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Sammanfattning 

Syftet med denna deskriptiva litteraturstudie var att beskriva viktiga aspekter i omvårdnaden 

av ungdomar med anorexia nervosa och deras föräldrar ur ungdomars, föräldrars och 

sjuksköterskors perspektiv. De vetenskapliga artiklarna (n=16) hittades i databaserna Medline 

(PubMed), PsycInfo och Academic Search Elite (ASE) och samtliga genomgick en 

kvalitetsanalys. I resultatet framkom att det var viktigt att sjuksköterskor utvecklade goda 

relationsband med anorektiska ungdomar vilket låg till grund för en effektiv behandling. 

Genom motivation och stöttning kunde sjuksköterskor stärka anorektikerns självkänsla och på 

så vis lägga en bra grund för en verksam behandling. Sjuksköterskor behövde också sätta upp 

regler och vara kontrollerande för att hjälpa ungdomarna att hålla sig inom behandlingens 

ramar. Det framkom även att det var mycket betydelsefullt att involvera föräldrarna till 

anorektiska ungdomar i vården och behandlingen av deras barn. Många föräldrar hade 

bristande förståelse och insikt i sjukdomen, sjuksköterskor borde därför informera om 

sjukdomens natur och dess behandling. Det var vanligt att föräldrar lade skulden för sitt barns 

sjukdom på sig själva och mådde psykiskt dåligt, vilket i sin tur påverkade den anorektiske 

ungdomens välmående negativt. Det var därför viktigt att sjuksköterskor var ett stöd också för 

föräldrarna.  
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Abstract 

The purpose of this descriptive study was to describe important aspects in the care of 

adolescents who suffer from Anorexia Nervosa and their parents, out of adolescents, parents 

and nurses perspective. The scientific articles (n=16) was searched in the database Medline 

(PubMed), PsychInfo and Academic Search Elite (ASE) and a quality analysis of all articles 

was made. In the result it was concluded that it was important that nurses developed good 

relationship with young people with anorexia, which in turn lead to an effective treatment. 

Through motivation and encouragement the nurses could strengthen the self esteem of the 

anorectic person and in this a good foundation for an effective treatment was build. The 

nurses also needed to set up rules and to be controlling in order to help the young people to 

stay within the framework of the treatment. It appeared also that it was very important to 

involve parents to anorectic youths in the care and treatment of their children. Many parents 

lacked understanding and knowledge of the illness, nurses should therefore inform the parents 

of the nature of the illness and its treatment. It was not unusual that parents blamed 

themselves for their children´s illness and felt psychologically bad, which in turn affected the 

anorectic young people´s health in a negative way. For this reason it was important that the 

nurses were supportive also to the parents. 
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1 Introduktion  

Många av dagens förebilder för barn och ungdomar visar upp det så kallade ”zize cero- 

idealet” vilket innebär att deras vuxna kroppar är utmagrade och nedbantade till ett barns 

kroppsstorlek. Ulwan (2006) beskriver hur dessa magra kroppar via massmedia (TV, film, 

musik, reklam etc.) signalerar egenskaper som unga människor i dagens samhälle eftersträvar, 

till exempel smarthet, kontroll och viljestyrka – en form av ”power”.  I sin strävan efter att nå 

detta ideal är riskerna stora att barn och ungdomar genom bantning utvecklar självsvält, som 

resulterar i ätstörningen anorexia nervosa. Ulwan berättar vidare, att en tillbakablick i 

historien visar att liknande förebilder fanns redan i Romarriket Då handlade det om unga 

kvinnor som visade sin viljestyrka genom att matvägra och i de flesta fall ledde detta till 

döden. Många av dem uppmärksammades sedan efter sin död då kyrkan helgonförklarade 

dem på grund av deras självuppoffring. En tidsperiod mellan 1200-talet och 1600-talet är 

extra utmärkande då en epidemiartad förekomst av ätstörningar kallad ”helig matvägran” 

inträffade. De kvinnor som då avled helgonförklarades, de fick sina biografier nedskrivna och 

blev sedan till förebild och inspiration för andra kvinnor under renässansen. Denna period har 

kallats ”Holy anorexia”- perioden (Ulwan, 2006). 

 

1.1 Anorexia nervosa 

1.1.1 Definition 

Anorexia nervosa klassas som en form av personlighetsstörning och bedöms därför utifrån en 

diagnostisk manual för psykiatriska störningar, DSM-IV(Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders. Fourth Edition). Diagnoskriterierna för anorexia nervosa är enligt DSM-IV: 

 

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

längd (t ex viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 85 % 

av den förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen fortfarande växer, vilket leder 

till att kroppsvikten är mindre än 85 % av den förväntade). 

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

hon är underviktig. 

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

av kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten.  
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D. Amenorre’ 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.) (Glant, 2000). 

   

Anorexia nervosa är en av tre diagnoser som ingår i gruppen ätstörningar, de andra är bulimia 

nervosa och ätstörning UNS (utan närmare specifikation). Anorexia nervosa utvecklas 

vanligtvis under tonåren. Bland alla ungdomar är det ca tio procent som utvecklar sjukdomen 

och det är främst tonårsflickor och yngre vuxna kvinnor som drabbas. Av alla dem som 

drabbas utgör tonårspojkar och yngre män ca tio procent (Stockholms Centrum för 

Ätstörningar [SCfA], 2008). Benämningen anorexia nervosa betyder litterärt ”nervös 

aptitförlust”. Detta är vilseledande då det inte handlar om förlorad aptit utan sjukdomen 

innebär att den drabbade förlorat förmågan att tillåta sig själv att äta (Ansari, 1994). 

Ätstörningen präglas av en specifik patofysiologi där det som starkast framträder är den 

förändrade kroppsuppfattningen. En anorektiker missbedömer sin egen kroppsstorlek och ser 

sig som tjock när denne i verkligheten är gravt utmärglad.  Den felaktiga kroppsuppfattningen 

leder till strikta dieter, överdriven fysisk aktivitet samt självframkallade kräkningar. Det är 

även väldigt vanligt att anorektiker tar till avmagringsmedel, diuretika och laxermedel för att 

minska i vikt (Cullberg, 2003).  

 

1.1.2 Symtom  

Synliga symtom som kan relateras till anorexia nervosa är kraftig avmagring i form av förlust 

av underhudsfett och muskelmassa, torr hud och livlöst hår (Swenne & Engström, 2005). 

Andra vanliga symtom som kan orsakas av den kraftiga viktförlusten är utebliven 

menstruation, huvudvärk, frusenhet, förstoppning och olika näringsbristtillstånd (SCfA, 

2008). Anorexia nervosa kan, då självsvälten är som allvarligast, vara dödlig på grund av 

elektrolytstörningar. Dock är självmord den vanligaste dödsorsaken bland anorektiker och 

dödligheten är större i denna grupp än vid andra psykiatriska sjukdomar. Det har visat sig att 

risken för självmord vid anorexia är lika stor som vid schizofreni (Cullberg, 2003). 

 

1.1.3 Bidragande faktorer 

Bakomliggande faktorer till anorexia nervosa kan vara fysiologiska, psykologiska och 

sociologiska. I de flesta fall är det en kombination av flera faktorer som ligger till grund för 

utvecklingen av anorexia, de är högst individuella och är i vissa fall mycket komplicerade. 

