervosa, rekommenderas det inte som enda 

behandlingsmetod. Det visade sig att efter sex månader av den kognitiva behandlingen hade 

70 procent inga diagnostiska kriterier för Anorexia Nervosa samt ett ökat BMI hos 87 procent. 

Kognitiv terapi kan begränsa missnöjet med kroppen samt den relaterade smärta och plåga 

som kommer med ökande vikt under behandlingen. I behandlingssyfte är detta viktigt att 

tänka på eftersom kroppsmissnöjet kan vara den starkaste indikatorn av ett för kontrollerat 

näringsintag. Vidare anser författarna att terapi som underlättas av frivillighet är önskvärd 

eftersom tvångsvård kan leda till sämre resultat och en ökad risk för utveckling av bulimi 

Nervosa. Anorektiska patienter är ofta negativt inställda för att ingå i behandling, det visar 

resultaten vid bristande samtycke av behandling samt höga avhopp under behandlingstiden. 

Likaså anser Golan och Heyman (2005) att genom berättande konversationer i den kognitiva 

beteendeterapin kan patienten ge utryck för hur sjukdomen har tagit över dennes vardagsliv så 

som isolering, psykiska och känslomässiga försvinnanden, förlust av engagemang i sig själv 

samt tomma löften. Terapeuten försöker få patienten att ta kontroll över sjukdomen, att ta 

tillbaka sin frihet, att engagera sig i förändring istället för skuld som är en dominant känsla 

hos anorektiker. Andra viktiga komponenter i psykiatrisk omvårdnad för patienter med 
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Anorexia Nervosa är terapeutiska band vilket innebär samarbete med andra kliniker, 

bedömning, övervaka symtom och beteenden. Däremot anser Clinton, Björck, Sohlberg och 

Norring (2004) att kroniskt sjuka anorektiker kände sig missnöjda med behandlingen när det 

gällde kognitiv beteendeterapi och sond matning. Författarna anser att bättre kunskap behövs 

när det gäller patienters tillfredsställelse i dess behandling. Denna kunskap skulle vara av 

värde för all generell behandling av ätstörningar. Vidare noterades vikten av en uttrycksfull 

personal, speciellt psykologer och sjuksköterskor. 

 

Familjeterapi 

Paulson-Karlsson, Nevonen och Engström (2006) anser i sin studie att familjeterapi för 

ungdomar är en bra grundbehandling. Det har visat sig att ungdomar med Anorexia Nervosa 

har svårt att ta emot behandling då de anser sig lyckliga. Det visade sig finnas en skillnad 

mellan föräldrar och patienter. Majoriteten av föräldrar och patienterna ansåg att individuell 

terapi var till hjälp men när det handlade om familjeterapi kände föräldrarna att de fått hjälp 

då ungdomarna ansåg det mindre hjälpsamt. Det visade sig också vara en skillnad mellan 

patienter och föräldrar då det handlade om hur nöjda de var med terapeuten. Föräldrarna var 

mer nöjda än patienterna då det handlade om uppnådda mål, terapeutens kunskap, förståelse 

av sjukdomen, vara aktivt lyssnande, visa förståelse beträffande deras problem samt 

bemötande på ett vänligt sätt. Patienterna visade låga förväntningar på terapeuten då de ansåg 

att hon/han förstörde deras chans till att bli lyckliga. Då de senare började inta föda och öka i 

vikt förändrades deras åsikter om terapeuten, de blev mer positiva speciellt när det gällde 

individuella mötena där fokus låg på oro i själen, deras identitet samt läran om kroppen. 

Likaså anser Cook-Darzens, Doyen, Falissard och Mouren (2005) att familjeterapi är känd 

som den mest effektiva behandlingsmetoden vid vård av tonåringar med Anorexia Nervosa. 