Orsakerna varierar från fall till fall, det kan handla om allt ifrån bantning, missnöje med vikt 
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och figur, dålig självbild och självkänsla till sexuella övergrepp, misshandel, missbruk, 

tvångsbeteenden och dåliga familjeförhållanden etc (Ghaderi & Parling 2007).  

 

1.1.4  Beteenden och psykiska funktioner  

Anorektiska personen blir med tiden ofta självupptagen och isolerar sig med sina 

tvångsmässiga beteenden. I ett anorektiskt tillstånd kan psykiska problem utvecklas och yttra 

sig i form av t ex ångest, depressioner och sömnsvårigheter (SCfA, 2008). Psykiska 

funktioner påverkas av att hjärnan inte kan fungera optimalt vid svält; humörsvängningar, 

tvångstankar och tvångsbeteenden, känslor av otillräcklighet, ökad perfektionism och tankar 

om självmord är exempel på psykologiska problem som upprätthålls eller förvärras då svälten 

fortgår. Av svält påverkas hjärnans funktion så pass mycket att det t o m kan vara svårt att ta 

in och förstå enkel information (Ghaderi & Parling, 2007). Däremot bottnar inte alltid en 

anorektikers tankar och känslor enbart i bantning och önskan om att bli smal, utan är ett 

uttryck för andra problem som de kämpar med psykiskt och emotionellt (Ramjan, 2004). Ett 

hyperaktivt beteende är vanligt förekommande hos anorektiker, detta kan uppkomma som en 

följd av lång tids förnekelse av hungersignaler och trötthetskänslor hos den sjuke (Cullberg, 

2005). Det har visat sig att det är betydelsefullt i behandlingar av anorektiker att identifiera 

och förhindra hyperaktivitet då denna påverkar anorektikerns tillfrisknande negativt. 

Vårdpersonal bör därför sätta gränser eftersom anorektiker saknar insikt och själva inte har 

förmåga att bedöma var gränsen mellan normal- och hyperaktivitet går (Elburg van, Hoek, 

Kas & Engeland van, 2007).       

 

1.1.5 Vård och behandling 

Anorexia nervosa är en komplex sjukdom där ofta en kombination av flera olika faktorer 

ligger som grund. Det kan därför behövas behandlingar som fångar upp och möter sjukdomen 

från olika håll. Behandlingsåtgärderna varierar utifrån var i sjukdomen anorektiker befinner 

sig, detta beroende på t.ex. hur länge sjukdomen pågått, personens ålder etc. En av grunderna 

i all behandling av anorexia nervosa är framför allt normalisering av vikt och ätvanor men 

även psykoterapi är en viktig del. Det som eftersträvas är att skapa struktur och 

regelbundenhet med både måltider och individens hela tillvaro. Detta kan ske under dagvård, 

dygnsvård, öppen- och slutenvård och ibland även tvångsvård då individens liv är i fara 

(Ghaderi & Parling, 2007). 
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Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) bör sjuksköterskor tillgodose patientens behov av 

trygghet under vård och behandling. För att omvårdnaden ska bli av bästa kvalitet bör 

sjuksköterskors bemötande bygga på respekt för individens integritet och självbestämmande 

samt i den mån det går göra patienten delaktig i sin vård. Sjuksköterskor ska även främja en 

god relation till patienten så att vård och behandling kan planeras och genomföras 

tillsammans. Sjuksköterskor bör även ge individuellt anpassad information. Om information 

inte kan ges, eller om den berörda patienten inte kan ta till sig informationen ska den lämnas 

till närstående (HSL, 2008). 

 

1.2 Anhöriga till anorektiska ungdomar 

När det handlar om omhändertagandet av anorektiska ungdomar har det visat sig att familjen 

är den bästa resursen för en effektiv behandling. När en ungdom lider av anorexia nervosa 

innebär det att han eller hon har tappat kontrollen över sitt ätande och stort ansvar läggs på 

familjen och då framför allt på föräldrarna. Föräldrar behöver ta över ansvaret och kontrollen 

för att kunna hjälpa sitt barn. Ibland behöver familjer extra mycket stöd och hjälp för att 

fungera då det kan finnas andra stora problem vid sidan av sjukdomen och som kan försvåra 

behandlingen av anorexin (Ghaderi & Parling, 2007).    

   

1.3 Problemområde 

Behandling av ungdomar med anorexia nervosa kan ske i många olika former inom sluten- 

och öppenvård.  I bemötandet och omhändertagandet är det viktigt att sjuksköterskor 

utvecklar en god psykologisk relation med de anorektiska ungdomarna för att kunna ge en 

ultimat individuell omvårdnad (Micevski & McCann, 2005). Det har visat sig att många 

sjuksköterskor har haft problem med just detta på grund av bristande kunskap och förståelse 

för komplexiteten i sjukdomen, men framförallt saknades förståelse för hur dessa ungdomar 

upplevde sin situation och vilket stöd de behövde (Ramjan, 2004). Även föräldrar behöver få 

förståelse för sjukdomen och sitt sjuka barn- för den anorektiska ungdomen är det värdefullt 

att ha förstående och stödjande föräldrar och för föräldrarna själva kan situationen bli lättare 

att hantera om de får insikt i sjukdomen (Ansari, 1994). Eftersom det har visat sig att det var 

vanligt att föräldrar inte var tillräckligt delaktiga i behandlingen av sina barn, är det viktigt att 

sjuksköterskor tänker på att involvera dem i sina strategier för omvårdnaden av ungdomarna 

med anorexia nervosa.      

 



5 
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva viktiga aspekter i omvårdnaden av ungdomar med 

anorexia nervosa och deras föräldrar ur ungdomars, föräldrars och sjuksköterskors perspektiv.  

 

1.5 Frågeställningar 

� Vad är viktigt i sjuksköterskors omvårdnadsstrategier för ungdomar med anorexia 

nervosa? 

� Vad är viktigt i sjuksköterskors omvårdnadsstrategier för föräldrarna till ungdomar med 

anorexia nervosa? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

Studien är en deskriptiv litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

2.2 Databas 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Medline (PubMed), PsycInfo och Academic 

Search Elite (ASE). En artikel hittades i European eating Disorders Review via ASE. I två av 

databaserna var användning av MeSH-termer möjliga. Ett antal artiklar (n=6) hittades genom 

frisökningar via en utvald artikel i Medline (PubMed). Utfall visas i tabell 1.   

 

 

2.2.1 Tabell 1. Databaser, sökord, utfall och antal tänkbara artiklar 

Databas Sökord Antal utfall Antal tänkbara 

artiklar 

Academic Search 

Elite 

Caring, anorexia* 28 1 

MEDLINE via 

PubMed 

Anorexia nervosa*, patient 

care team*, adolescent* 

138 

 

8 

 

MEDLINE via 

PubMed 

Nursing, caring, anorexia 20 2 
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European eating 

Disorders Review via 

Academic Search 

Elite  

Caring, anorexia 2 1 

PSYCINFO  Anorexia, nurses  129 5 

MEDLINE via 

PubMed  

Anorexia, nurses 12 1 

Fritextsökning via 

MEDLINE 

  6 

*MeSH-termer 

 

2.3 Sökord 

Adolescent, anorexia nervosa, anorexia, caring, nursing, nurses, patient care team. 