Författarna anser att familjeterapi inriktar sig på stöd och hjälp till föräldrarna i dess 

situationer så de i sin tur kan hjälpa sina barn i den mån de klarar av. Dock väljer fortfarande 

många familjeterapeuter att följa vissa modeller med fokus på konflikthantering av ett 

familjerelaterat problemområde. Inriktningen ligger mera på ett familjeplan. Många av dessa 

modeller utgår ifrån kliniska studier eller ofullständiga självrapporterade utvärderingar. 

Vidare anser Cook-Darzens, Doyen, Falissard och Mouren (2005) att Anorexia Nervosa är en 

krävande sjukdom som skapar komplexa och motsägande krav på familjen i ett av sina 

känsligaste skeden i sin livscykel så som tonårsbarn i hemmet. Detta borde uppmuntra 

familjeterapeuten till att använda mera varierande arbetsmodeller som nödvändigtvis inte 

behöver rikta in sig på att ändra familjens struktur utan snarare mera systematiserat förlita sig 

på de styrkor och resurser som finns hos alla familjemedlemmar. På så vis kunde de använda 
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hela familjen som en medterapeut i stället för att se den som en medpatient till den anorexi 

sjuke. Andledningen till god utgång i familjeterapi är enligt Halvorsen, Andersen och 

Heyerdahl (2004) att behandlingen fortsätter ända fram tills det att patienten nått och 

bibehållit en normal vikt, vilket har visat sig vara en av de viktiga faktorerna till utskrivning. 

Det har också visat sig att familjeterapi haft liten framgång och många avhopp hos patienter 

med ätstörningar. Olikheter i hur de tagits emot eller introducerats i familjeterapi är 

antagligen viktiga orsaker till utgången. Vidare anser författarna att det täta samarbetet mellan 

personal och familj är till nytta vid reduceringen av de negativa effekterna av en ätstörning 

kopplat till relationerna inom familjen.  

 

Enligt Whitney, Murray, Gavan, Todd, Whitaker och Treasure (2005) studie kände 

föräldrarna en förvirring gentemot orsakerna till sjukdomen. Föräldrarna skuldbelagde sig 

själva över att deras dotter fått sjukdomen Anorexia Nervosa och vad kunde de gjort för att 

förhindra uppkomsten av sjukdomen.  

 

”Guilt is the most difficult to deal with because we still don´t know 

what has caused the Anorexia” (pappa 1, sid. 445) 

 

Vidare anser Whitney m. fl (2005) att majoriteten av föräldrarna trodde att deras dotter kunde 

besegra sjukdomen. Andra ansåg att deras dotter var ett offer, uppslukad av sjukdomen utom 

någon kontroll av dess resultat. De flesta föräldrarna uttryckte hjälplöshet över att inte kunna 

ta kontroll över sjukdomen. Föräldrarna kände en lättnad över att deras barn ville ta emot 

behandling och speciellt papporna kände ett hopp över kommande resultat. 

 

”I try to do what I think is right at the time but it 

always seems so wrong” (mamma 17, sid. 445) 

 

Komplikationer av Anorexia Nervosa 

Halvorsen, Andersen och Heyerdahl (2004) anser att den relativt korta uppföljningsperioden 

efter genomförd behandling kan bidra till komplikationer. Det är allmänt vedertaget att många 

Anorexia Nervosa patienter vanligtvis utvecklar Bulimi Nervosa inom 2-3 år efter 

insjuknande i Anorexia Nervosa. Under något tillfälle av sjukdomstiden utvecklar 64 procent 

av Anorexia Nervosa patienter Bulimi Nervosa. Vidare anser Halvorsen, Andersen och 

Heyerdahl (2004) att prognosen för tonåringar är bättre än för vuxna som utvecklar Anorexia 

Nervosa. 
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Diskussion 

 

Huvudresultat 

Huvudresultatet visar patienternas särskilda behov av att bli hörda och uppmärksammade som 

egna individer, involverade i sin egen behandling samt få ömsesidig kontakt med 

vårdpersonalen. Studien påvisar också vilka metoder som uppskattades högst hos de 

involverade av sjuksköterskor, patienter och deras anhöriga. Resultatet påvisar patienternas 

uppskattning av individuell terapi och ett empatiskt förhållningssätt hos vårdpersonalen. 