 

2.4 Urvalskriterier 

Samtliga titlar och abstracts lästes. Artiklar valdes därefter ut i förhållande till den aktuella 

studiens syfte samt utifrån följande kriterier: 

 

Studierna skulle vara publicerade mellan år 2000 och år 2008 och samtliga artiklar skulle vara 

skrivna på svenska eller engelska samt vara kostnadsfria. Valda artiklar skulle överensstämma 

med studiens syfte och frågeställningar och för att få ett så omfattande och välbeskrivande 

material som möjligt fick både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingå. Studierna skulle 

omfatta ungdomar i åldrarna 12 till 18 år som vårdas/vårdats för anorexia nervosa inom både 

öppen- och slutenvård. Dessutom skulle artiklarna vara ur anorektiska ungdomars, föräldrar 

till anorektiska ungdomars och/eller sjuksköterskors perspektiv.   

 

2.5 Dataanalys 

De vetenskapliga artiklarna som valdes ut granskades, analyserades samt värderades med 

utgångspunkt från syfte och frågeställningar. En kvalitetsanalys utfördes utifrån Forsberg & 

Wengströms (2003) riktlinjer för kvalitetsbedömning, se tabell 2. Analysen fokuserade på 

studiernas syfte och frågeställningar, design, urval, analys, mätinstrument och med tonvikt på 

resultaten (Forsberg & Wengström, 2003). Ett antal artiklar valdes bort då de inte svarade på 
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denna studies syfte och frågeställningar (n=5). Utifrån kriterierna för kvalitetsbedömning föll 

ytterligare ett antal artiklar (n=3) bort eftersom metod och urvalskriterier inte fanns beskrivna.   

 

Författarna har kvalitetsvärderat all data genom att kontrollera reliabilitet, validitet samt 

trovärdighet och sedan gjort helhetsbedömningar av datan. Materialet låg sedan till grund för 

identifiering av mönster och teman till resultatet. 

 

2.5.1  Tabell 2. Kvalitetsbedömning av inkluderade artiklar 

Författare, År  Ansats/ Design  Bevisvärde 

Berghold, K., Lock, J. 2002 
 

Kvantitativ/Komparativ 1*,2,5 

Colton, A., Pistrang, N. 2004 Kvalitativ/Deskriptiv 1,2,4,5,7 

de la Rie, m fl. 2007 Kvantitativ/Komparativ  1*,2,4,5,6 

Gowers, S., Smyth, B. 2004 Kvantitativ/ 

Experimentell 

1,2,4,5,6 

Graap, m fl. 2007 Kvantitativ/Explorativ 1*,2,3,4,5,6 

Halvorsen, I., Heyerdahl, S. 2007 Kvantitativ/Explorativ 1,2,4,5,6 

Hillege, S., Beale, B., McMaster, 

R. 2005  

Kvalitativ/Deskriptiv 1,2,3,5,7 

Honig, P., Dargie, L., Davies, S. 

2006 

Kvalitativ/Kvantitativ, 

Experimentell       

1*,2,4,5,7 

King, S., Turner, S. 2000  Kvalitativ/Explorativ 1*, 2,3,5,7 

Kyriacou, O., Treasure, J., 

Schmidt, U. 2007 

Kvantitativ/Explorativ 1,2,3,4,5,6 

Offord, A., Turner, H., Cooper, 

M. 2006 

Kvalitativ/Explorativ 1,2,3,5,7 

Ryan, m fl. 2006 Kvalitativ/Deskriptiv         1,2,5,7 

Sepulveda, m fl. 2007 Kvalitativ, Kvantitativ/ 

Deskriptiv 

1,3,5,6,7 

Turrell, m fl. 2005 Kvantitativ/Deskriptiv 1,2,4,5,6 

Vanderlinden, m fl. 2006 Kvantitativ/Komparativ 1,2,5,6 

Whitney, m fl. 2005 Kvalitativ/Deskriptiv 1,2,3*,5,7 
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1= Metod och resultat är tydligt beskrivna  

2= Urvalskriterierna är tydligt beskrivna 

3= Godkännande från forskningsetisk nämnd är redovisat 

4= Eventuellt bortfall är diskuterat 

5= Kvantitativa – mätinstrumentens reliabilitet är testad  

     Kvalitativa – åtgärder har vidtagits för att stärka trovärdighet och pålitlighet   

6= Kvantitativa – mätinstrumentens validitet är testad 

7= Kvalitativa – Citat finns med i resultatet 

*= Kvalitetskriteriet är ofullständigt beskrivet (Forsberg & Wengstöm, 2003) 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Materialet till litteraturstudien har granskats kritiskt och valts ut med ett etiskt och rättvist 

förhållningssätt utan att författarnas egna känslor/åsikter speglats. För att ytterligare minska 

risken för subjektiva värderingar har författarna noggrant redovisat studiens resultat samt 

dragit slutsatser utifrån ett objektivt perspektiv.  
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3 Resultat 

Resultatet av studien presenteras under två huvudteman som framkom i dataanalysen. Dessa 

teman beskriver vad som är viktigt i sjuksköterskors strategier i arbetet med anorektiska 

ungdomar och deras föräldrar. Resultatdelen är utformad i löpande text som två huvudrubriker 

samt med underrubriker, se figur 1. Inkluderade artiklars resultat och undersökningsgrupp 

redovisas i tabell 3.  

 

3.1 Tabell 3. Översikt av valda artiklar 

Författare, År  

Titel 

Undersökningsgrupp, 

Antal deltagare 

Resultat  

Berghold & Lock, 2002 
 
Assessing Guilt in 
Adolescents with Anorexia 
Nervosa 

Ungdomar med AN n=330, 
 
Föräldrar till ungdomar med 
AN n=224 

Anorektiska ungdomar 
upplevde en signifikant 
högre känsla av skuld och 
självförakt än friska i samma 
ålder. Däremot var detta inte 
lika tydligt hos föräldrarna. 

Colton & Pistrang, 2004 
 
Adolescents’ Experiences of 
Inpatient Treatment for 
Anorexia Nerviosa 

Ungdomar med AN n=19 Anorektiska ungdomar hade 
olika upplevelser av sin 
slutenvård; många kände sig 
som fångar, sågs endast som 
anorektiker och inte som 
enskilda individer, hade 
upproriska känslor, viktigt 
med stöd från personalen etc.  

de la Rie, m fl, 2008 
 
The Quality of Treatment of 
Eating Disorders: A 
Comparison of the 
Therapists’ and the Patients’ 
Perspective 

Terapeuter n=73 
(Sjuksköterskor n=28) 
 
 Patienter med AN n= 304 

Sjuksköterskor och patienter 
hade likvärdiga åsikter om 
vad som var viktigt i 
behandlingen av anorektiker: 
att ha god kommunikation, 
att terapeuter visar empati 
och respekt, visar 
engagemang och är stöttande 
så att goda relationsband 
skapas. Delade meningar 
fanns ang. fokus på symtom 
och beteendeförändringar. 

Gowers & Smyth, 2004 
 
The Impact of a Motivational 
Assessment Interview on 
Initial Response to Treatment 
in Adolescent Anorexia 
Nervosa 

Ungdomar med AN n=42 
 
 
 
 
 
 

Studien visade vikten av att 
förändra det anorektiska 
beteendet. Genom motivation 
till förändring (te.x. KBT) 
uppnåddes ett bättre resultat 
av behandlingen, än då fokus 
enbart låg på mat och vikt.  
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Författare, År    

Titel                           

Undersökningsgrupp, 

Antal deltagare 

Resultat 

Graap, m fl, 2007 
 
The Needs of Carers of 
Patients with Anorexia and 
Bulimia Nervosa 

Föräldrar och partners till 
ungdomar med AN , n=16 
 
Ungdomar med AN, n= 16 

De problemområden 
anhöriga upplevde som 
jobbigast var besvikelse över 
sjukdomens kroniska natur 
och oro för ungdomens 
framtid. Det största behovet 
var att få råd och stöd av 
sjuksköterskor.  

Halvorsen & Heyerdahl, 
2007 
 
Treatment Perception in 
Adolescent Onset Anorexia 
Nervosa: Retrospective 
Views of Patients and 
Parents 

Ungdomar med AN, n=46 
 
Mödrar till ungdomar med 
AN, n=33 
 
Fäder till ungdomar med AN, 
n=26 

Föräldrar hade överlag en 
positiv uppfattning om 
vården av deras barn. 
Däremot saknade de stöd och 
information för dem som 
föräldrar. Före detta 
anorektiska ungdomar hade 
en mer negativ uppfattning 
av sin vård.  

Hillege, Beale & Mc Master,   
2005 
 
Impact of eating disorders on 
family life: individual 
parents’ stories 

Mödrar till ungdomar med 
AN, n=19  
 
Fäder till ungdomar med AN, 
n=3 

I studien framkom att 
föräldrar påverkades på flera 
områden av sina barns AN. 
De fick svårigheter att hålla 
ihop familjen, föräldrarna 
saknade copingstrategier och 
kände sig socialt isolerade.  

Honig, Dargie & Davies, 
2006 
 
The Impact on Patients and 
Parents of Their Involvement 
in the Training of Healthcare 
Professionals  

Ungdomar med AN, n=8 
 
Föräldrar till ungdomar med 
AN, n= 9 

Att involvera anorektiker i 
sin egen vård visade sig ha 
positiva effekter på deras 
välmående. Även 
föräldrarnas upplevelser av 
att bli involverade i sina 
barns vård var positiva, de 
fick bättre förståelse.     

King & Turner, 2000 
 
Caring for adolescent 
females with anorexia 
nervosa: registered nurses’ 
perspective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjuksköterskor, n= 5 Sjuksköterskor behöver 
fortgående utbildning för att 
kunna vårda ungdomar med 
AN. Det ger dem en bättre 
förståelse för patienterna 
samt ger dem kunskap att 
möta de konflikter som lätt 
uppstår under behandling. 
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Författare, År  

Titel  

 
Kyriacou, Treasure & 
Schmidt, 2007 
 
Expressed Emotion in Eating 
Disorders Assessed via Self-
Report: An Examination of 
Factors Associated with 
Expressed Emotion in Carers 
of People with Anorexia 
Nervosa in Comparison to 
Control Families   

Undersökningsgrupp, 

Antal deltagare 

 
Föräldrar till ungdomar med 
AN, n= 151 
 
Föräldrar till friska 
ungdomar, n=93 
 
 
 
 

Resultat 

 

 
Studien visar att föräldrar har 
en förmåga att överengagera 
och överinvolvera sig i sina 
barns vård och behandlingar. 
Detta beror oftast på att de 
själva har svårt att handskas 
med sina känslor. 
 
 
 
 

Offord, Turner & Cooper, 
2006 
 
Adolescent Inpatient 
Treatment for Anorexia 
Nervosa: A Qualitative Study 
Exploring Young Adults’ 
Retrospective Views of 
Treatment and Discharge 

Unga vuxna med AN under 
ungdomsåren, n= 7 
 
 

Ungdomar beskriver sina 
upplevelser av att ha vårdats 
på en slutenvårdsavdelning. 
De beskrev både för- och 
nackdelar med 
sjuksköterskornas olika 
behandlingsstrategier.  

Ryan, m fl, 2006  
 
Discursive Constructions of 
’Eating Disorders Nursing’: 
An Analysis of Nurses’ 
Accounts of Nursing Eating 
Disorder Patients 

Sjuksköterskor, n=15 Sjuksköterskors upplevelser 
och erfarenheter av att vårda 
ungdomar med AN beskrivs. 
Det framkom att utveckla 
goda relationer, visa respekt 
samt empati, att ha disciplin 
och kontroll var viktiga delar 
i sjuksköterskors strategier. 

Sepulveda, m fl, 2007 
 
Feasibility and Acceptability 
of DVD and Telephone 
Coaching- Based Skills 
Training for Carers of 
People with an Eating 
Disorder 

Föräldrar till barn och 
ungdomar med ätstörningar, 
n=16 

Studien visade att DVD- 
undervisning i hemmet kan 
vara ett bra komplement för 
information till föräldrar som 
har barn med AN. Det 
ersätter dock inte 
sjuksköterskors muntliga 
information. 
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Whitney, m fl, 2005 
 
Experience of caring for 
someone with anorexia 
nervosa: qualitative study 
 

Mödrar till ungdomar med 
AN, n=20 
 
Fäder till ungdomar med AN, 
n=20 

Studien belyser de svårigheter 
som föräldrar brottas med 
p.g.a. sina barns AN. De 
drabbas psykiskt och 
emotionellt, skuldbelägger sig 
själva och känner sig 
hjälplösa i sin svåra situation.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, År  

Titel  

 

Turrell, m fl, 2005 

 
Adolescents with Anorexia 
Nervosa: Multiple 
Perspectives of Discharge 
Readiness 
 

Undersökningsgrupp, 

Antal deltagare 

 

Ungdomar med AN, n=14 
 
Föräldrar till ungdomar med 
AN, n= 14 
 
Sjuksköterskor, n= 14 
 

 Resultat 

 

 

Studien beskriver 
sjuksköterskors betydelse för 
att underlätta för ungdomar 
med AN och deras föräldrar 
vid utskrivning. Viktigt i 
sjuksköterskans roll var att 
utbilda och informera både 
ungdomar och föräldrar.      