Föräldrarna ansåg däremot att familjeterapi kom att vara den mest uppskattade 

behandlingsmetoden. Här kände de att de fick uttrycka sina känslor och samtidigt få hjälp och 

råd i hanteringen av olika konkreta situationer. Resultatet konstaterar även olika 

problemområden såsom att patienterna kunde känna sig avskärmade från omvärlden eller att 

patienterna startade en slags tävlan om viktminskning inom behandlingsgruppen. Studien 

visar också hur skiftande olika sjuksköterskor upplevde uppkomna situationer . De flesta 

sjuksköterskorna ansåg sig ha svårt att behandla Anorexia Nervosa eller att förstå sig på 

sjukdomen då de inte innehaft tillräckligt med kunskap om den psykiska hälsan. Resultatet 

visar på att mer studier och kunskaper behövs med hänsyn till de olika behandlingsformerna, 

tillvägagångssätten samt olika orsaker till sjukdomen.  

 

Resultatdiskussion 

Golan och Heyman (2005) samt Zeek och Hartmann (2005) påpekar att det finns få studier 

gjorda angående behandling för Anorexia Nervosa, är det inte tid då att förbättra kunskapen 

om dess behandlingar för att förebygga både återfall och dödlighet i en sjukdom som faktiskt 

växer sig starkare och längre ner i åldrarna. Serfaty, Turkington Heap, Ledsham och Jolley 

(1999) visar på goda resultat i deras behandlingar när det gäller beteendeterapi kombinerat 

med kost behandling. Kosten har stor betydelse för ett tillfrisknande hos den anorektiska 

patienten samtidigt som beteendeterapi hjälper patienten till en annan syn på intag av föda. 

Clinton och Norring (2002), Cook- Darzens, Doyen, Falissard och Mouren (2005) samt 

Halvorsen, Andersen och Heyerdahl (2004) anser att familjeterapi visar på goda resultat i 

behandlingen av Anorexia Nervosa. Turner och Cooper (2006) anser att patienterna värderade 

individuell terapi mer än familjeterapi. Är det så att patienterna känner sig mer trygga i 

individuellterapi, är det där de vågar öppna sig och tala om hur de känner utan att någon 

annan hör vad de säger. I vissa fall kanske den sjuke känner agg mot sina föräldrar och till en 

början kanske de inte vill ta upp det med föräldrarna utan kunna prata med någon annan om 

problemet. I den individuella terapin är det lättare för patienten att öppna sig, han/hon vet att 
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det som sägs stannar mellan henne och personalen samtidigt som det inte sitter andra 

anorektiker med där jämförande sker. Om utgångspunkten är utifrån patienternas värderingar 

så handlar det om att bli hörd och involverad i sin egen behandling. Detta bör tas i beaktning 

kring arbetet med personer som har Anorexia Nervosa. Det är patienternas välbefinnande det 

handlar om och tillåts de inte vara involverade i behandlingen så blir det svårt när de på egen 

hand senare ska ta olika beslut. Det är under behandlingen som patienterna lär sig mycket om 

hur de skall bete sig i vardagsliven när de känner att sjukdomen försöker ta över. Lask och 

Bryant-Waugh (2000) anser att alla som behandlar Anorexia Nervosa bör skapa en god 

terapeutisk relation. Det är viktigt att Anorektiker har en eller två sjuksköterskor som hon/han 

träffar regelbundet. I det individuella mötet vågar patienten öppna sig där olika diskussioner 

tar form. Här finns en möjlighet för patienten att ställa frågor samt ventilera sina känslor, både 

positiva som negativa. Genom att erbjuda patienten detta utrymme visar sjuksköterskan att det 