Vanderlinden, m fl, 2006 
 
Which Elements in the 
Treatment of Eating 
Disorders Are Necessary 
‘Ingredients’ in the Recovery 
Process?- A Comparison 
between the Patient’s and 
Therapist’s View   

Ungdomar med anorexia, 
n=56 
 
Sjuksköterskor (terapeuter), 
n=49 

Enligt både sjuksköterskor 
och anorektiska ungdomar 
var de viktigaste delarna 
under behandlingen att: 
stärka självkänslan, motivera 
till att vilja bli frisk samt 
förbättra förmågan att klara 
sig på egen hand.   
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3.1.1 Figuröversikt över resultatets huvudteman   

                                                                                               Att skapa relationsband 

                                                                                               Att stärka självkänslan 

                                                                                               Att ha disciplin och kontroll   

                                                                                               Att involvera ungdomarna    

                                                                                               Att motivera ungdomarna 

                                                                                               Att vara ett stöd för ungdomarna 

 

 

                                                                                                Att involvera föräldrar 

 

                                                                                                Att vara ett stöd för föräldrar 

 

                                                                                                Att informera föräldrar 

 

Figur 1. Viktigt i sjuksköterskors strategier i omvårdnaden av ungdomar med anorexia 

nervosa och deras föräldrar 

 

 

3.2 Viktigt i sjuksköterskors strategier i omvårdnaden av ungdomar med 
anorexia nervosa 
 
3.2.1 Att skapa relationsband  

Det är viktigt att sjuksköterskor utvecklar goda relationsband med ungdomar med anorexia 

nervosa, relationen ger då en känsla av trygghet och tillit. Engagemang och känslomässigt 

stöd ligger till grund för en bra relation och ger positiva effekter på vården och behandlingen 

av dessa ungdomar (Ryan, Malson, Clarke, Anderson & Kohn, 2006). För att kunna utveckla 

detta band och vinna ungdomarnas förtroende är det viktigt att sjuksköterskor har en god 

kommunikationsförmåga, att de visar respekt samt empati i sitt bemötande. För att få ett 

lyckat samarbete i en terapeutisk relation, krävs att sjuksköterskorna visar förståelse för 

anorektikerns känslor eftersom personen befinner sig i en svår och jobbig situation. Det gäller 

dock att de är medvetna om var gränsen går mellan dem och anorektikern för att skydda 

dennes autonomi (Rie de la, Noordenbos, Donker & Furth van, 2008). 

Viktigt i 
sjuksköterskors 
strategier i 
omvårdnaden av 
ungdomar med 
anorexia nervosa 

Viktigt i 
sjuksköterskors 
strategier för 
föräldrar till 
ungdomar med 
anorexia nervosa 
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Det har visat sig att det med tiden kunde uppstå problem för sjuksköterskor att upprätthålla 

den goda relationen. De fick svårt att leva upp till sina egna värderingar samt att inte vara 

dömande då patienternas destruktiva beteende skapade misstroende och opålitlighet. Risken 

fanns att sjuksköterskornas medvetenhet om en anorektikers manipulativa beteende kunde 

göra dem ambivalenta i sin tillit till patienten och detta skadade relationsbandet (King & 

Turner, 2000). 

 

3.2.2 Att stärka ungdomarnas självkänsla   

Det är vanligt att anorektiska ungdomar känner självförakt och bär på en stor känsla av skuld 

gentemot sig själva och sin omgivning. Detta skadar och trycker ner deras självkänsla och det 

är viktigt att sjuksköterskor stödjer dem (Berghold & Lock, 2002). En omsorgsfull och bra 

relation till ungdomarna med anorexia hjälper dem att känna sig bättre till mods och de kan 

känna sig värdefulla som personer. Det har visat sig att sjuksköterskors positiva feedback och 

uppmuntran till att delta i aktiviteter fick ungdomarna att känna tillfredsställelse, vilket i sig 

hade positiva effekter på deras självkänsla (Ryan, m.fl., 2006). Sjuksköterskor bör, för att 

stärka en anorektiker som är under behandling, successivt överlåta mer eget ansvar och låta 

denna ta egna beslut när det handlar om enklare saker i vardagen och i behandlingen; dock får 

inga beslut tas som påverkar behandlingsresultatet negativt (Offord, Turner & Cooper, 2006). 

Enligt Honig, Dargie och Davies (2006) kunde självkänslan hos anorektiska ungdomar stärkas 

då de involverades och blev delaktiga i sin egen vård och behandling.  

 

3.2.3 Att ha disciplin och kontroll under pågående behandling   

 Disciplin och kontroll är viktiga aspekter i sjuksköterskors arbete med ungdomar som 

drabbats av anorexia nervosa (Ryan, m.fl., 2006). Sjuksköterskor är de som har 

omvårdnadsansvaret och ska se till att en anorektiker följer sin behandlingsplan, de har en 

nyckelroll när det handlar om att sätta gränser (Honig, m.fl., 2006). Det behövs regler och 

ständig övervakning och det är viktigt att sjuksköterskor är bestämda, detta hjälper patienten 

att hålla sig inom behandlingens ramar. Ramarna hjälper till att bryta ungdomarnas 

anorektiska beteenden och får dem att tillfriskna (Ryan, m.fl., 2006). Däremot kan ett strikt 

behandlingsprogram påverka behandlingen negativt då ungdomarna tycker sig bli bestraffade 

när de begränsas i hela sin tillvaro. Kontrollen av deras beteenden gör att de känner sig som 

fångar och behandlingen är deras straff, och behandlingen får då fel riktning – ungdomarna 

trycks ned istället för att lyftas framåt. Sjuksköterskor måste därför i sin behandlingsstrategi 

tänka på att inte begränsa för mycket i deras tillvaro (Offord, m.fl., 2006). En studie visade att 
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disciplin och kontroll lätt kunde skapa konflikter mellan sjuksköterskor och anorektiska 

ungdomar då dessa blev upproriska gentemot sjuksköterskornas strikta förhållningssätt (Ryan, 

m.fl., 2006). 
 

3.2.4 Att involvera ungdomarna 

Många anorektiska ungdomar känner sig utanför och isolerade under behandlingen av sin 

sjukdom och det är mycket viktigt att sjuksköterskor involverar dem. Det har visat sig att då 

ungdomarna fick känna sig delaktiga i sin egen behandling upplevde de sig som mer 

betydelsefulla och viktiga vilket också resulterade i att vården blev effektivare (Offord, m.fl., 

2006). Honig m.fl. (2006) beskrev att då en anorektiker blev involverad och delaktig i beslut 

som rörde sin egen behandling, stärktes självkänslan och självförtroendet hos ungdomen.  Det 

bidrog till att anorektikern lättare kunde kommunicera och göra sig hörd och tala om vad 

denne behövde. En känsla av att vara betydelsefull och som en i teamet skapades och gav den 

sjuke en känsla av trygghet, därigenom blev denne mer avslappnad och mottaglig för 

förändringar.      

 

3.2.5 Att motivera ungdomarna 

En av de viktigaste delarna i behandling av ungdomar med anorexia nervosa är att motivera 

till förändring i det anorektiska beteendet. Det krävs hjälp för att få motivation till en 

förändring från grunden i det sjuka beteendet, men trots detta är det vanligt att fokus mest 

läggs på mat och att de äter och går upp i vikt. Ingen hänsyn tas till den sjukes psykiska 

välmående och egna motivation till att bli frisk (Vanderlinden, Buis, Pieters & Probst, 2006). 

För att få det ultimata resultatet av en behandling var det, enligt Goers och Smyth (2004) 

viktigt att en anorektiker fick hjälp med att finna motivation till förändring av det anorektiska 

beteendet. En mycket väsentlig del i behandlingen är att motivera och stärka anorektikern så 

att dennes vilja att bli frisk är för sin egen skull och inte för andras (Colton & Pistrang, 2004). 

 

3.2.6 Att vara ett stöd för ungdomarna 

Emotionellt stöd från sjuksköterskor är nödvändigt under en anorektikers viktuppgång. Stödet 

bör vara individuellt anpassat där mängden stöd följer behovet utifrån var i tillfrisknandet 

anorektikern befinner sig. För lite och för oregelbundet stöd från sjuksköterskor har visat sig 

vara en bidragande orsak till återfall i sjukdomen (Offord, m.fl., 2006). Sjuksköterskor har ett 

stort ansvar i att vara ett stöd och många anorektiker lägger stor vikt vid att sjuksköterskorna 
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är tillgängliga och alltid är villiga att lyssna på dem (Colton & Pistrang, 2004). Stödet är extra 

betydelsefullt just vid måltiderna eftersom anorektiker värdesätter att ha en trygg person vid 

sin sida för att klara av dessa situationer (Turrell, Davis, Graham & Weiss, 2005).        

 

3.3 Viktigt i sjuksköterskors strategier för föräldrar till ungdomar med 

anorexia nervosa 

 

3.3.1 Att involvera föräldrar 

Trots att föräldrar till ungdomar med anorexia nervosa upplever samarbetet med 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som positivt, anser de dock att de inte blir tillräckligt 

involverade för att kunna vara ett stöd åt sina sjuka barn. T.ex. att låta föräldrarna får vistas på 

avdelningen under pågående behandling bidrar till att de känner sig mer involverade och 

delaktiga (Halvorsen & Heyerdahl, 2007). Det har visat sig att då föräldrar inte blev 

tillräckligt involverade kände de sig utanför och utelämnade av vårdpersonalen och gav också 

en känsla av att vara socialt isolerad (Hillege, Beale & McMaster, 2005). Många 

sjuksköterskor lägger stor vikt vid att föräldrar är en del av behandlingsteamet och är 

involverade i sitt barns vård och behandling. Det bidrar till att föräldrarna får möjlighet att 

inse allvaret i sjukdomen och kan ta sitt föräldraansvar. Dessutom ger det möjlighet för 

sjuksköterskor och föräldrar att samarbeta kring problemlösningar och behandlingsplaner 

(Turell, m.fl., 2005).  

 

Att som förälder bli involverad ger positiva effekter både för dem själva och för deras barn- 

föräldrar får en bättre förståelse för den strikta behandling som deras barn får samt insikter i 

hur den anorektiske ungdomen upplever sin sjukdom. Föräldrar upplever också att de blir mer 

engagerade och sporrade att motivera sina barn till att bli friska (Honig, m.fl., 2006).  

Däremot har det enligt Kyriacou, Treasure och Schmidt (2007) visat sig att föräldrar, 

framförallt mödrar, hade en tendens att överengagera sig i sina sjuka barns tillstånd. Detta 

berodde oftast på föräldrarnas egna psykiska tillstånd då det var vanligt att de led av 

depression och ångest på grund av barnets sjukdom. Det var då lätt att dessa föräldrars dåliga 

mående påverkade ungdomens behandling negativt (Kyriacou, m.fl., 2007) .   
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3.3.2 Att vara ett stöd för föräldrar 

Föräldrar till ungdomar med anorexia nervosa behöver stöd av sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal för att orka bära den tunga bördan av att ha ett sjukt barn. Dock upplever de 

flesta föräldrar att sjuksköterskor ofta har en negativ attityd gentemot dem på grund av att de 

har ett barn med en ätstörning (Hillege, m.fl., 2005). Det har visat sig att då föräldrar inte fick 

tillräckligt med stöd under sitt barns sjukdom och behandlingstid påverkades den anorektiske 

ungdomens välmående negativt (Offord, m.fl., 2006).  Att vårda en familjemedlem med 

anorexia kan skapa allvarliga problem för de anhöriga. Föräldrarna får svårt att kommunicera 

med sina sjuka barn och detta skapar konflikter inom familjen och leder ofta till en besvikelse 

över sjukdomen och en oro för barnens framtid. Det är mycket viktigt att sjuksköterskor går in 

och stöttar dessa föräldrar för att undvika att anorektikernas välmående tar skada och att det 

påverkar behandlingen negativt (Graap, Bleich, Herbst, Trostman, Wancata & Zwaan de, 

2007). 

 

3.3.3 Att informera föräldrar  

Det är vanligt att föräldrar känner frustration och lägger skulden för sina barns sjukdom på sig 

själva. Detta beror oftast på bristande kunskap och förståelse för sjukdomsbilden, det krävs 

mer information och utbildning för föräldrar och här har sjuksköterskor en viktig roll 

(Whitney, Murray, Gavan, Todd, Whitaker & Treasure, 2005). Det har visat sig att föräldrar 

fick för lite information om sjukdomen och dess utveckling, behandlingar och rehabilitering 

samt förebyggande av återfall. Bristande information bidrog till att föräldrarna kände att de 

inte blev bemötta med den hjälp och det stöd som de behövde för att klara av att handskas 

med situationen och ta hand om sitt barn (Graap, m.fl., 2007). En studie visade att en bra 

informationsmöjlighet till föräldrarna var via DVD- undervisning i hemmet. Informationen 

bidrog till att föräldrarna fick förståelse för sin roll som vårdare, för sjukdomen samt att de 

lättare kunde acceptera sitt barns sjukdom. Denna form av information och undervisning 

uppfyllde dock inte behovet av fakta för föräldrarna men kunde av sjuksköterskor användas 

som ett bra komplement under vårdtiden  (Sepulveda, Lopez, Macdonald & Treasure, 2007).  

 

 

 

   

 



18 
 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskors omvårdnadsstrategier i arbetet med 

ungdomar som drabbats av anorexia nervosa samt deras föräldrar. I resultatet framkom att det 

var viktigt att sjuksköterskor utvecklade goda relationsband med de anorektiska ungdomarna 

vilket låg till grund för en effektiv behandling. Det var också viktigt att stärka ungdomarnas 

självkänsla vilket sjuksköterskor visade sig göra genom att involvera dem i sin egen 

behandling. Genom motivation och stöttning kunde sjuksköterskor stärka den sjuke individen 

och på så vis lägga en bra grund för en verksam behandling. Sjuksköterskor behövde även 

sätta upp regler och vara kontrollerande för att hjälpa ungdomarna att hålla sig inom 

behandlingens ramar. Det visade sig vara betydelsefullt att involvera föräldrarna till 

anorektiska ungdomar i vården och behandlingen av deras barn. Det var viktigt att 

sjuksköterskor informerade om sjukdomens natur och dess behandling då det visat sig att 

föräldrarna hade bristande insikt och förståelse. Många föräldrar lade skulden för sitt barns 

sjukdom på sig själva och mådde psykiskt dåligt, detta kunde i sin tur påverka den anorektiske 

ungdomens välmående negativt. Det var därför viktigt att sjuksköterskorna var ett stöd även 

för föräldrarna.      