är tillåtet och hälsosamt att prata och visa känslor. Vidare anser författarna att dessa 

individuella möten är viktiga för patienten i den framtida vardagen och det gör det också 

lättare för sjuksköterskan att vidare skapa förståelse samt behandla patienten. Paulson-

Karlsson, Nevonen och Engström (2006) tar också de upp vikten av familjebehandling, som 

är en stor del i behandlingen av anorektiker. Det visade sig att föräldrarna var mer nöjda än 

patienterna med denna sorts behandling. Dessa resultat kan ha en grund i att patienterna inte 

vill öppna sig i samvaro med föräldrarna. Patienterna känner ofta skuld gentemot föräldrarna 

och detta kan vara en bidragande faktor till att de inte vill tala om hur de känner inför 

föräldrarna då de inte vill att de skall få mer dåligt samvete mot vad de redan har. Whitney m. 

fl (2005) visar i sitt resultat att anhöriga till en anorektiker ofta känner skuld till att deras barn 

utvecklat Anorexia Nervosa. De vet inte varför hon/han fått sjukdomen men de är villiga att 

göra allt för att hjälpa deras barn. Familjeterapi är av stor vikt för anhöriga där de får en 

möjlighet att avlasta sig samt får svar på alla de frågor som uppkommer. Det är viktigt som 

personal att råda föräldrarna i olika situationer då de inte vet hur de ska förhålla sig gentemot 

barnets sjukdom. Cook-Darzens, Doyen, Falissard och Mouren (2005) tar upp vikten av att 

skapa en styrka hos familjen som i sin tur blir ett behandlingsredskap mot sjukdomen. 

Anorexia Nervosa är en sjukdom som skapar stora problem inom familjer, där starka 

konflikter härskar mellan föräldrarna och barnet. Det är av vikt att under behandlingen inte 

stärka dessa konflikter ytterligare utan istället lyfta upp de goda sidor som familjen har 

tillsammans. Dock är det av vikt att samtidigt inte skyla de konflikter som råder utan försöka 

lösa dem om de visar sig vara bidragande faktorer till sjukdomen. Som sjuksköterska är det 

betydelsefullt att försöka se vilka familjeproblem som påverkar sjukdomen samt vilka 

familjeproblem som är vanliga i tonårshem. Detta för att sedan arbeta vidare och stärka 
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familjen i deras samarbete mot sjukdomen. Familjen är ett viktigt verktyg i behandlingen då 

de känner sitt barn, de vet hur han/hon var innan de blev sjuka. De kan se i vilka beteenden 

som sjukdomen härskar eller när det är barnets riktiga beteende som visar sig. Lask och 

Bryant-Waugh (2000) anser även de att Anorexia Nervosa skapar konflikter hos familjer och 

även mellan föräldrar oavsett om familjeförhållandet i grunder är bra. Föräldrarna bör 

involveras i den sjukes behandling, där prioriteten bör vara att hjälpa föräldrarna till att ta 

hand om sitt barn. Vidare anser författarna att många anorektiker är tysta under större delen 

av familjebehandlingen. Detta kan bero på att de är tillbakadragna eller att det skapar ångest 

av att behöva höra på vad föräldrarna har att säga. Det kan också bero på att patienten inte 

vågar yttra sina åsikter då de inte vill skapa konflikter eller aggressioner från föräldrarna. 

Vidare anser författarna att individuell terapi är ett bra tillfälle för patienten att få sin röst hörd 

samtidigt som personalen får en förståelse för individen. Här kan patienten också få uttrycka 

sig utan att föräldrarna sitter med och lyssnar. 

 

Lucies (2003) studie visar att sjuksköterskorna som arbetade med de anorektiska flickorna 

erhöll lite kunskap om sjukdomen. Psykologutbildning är inget måste för att ge ett 

omsorgsfullt arbete till dessa flickor men en utbildning i psykiatri kan nog underlätta för 

sjuksköterskorna. Det mest betydelsefulla i arbetet med dessa flickor är att skapa sig en 

förståelse för vad de går igenom, att det inte bara är att få i sig föda utan de måste försöka 

förstå vad som pågår psykiskt hos dessa flickor. Självklart är kontakten till patienten en grund 

för att sjuksköterskan ska kunna göra ett bra omsorgsarbete. Patienten är tillsammans med 

personalen större del av sin sjukdomstid och då är det av vikt att patienten känner en trygghet 

till sjuksköterskan och att patienten känner att hon/han vågar öppna sig gentemot personalen. 

Anorexia Nervosa är ingen valbar sjukdom, det är ingen som vill leva med den påfrestning 

som sjukdomen skapar. Det är viktigt som sjuksköterska att förstå att sjukdomen är något som 

sakta kryper på tills den har fullt övertag och barnet inte längre själv kan bestämma. Som 

sjuksköterska bör det ses till varje individ samt att en behandling kanske inte passar nästa 

patient. Sjuksköterskan måste vara lyhörd då de sitter i grupper och samtalar med patienterna, 

att kunna känna när en patient inte passar in i gruppen utan kanske skulle passa bättre i enbart 

individuell terapi. Watson (1993) anser att relationen mellan sjuksköterskan och patient bör 

byggas på respekt. En mänsklig omsorgsprocess inom omvårdnadsrelationen är nödvändig 

och en utgångspunkt för att relationen skall kunna bli harmonisk. Omsorgsprocessen bekräftar 

det personliga som leder till en positiv utveckling för kommande välbefinnande samt 

utrymme för nyinlärning och utveckling (1993). 
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Colton och Pistrang (2004) tar upp betydelsen av behandlingen och problem som kan uppstå 

när så många anorektiker är samlade på ett och samma ställe. Flickorna började konkurrera 

med varandra om vem som kunde hålla sig smalast. Det blir ett dilemma när det gäller 

anorektiker som inte anser att de klarar sig med bara dagvårdsbehandling utan är så sjuka att 

de behöver vård dygnet runt. Hur bör personalen gå till väga då det visar sig att 

heltidsbehandling behövs men samtidigt skapar problem hos vissa patienter där ett slags 

konkurrerande startar. För en del patienter uppkom en vilja av att fort bli friska då de såg hur 

andra sjuka medpatienter kunde uppföra sig. Personalen bör ha i tanken att Anorexia Nervosa 

är en svår sjukdom där individen har skapat ett manipulativt beteende. En anorektiker kan 

kämpa emot för att slippa bli behandlad då de anser att behandlingen tar ifrån dem deras 

känsla av att vara lycklig.  

 

Då det handlar om kostbehandling har Halvorsen, Andersen och Heyerdahl (2004) visat på 

vikten av att inte enbart behandla med kostbehandling, utan att det är viktigt att patienten 

erhåller beteende behandling då det är beteendet som måste förändra inställningen till mat. 

Om det nu har visat sig att så många patienter utvecklar Bulimia Nervosa efter att de blivit 

utskrivna från Anorexia Nervosa behandling bör då inte personalen försöker hålla en kontakt 

med patienten en längre tid efter behandlingen och inte bara avsluta allt så fort? Bör inte 

sjukhuset följa upp patienten för att se så det inte uppkommer andra sjukdomar eller att 

patienten börjar känna sig orolig när hon/han måste ta egna beslut då det handlar om måltider? 

Att personalen då finns där för att stötta och vägleda patienten.  Selanders, Schmieding, 

Hartweg (1995) redogör för Nightingales omvårdnadsmodell utifrån person, miljö, hälsa och 

omvårdnad. Författarna anser att Nightingale åsyftar att om patient och sjuksköterska befinner 

sig i samma miljö, bör alla förändringar utföras i syfte att förbättra patientens hälsa. 