     

4.2 Resultatdiskussion 

Som tidigare nämnts var det av stor vikt att sjuksköterskor utvecklade goda relationsband med 

de anorektiska ungdomar som de ansvarade för under både sluten- och 

öppenvårdsbehandlingar (Ryan, m.fl., 2006). Även Micevski och McCann (2005) beskrev i en 

studie om hur viktigt det var för sjuksköterskor att utveckla en god psykologisk relation med 

de anorektiska ungdomarna. Detta bidrog till att sjuksköterskorna fick en bättre förståelse för 

den sjukes situation och skapade förutsättningar för en ultimat individuell omvårdnad. Dock 

har det visat sig att sjuksköterskor har haft svårt att hålla sig professionella i sitt 

förhållningssätt i arbetet med dessa ungdomar (Ryan, m.fl., 2006). Trots vetskapen om hur 

viktigt det är att vara respektfull och visa att man som sjuksköterska har förtroende för den 

sjuke kan det vara svårt. I flera studier framkom det att sjuksköterskor bemötte alla ungdomar 

med anorexia med ett misstroende och förutsatte att alla hade ett manipulativt beteende (King 

& Turner, 2000, Ryan, m.fl., 2006). Bland annat beskriver en studie en sjuksköterskas 

erfarenhet av hur anorektiker saboterade sina måltider, experimenterade med sin vikt vid 

vägning och talade osanning om obetydliga saker. Vidare beskrivs hur sjuksköterskor hela 
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tiden var tvungen att vara kontrollerande och på sin vakt och detta beteende blev så 

småningom till en vana. Detta ledde till att alla anorektiska ungdomar blev bemötta med en 

kontrollerande misstro som i sin tur ledde till att den viktiga relationen mellan parterna 

påverkades negativt (King & Turner, 2000). Sjuksköterskor ska i sitt arbete se till varje person 

som en enskild individ och får inte ”dra alla över en kam” i sitt bemötande. Det manipulativa 

beteendet hos anorektiska ungdomar tillhör sjukdomsbilden och detta ska sjuksköterskor vara 

medvetna om. De ska inte vara dömande utan bör få ungdomarna att känna sig respekterade.     

 

I studien framkom att det var betydelsefullt att sjuksköterskor höll disciplin och kontroll då de 

på så vis hjälpte ungdomarna att bryta det anorektiska beteendet samt att hålla sig inom 

behandlingens ramar (Honig, m.fl., 2006, Ryan, m.fl., 2006). Även Elburg m.fl. (2007) visade 

på vikten av att sjuksköterskorna förhindrade hyperaktivitet då anorektikerna själva saknade 

insikt och förmåga att avgöra var gränsen mellan normal- och hyperaktivitet gick. 

Sjuksköterskorna kunde med strikt kontroll och gränser hjälpa anorektikerna att bryta det 

anorektiska beteendet. Denna strikta kontroll kan ibland skapa konflikter. Sjuksköterskor 

sätter regler och gränser för att få en kontroll på själva sjukdomen, medan det för en 

anorektiker kan handla om att behålla den kontroll som sjukdomen skapar. En tidigare studie 

beskriver om hur en form av kamp om kontroll utvecklades och ledde till en ”vi mot dem- 

känsla” mellan parterna. Kampen ledde till frustration och irritation hos sjuksköterskorna och 

fick dem att känna att de fått nog. De kunde inte längre handskas med situationerna som 

uppstod utan stängde av sina känslor för att orka med. Studien visade att vissa sjuksköterskor 

skapade en distans mellan sig och de anorektiska ungdomarna, att de spenderade mindre tid 

med dem och behandlade dem som vilka patienter som helst (King & Turner, 2000).  I de 

konflikter som kan uppstå när sjuksköterskor håller disciplin och är kontrollerande kan 

anorektiska ungdomar känna sig kränkta. De protesterar genom att bli upproriska och 

rebelliska gentemot sjuksköterskornas strikta bemötande, detta beskrivs också i en studie av 

Ryan m.fl., (2006).     

 

Att involvera anorektiska ungdomar i sin egen behandling visade sig i studien vara mycket 

betydelsefullt, dels för deras självkänsla och självförtroende samt för en effektivare vård och 

behandling (Honig, m.fl., 2006, Offord, m.fl., 2006). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2008) 

ska sjuksköterskor i den mån det går göra patienten delaktig och främja en god relation till 

patienten så att vård och behandling kan planeras och genomföras tillsammans. En av 

studierna beskrev att ingen av patienterna hade något negativt att säga angående sin 
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involvering i behandlingen utan upplevde detta som mycket positivt (Honig, m.fl., 2006). Att 

få ta del i sin egen behandling kan vara betydelsefullt för relationsbandet mellan 

sjuksköterskan och den anorektiske ungdomen. Bandet byggs upp och stärks av ett bra 

samarbete mellan parterna då den sjuke får känna sig som en i teamet, detta kan också 

underlätta för den sjuke att uttrycka sina känslor och behov - åter igen speglas vikten av att ha 

en väl fungerande relation mellan sjuksköterskor och anorektiska ungdomar under 

behandlingen. Då relationsbandet skadas har det negativa följder på många plan, bland annat 

får ungdomarna svårt att bygga upp sin självkänsla då de inte kan känna tillit till personalen.   

En god relation är av stor betydelse när sjuksköterskor ska motivera till förändring och när de 

ska vara ett stöd för den sjuke. För att kunna vara det rätta stödet krävs att sjuksköterskor har 

förståelse för hur anorektiska ungdomar upplever sin situation. Dock beskrev Ramjan (2004) i 

sin studie att sjuksköterskor saknade förståelse för komplexiteten i sjukdomen och framförallt 

förståelsen för hur anorektiker upplevde sin situation och vilket stöd de behövde. Många 

sjuksköterskor och anorektiska ungdomar upplever att för mycket fokus i behandlingen av en 

anorektiker läggs på mat och vikt utan respekt för dennes psykiska välmående och egna 

motivation (Vanderlinden, m.fl., 2006). Sjuksköterskor bör dock ha i åtanke att hjärnan inte 

fungerar optimalt vid svält och psykiska funktioner påverkas negativt. Det kan vara svårt att ta 

till sig enkel information och en anorektiker kan ha svårt att förstå vikten av att vara tvungen 

att äta och upplever därför situationen som jobbigare (Ghaderi & Parling, 2007).   

Vid måltidssituationer kan problem lätt uppstå då sjuksköterskor ska vara strikta och 

samtidigt stöttande.  Turrell m.fl. (2005) menade att sjuksköterskor var mycket viktiga 

verktyg vid måltiderna då anorektiker behövde stöd och förståelse för den jobbiga situation 

som en måltid medför.  

 

Som tidigare nämnts var det viktigt att involvera anorektiska ungdomar i behandlingen, men 

det visade sig vara av lika stor vikt att involvera föräldrarna till dessa ungdomar (Hillege, 

m.fl., 2005, Turell, m.fl., 2005). Genom att göra föräldrarna delaktiga får de kunskap om och 

insikt i sitt barns situation, och genom ökad förståelse för sjukdomen blir det lättare för dem 

att vara ett stöd under behandlingen. I en studie nämndes att ätstörningsspecialister var eniga 

om att det var mycket betydelsefullt för behandlingen om föräldrarna blev involverade 

(Halvorsen & Heyerdahl, 2007). Det är värdefullt för en anorektisk ungdom att under sin 

behandling ha delaktiga och involverade föräldrar. Det blir dessutom lättare för föräldrarna att 

få förståelse och insikt i sitt barns situation vilket också ger dem möjlighet att vara ett bättre 

stöd (Ansari, 1994).  Delaktigheten gör det möjligt för sjuksköterskor att få föräldrars 
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förtroende och tilltro till behandlingen vilket enligt Halvorsen och Heyerdahl var lika viktigt 

för behandlingsresultatet som ungdomarnas egen motivation. Anorektiska ungdomars 

inställning till sin behandling var beroende av föräldrarnas tro på den. Bryant-Waugh, Knibbs, 

Fosson, Kaminski och Lask (1988) menade att ungdomar som hade skilda föräldrar och bodde 

med endast en av dem hade sämre prognos att tillfriskna då anorektikern dels mådde sämre 

och endast hade en delaktig förälder.  