Individens hälsa kan förändras genom omställning av miljön på sådant sätt att patientens 

tillstånd förbättras (1995). Personalen kan inte finnas i patientens liv hur länge som helst men 

de kan finns där i några år då det visat sig att Anorexia Nervosa är en kronisk sjukdom som 

kan blossa upp genom att individen stöter på motgångar. Om en person utvecklar Bulimi 

Nervosa så är det inte bara maten som är problemet utan själva beteendet och tankar kring 

maten. Då har patienten inte fått lära sig vad som är lagom att äta, utan får istället smak på 

mat men är fortfarande rädd för att öka i vikt, vilket kan komma att skapa ett Bulimiskt 

beteende. Även Pike, Walsh, Vitousek, Wilson och Bauer (2003) anser i sin studie att de 

patienter som erhöll kostrådgivning hade fler avhoppa och återfall än de som erhöll 

beteendeterapi. Det visar hur viktigt beteendet är hos en anorektiker och att det inte bara 

handlar om att kunna näringslära eller hur mycket som skall finnas på tallriken. Serfaty, 
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Turkington, Heap, Ledsham och Jolley (1999) anser även de i sin studie att enbart 

kostrådgivning ger sämre resultat i slutändan. Dock så visade behandlingen på goda resultat 

då kostrådgivning kombinerades kostrådgivning tillsammans med kognitiv beteende terapi. 

Även detta styrker att beteendet är den starka faktorn att behandla hos en anorektiker 

samtidigt som de använder sig av kostrådgivning.  

 

Benninghoven, Jurgens, Mohr, Heberlein, Kunzendorf och Antschek (2006) anser också de att 

det är viktigt att följa upp patienterna efter utskrivandet då det visat sig att patienterna 

fortfarande haft negativa tankar om sin kropp. Detta visar på hur lätt det är för individen att 

återinsjukna i Anorexia Nervosa eller utveckla Bulimi Nervosa om de inte är helt återställda 

med sin syn på kroppen då de skrivs ut. Även om patienterna är någorlunda nöjda med sin 

kropp efter utskrivning så krävs det att de skall vara fullt återställda för att sjukdomen inte 

skall få grepp om dem igen. Detta är en svår situation både för personal som för patienterna. 

En fråga är om patienterna spelar friska för att kunna bli utskrivna för att sedan på hemmaplan 

kunna bli smala igen. Finns det några garantier att en patient är frisk då vikten är stabiliserad, 

provresultaten visar bra samt att patienten säger att hon känner sig frisk? Om en patient skrivs 

ut och samtidigt säger att hon/han inte är nöjd med sin kropp är inte det ett bevis på att 

hon/han inte är fullt återställd. Om resultat visar på att många ändå får återfall eller utvecklar 

Bulimi Nervosa är det då inte ett bevis på att utskrivning sker för fort eller att uppföljningen 

är för kort. Som sjuksköterska är det av stor vikt att lägga tyngd på patientens självkänsla, då 

denna visar sig vara bristfällig hos en anorektiker. Zeek och Hartmann (2005) studie visar hur 

viktigt det är att personalen arbetar med patientens känslor, då dessa kommer att styra 

patienten genom sjukdomen samt tillfrisknandet. Detta är en viktig aspekt under behandlingen 

av Anorexia Nervosa där känslor har ett starkt inflytande på patientens sjukdomsförändring. 

 

Pike, Walsh, Vitousek, Wilson och Bauer (2003), Serfaty, Turkington, Heap, Ledsham och 

Jolley (1999) samt Golan och Heyman (2005) anser att det är en god utgång hos patienterna 

relaterat till kognitiv beteende terapi där patienten får arbeta med sin självkänsla som individ 

samt hantering av negativa känslor. Självkänslan är en betydelsefull del att arbeta med då 

detta har en stor inverkan i sjukdomen. En anorektiker som inte får hjälp med att bygga upp 

sin självkänsla eller hjälp med de känslor som uppkommer faller ofta tillbaka på den negativa 

hanteringen av kosten. Därmed visar den kognitiva beteende behandlingen en god utgång hos 

anorektiker då de under behandlingen erhåller hjälp som stärker självkänsla, identitet, tankar 

samt attityder. Som personal bör det finnas en förståelse för hur patienten upplever alla 

negativa känslor och att dessa känslor ofta stärks i samband med viktuppgång. Ofta är 
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känslorna vid viktuppgången så starka att patienten faller tillbaka i gamla mönster där ett 

kontrollbehov kring mat återigen byggs upp. Det har visat sig att en bra grund är 

kombinationen av beteendeterapi tillsammans med kosthantering. Dock visade det sig att 

enbart kosthantering gav sämre resultat så som fler avhopp samt återfall. Anorexia Nervosa är 

en kronisk sjukdom som både individen och familjen kommer att bära med sig i vardagen 

trots tillfrisknande 

 

Halvorsen, Andersen och Heyerdahl (2004) tar upp vikten av uppföljning efter utskrivandet. 

En anorektikers återfall ligger ofta nära till hands, då små problem kan utlösa kontrollbehov 

så som självsvält eller självkräkningar. Därför är det av vikt att personalen har en lång 

uppföljning med patienten. Dock måste uppföljningen någon gång upphöra då patienten får 

stå på egna ben samt arbeta med egenkontroll. Personalen kan aldrig garantera att patienten 

inte får ett återfall, då Bulimi Nervosa tyvärr är en komplikation som kan uppstå då patienten 

är själv med alla beslut som skall fattas. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie är en litteraturstudie med beskrivande karaktär. Syftet med att göra en 

litteraturstudie var att sammanställa tidigare material om området omvårdnad i arbete med 

Anorexia Nervosa. Valet av studie gjordes då författaren anser att det är viktigt att ta fram mer 

information om patienters syn på omvårdnad samt olika behandlingsformer som kan användas 

vid Anorexia Nervosa. Författaren utförde litteratursökningen i databaserna Medline via 

Pubmed, Academic Search Elit samt Blackwell Synergy. Innehållet i studien avhämtades från 

tidigare vetenskapliga artiklar. Urvalet genomfördes med sökord, tidsbegränsning, språk samt 

unga vuxna/vuxna. Studier med relevant abstract valdes ut för ytterligare helhets granskning 

och läsning. 

 

Styrkorna i litteraturstudien är att resultaten kan komma att gälla även andra länder än enbart 

Sverige. Artiklarna som använts är vetenskapliga artiklar världen över vilket gör resultatet 

mer betydelsefullt. Författaren granskade även artiklarnas metodologiska kvalitet, validitet, 

reabilitet, transferbility, credibility samt dependability för att vidare stärka studiens resultat. 

Vidare anser författaren att intervjuer och citat skapar en starkare känsla till det valda 

området. De kvantitativa artiklarna gav studien goda jämförelseresultat.  

 

Svagheter med en litteraturstudie var att de valda artiklarna redan publicerats, då inget nytt 

framkommer. Svårigheten med studien var att det fanns lite forskning gjort kring ämnet 
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omvårdnad för anorektiker samt dess behandlingar. För att få ett större djup i studien hade det 

varit en fördel med fler kvalitativa artiklar inom området för att få en starkare förståelse för 

ämnet. Studien fick många bortfall då tidigare artiklar inte uppnådde de mål som författaren 

hade angående studien.  

 

Allmän diskussion 

De flesta studier påpekar att det inte finns tillräcklig forskning angående behandling vid 

Anorexia Nervosa. De flesta studier visar också på goda resultat hos patienterna under deras 

behandlingstid, vilket gör att de flesta behandlingar på något vis är bra vid Anorexia Nervosa. 