 

Många föräldrar tar på sig skulden för sina barns sjukdom och har svårt att acceptera att de är 

sjuka. Detta är en bidragande orsak till att många av föräldrarna mår dåligt och drabbas av 

depressioner och ångest. Detta kan medföra att många av dessa föräldrar har en tendens att 

överinvolvera sig i sina barns vård och behandling. Bryant-Waugh m.fl. (1988) berättade om 

hur anorektiska ungdomar vars mödrar var överinvolverade, upplevde sig vara ”fastbundna” 

och ”handlingsförlamade” i sina relationer till mödrarna. Sjuksköterskor bör vara medvetna 

om detta fenomen då de involverar föräldrar, det är annars lätt att föräldrarnas dåliga mående 

kan ta för stor plats och influera negativt på ungdomens behandling (Kyriacou, m.fl., 2007) .  

 

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie gjordes för att söka svar på syfte och frågeställningar. Fördelen med att 

göra en litteraturstudie är att både kvalitativ och kvantitativ forskning finns att tillgå och 

möjliggör en bredd på materialet. Dessutom kan tillgången vara stor på tidigare forskning, 

men i föreliggande studie var tillgången begränsad då lite forskning gjorts på det aktuella 

området.  

Angående den begränsade forskningen hade en empirisk studie eventuellt gjort det möjligt att 

lättare få svar på och fånga studiens syfte och frågeställningar. Dock var detta ej genomförbart 

ur ett etiskt perspektiv då ämnet berör ungdomar. En fördel är att den forskning som använts i 

föreliggande studie är aktuell då samtliga valda artiklar är publicerade under 2000- talet. 

 

Eftersom en av studiens författare har erfarenhet inom aktuellt område valde författarna att 

utföra den första analysen av materialet var för sig för att om möjligt undvika att personliga 

värderingar avspeglades i studien. Sedan jämfördes dessa resultat, bearbetades och 

sammanställdes till det slutliga resultatet. Under kvalitetsanalysen har författarna till 

föreliggande studie tagit hänsyn till de åtgärder som forskarna i artiklarna vidtagit för att 
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stärka validitet och reliabilitet i sin forskning. För att stärka trovärdigheten av 

kvalitetsanalysen redovisades resultatet i en tabell (tabell 2).  

 

4.4 Allmän diskussion 

Att vara drabbad av anorexia nervosa innebär att den sjuke har sin identitet i själva 

sjukdomen. Eftersom det är vanligt att anorektiker har låg självkänsla och dålig självbild är 

det lätt att de i tidigt stadium av sjukdomen tar till sig den positiva känsla som de upplever att 

sjukdomen medför. Det kan handla om allt ifrån uppmuntrande kommentarer om viktnedgång 

och att de är ”duktiga”, till den energi och styrka som den sjuke till en början både utstrålar 

och känner. Detta blir som en drivkraft som upprätthåller sjukdomen. (Ghaderi & Parling, 

2007).  Eftersom anorexia nervosa oftast pågår under en längre tid, innan den 

uppmärksammas av omgivningen, hinner en anorektiker skapa sin identitet i sjukdomen. 

Sjuksköterskor bör ha detta i åtanke eftersom det kan innebära problem vid behandling då 

anorektikerna kan vara mycket ambivalenta inför att få hjälp; samtidigt som den sjuke önskar 

ta emot hjälp för att bli frisk, vill denne för allt i världen inte ha hjälp och absolut inte äta och 

gå upp i vikt. Dessutom kan delar i en behandling upplevas som kränkning av identiteten t.ex. 

då tvångsvård är nödvändig för att patienten ska överleva.         

 Författarna till föreliggande studie menar att, genom att i ett tidigt stadium upptäcka 

sjukdomen förhindrar man förloppet. Sjukdomen förhindras då att bita sig fast och integreras 

med den drabbade. Eftersom det är vanligt att anorexia nervosa utvecklas redan i tidig ålder 

bör skolsköterskor ha i åtanke att ca en av tio barn/ungdomar drabbas. Skolsköterskor har 

genom att undersöka barn och ungdomars matvanor observerat att en mindre grupp ungdomar 

har så pass dåliga matvanor att de ligger i riskzonen för att utveckla en ätstörning. Redan här 

finns möjligheter för sjuksköterskan att gå in och bemöta barn och ungdomar och lära dem 

vikten av bra matvanor för att förhindra utvecklingen av ohälsa. Detta bidrar till ett hälsosamt 

leverne (Neymark & Wagner, 2006).  

 

I en studie gjord i Storbritannien framkom att ätstörningar var den tredje vanligaste kroniska 

sjukdomen hos ungdomar, näst efter astma och fetma (Gonzalez, 2007). Utifrån detta faktum 

bör förebyggande åtgärder och tidig upptäckt av ätstörningar förbättras hos barn och 

ungdomar i Sverige. Ett sätt att åstadkomma en förbättring kan vara att sprida mer kunskap 

och information till barns omgivning; det krävs att föräldrar, anhöriga, lärare, fritidsledare och 

idrottsledare samarbetar för att i tid upptäcka avvikande beteenden. Tydliga tecken kan vara 
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om barnet/ungdomen börjar dra sig undan och undviker gemensamma måltider. Gonzalez 

(2007) berättade vidare om hur ungdomar som led av anorexia nervosa vanligtvis var 

högpresterande, perfektionister och hade bakomliggande depressiva symtom. Detta kan, i 

kombination med det hårda klimatet i dagens ”perfekta” samhälle där media har en stor roll, 

vara en bidragande orsak till att ätstörningar blir vanligare bland barn och tonåringar. 

     

Under genomförandet av föreliggande studie visade det sig att ett litet urval av tidigare 

forskning finns inom aktuellt område där bemötandet och omhändertagandet av ungdomar 

med anorexia berörs. Vidare forskning inom området behövs och det är av stor vikt att fokus 

läggs på barn och ungdomars upplevelser av bemötandet och omhändertagandet. Genom 

fördjupade kunskaper och en bättre förståelse ges möjlighet för sjuksköterskor att på bästa sätt 

tillmötesgå dessa barn och ungdomars behov samt att ge den ultimata omvårdnaden. Trots att 

det visade sig hur betydelsefullt det är att engagera föräldrarna i sina barns behandlingar fanns 

stora brister. Det krävs att sjuksköterskor blir mer medvetna om betydelsen av detta och mer 

forskning kan bidra till förbättringar på området.   
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