Det handlar dock mer om själva individen för att en behandling skall lyckas där varje person 

måste behandlas individuellt i de kommande behandlingsformerna. Anorexia Nervosa 

avdelningar arbetar ofta efter en speciell metod så som t.ex. kognitiv beteendeterapi där de 

samtidigt har individuella terapimöten. Under denna behandlingsmetod bemöter 

sjuksköterskorna patienterna på olika sätt där de ser till varje individ. På schemat finns det ett 

upplägg som patienterna skall följa. Dessa upplägg gör sjuksköterskan tillsammans med 

patienten så att det blir ett schema som individen tillmötesgår. Detta gör att individen får 

känna att hon är med och bestämmer samtidigt som det blir hennes individuella behandling 

och ingen annans. Oavsett hur bra behandlingsmöjligheter det finns så hjälper det inte om 

personen i fråga motsätter sig själva behandlingen. Då hjälper det kanske inte att behandla 

med terapi eller kost eftersom hon/han kan sluta äta igen efter utskrivning. Det handlar om att 

bryta mönster, få upp självkänslan hos personen och att jobba på insidan av personen. 

 

Anorexia Nervosa är en sjukdom utan garantier för återfall. Är personen inte frisk i sin känsla 

men utåt visar en god bild så kan full återhämtning aldrig garanteras. De flesta patienter ansåg 

att personalens attityd samt förmågan att lyssna var en av de viktigaste grunderna i relationen. 

Frågor har ställts om vad det är som gör att unga flickor svälter sig självmant och varför 

sjukdomen har expanderat längre ner i åldrarna? 

 

Fortsatta studier 

Enligt Socialstyrelsen (2001) är det fortfarande ingen som vet varför flickor/pojkar får 

Anorexia Nervosa. Det är en tanke som populationen borde fundera på och det är en viktig 

fråga som behöver mer forskning för att sjukvården ska kunna behandla sjukdomen bättre i 

framtiden. Att forska om varför sjukdomen uppkommer skulle underlätta i behandlingssyfte, 

samtidigt som det skulle ge svar till många oroliga föräldrar och ungdomar som inte vet varför 

de blev eller är sjuka. Skapas sjukdomen utifrån ett visst familjemönster eller är det dagens 



 

 33

samhälle som resulterar sig i Anorexia Nervosa. Vad är det för signaler som sänds ut till dessa 

unga tjejer när de tror att lycka kommer genom en smal kropp. När personalen behandlar 

patienten är det av vikt att se till bakomliggande orsaker som bidragit till sjukdomen och att 

personalen försöker få patienten att själv se vad som bidragit till att hon/han blivit sjuk. Detta 

ger patienten insikter som senare kan komma till användning i hanteringen av liknande 

situationer vilket minskar risken till återfall. 

 

Slutord 

För att få veta vilken behandling som lämpar sig bäst för en anorektiker krävs det mer studier. 

Med utgångspunkt av vad patienter och anhöriga tycker så visar det sig att individuell terapi 

samt familjeterapi är de behandlingar som inkasserat mest uppskattning. Varför är individuell 

terapi den som patienterna värderar mest, är det så att den terapin känns mer trygg. Det kan 

vara så att patienterna känner sig mera fria när de är själva med sjuksköterskan där de vågar 

säga vad de känner utan att någon annan påpekar eller jämför det som han/hon tidigare sagt. 

Att arbeta som sjuksköterska med anorektiker skiljer sig en del från andra arbeten. Det är 

viktigt att som sjuksköterska se till individen och samtidigt skapa en förstående relation. Som 

vårdpersonal måste arbetet vara professionell i olika situationer och på olika sätt. Vissa 

stunder krävs det att personalen håller på regler och inte ger med sig då en anorektiker kan gå 

långt för att få sin vilja igenom. En anorektiker manipulerar, ljuger och kan även visa 

aggressioner då hon/han inte får göra som hon/han vill. Då bör personalen förstå att det är 

ångest som individen kämpar emot. Det är en kamp för patienten att motstå sjukdomens krav 

och samtidigt vara personal och föräldrar till lags. 
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