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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskan upplever att de kan involvera och 

stötta anhöriga till patienter med anorexia nervosa så att de kan bli mer delaktiga i vården.  

Metod: Jag har intervjuat tio sjuksköterskor med erfarenhet av att arbeta inom vården med 

ätstörningar. Intervjuerna har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Sjuksköterskan måste skapa en samarbetsallians som bygger på förtroende och tillit 

med familjen. I familjer där barn utvecklat anorexi är det vanligt att sjukdomen styr och 

dominerar hela familjen. Sjuksköterskan kan hjälpa familjen identifiera dysfunktionella 

interaktionsmönster för att sedan stötta dem i att förändras. Föräldrarna behöver stöd för att 

återfå kontrollen och enas för att tillsammans arbeta mot sjukdomen. Hela familjen har ett 

stort behov av kunskap om sjukdomen. Familjen behöver konkreta råd, verktyg och stöd i 

samband med måltiderna. Sjuksköterskan försöker stötta föräldrarna i att vara ett stöd till sina 

barn och kunna ge sitt barn struktur, gränssättning och kärlek. Det är viktigt att vården 

uppmärksammar syskonen som också kan bli en stor tillgång i behandlingen. För att familjen 

ska orka kämpa mot sjukdomen är det viktigt att sjuksköterskan förmedlar hopp om att 

patienten kan bli frisk från denna förrädiska och svårbehandlade sjukdom. 

Slutsats: Sjuksköterskor upplevde att de genom att bemöta anhörigas behov inom olika 

områden också ökar möjligheterna för anhöriga att kunna delta mer aktivt i vården och vara 

ett större stöd för sitt barn i kampen mot sjukdomen. 

 

Nyckelord: anorexia, familj, omvårdnad, syskon och innehållsanalys 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  
 
 

Abstract 

 

The purpose of my essay was to examine how the nurse experience that they can involve and 

support relatives of patients with anorexia nervosa so that they can become more involved in 

the treatment. 

Method: I have interviewed ten nurses with experience in treatment of persons with eating 

disorders. The interviews were analyzed based on a qualitative content analysis.  

Result: The nurse needs to create cooperativeness with the family based on trust and 

confidence. In families where children have developed anorexia, it is common that the disease 

control and dominate the whole family. The nurse can help the family identify dysfunctional 

interaction patterns in order to support them in changing these patterns. Parents need support 

to regain control and come together to work against the disease. The whole family has a great 

need for knowledge about the disease. Family needs practical advice, tools and support in 

connection with meals. The nurse tries to support the parents so that they can support their 

children and give their child structure, boundaries and love. It is important to pay attention to 

the siblings, whom also can become a major asset in the treatment. For the family to manage 

to fight the disease, it is important that the nurse conveys hope that the patient can be cured 

from this treacherous and difficult disease. 

Conclusion: Nurses felt that by responding to family needs in different areas they also 

increase the opportunities for families to participate more actively in the treatment and 

become a better support for their child in the struggle against the disease. 

 

Keywords: anorexia, family, care, siblings and content analysis 
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1 Introduktion 
 

Anorexi har historiskt sett uppmärksammats redan på 1000-talet. Bulimi beskrevs först på 

1700-talet. På 1870-talet användes namnet anorexi för första gången. På 1970-talet ansågs 

familjen och samspelet inom den vara orsaken till anorexin. Först under 1990-talet har en mer 

mångfacetterad bild av samband mellan anorexi och individ vuxit fram (Clinton, Norring, 

2002). Nu ses familjen och anhöriga som en resurs (Rhodes, Baillie, Brown, & Madden,  

2005) och det är med denna utgångspunkt som arbetet ska handla om hur anhöriga och vården 

samverkar för att ge patienten bästa möjliga vård. Jag har mött flera patienter med 

ätstörningar och sett vilken svårbehandlad sjukdom det är. Jag har ofta funderat på hur man 

inom öppenvården ska kunna möta anhöriga för att så fort som möjligt ha möjlighet att 

erbjuda professionell hjälp samt involvera anhöriga och närstående i vården.  

I detta arbete används omväxlande familj, anhörig och närstående. Detta medför enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2004) att begreppet vidgas och att närstående/anhörig inte enbart avser 

personer förbundna med blodsband utan kan involvera även andra såsom vän, granne eller 

styvförälder/halvsyskon. Det finns olika former av ätstörningar men i detta arbete har valts att 

fokusera på anorexia nervosa. Anorexia nervosa är vanligast hos flickor och yngre kvinnor 

(Ottosson, Ottosson, 2007) och det är denna patientgrupp som valts att utgå ifrån. 

Bakomliggande orsaker, somatiska aspekter och olika behandlingsalternativ har valts att inte 

skriva om.  

I arbetet skrivs omväxlande patient, barn och ibland hon. Anledningen till att skriva hon är att 

en övervägande majoritet av dem som drabbas av anorexia nervosa är kvinnor. De har också 

känts naturligt att använda barn då arbetet skrivs utifrån hur familjen involveras i vården kring 

sitt barn. 

Vid anorexia nervosa är det vanligt att sjukdomen dominerar hela familjen. Familjen 

utvecklar olika copingstrategier för att hantera sjukdomen. Dessa ändras ofta allteftersom 

sjukdomen förändras. Ofta upplever anhöriga att de försökt på alla tänkbara sätt att hantera 

sjukdomen i hemmet men inte lyckats. De känner till slut vanmakt och ser inte någon 

framkomlig väg ut ur sjukdomen. För att familjen ska kunna komma vidare och utveckla ett 

ändamålsenligt förhållningssätt behöver familjen stöd från vården. Familjen önskar ofta av 

hela sitt hjärta hjälpa sitt sjuka barn men saknar verktyg och kunskap för detta (Whitney, 

Eisler, 2005). Genom att verkligen möta familjen och lyssna på deras situation och kunskap 

kan de integreras i vården.  Syftet med denna uppsats är att se hur sjuksköterskan konkret kan 
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involvera de anhöriga i vården och tillsammans skapa goda möjligheter att klara att hantera 

denna förrädiska sjukdom. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Anorexia nervosa 
 

Anorexi drabbar en av hundra flickor och kvinnor i åldrarna 13 till 30 år har sjukdomen 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2008). Prevalensen hos unga kvinnor i Sverige är 0,2-0,4 %.  Män 

utgör cirka 10 procent av alla fall av anorexi (Engström, 2008) Anorexi anses också vara ett 

växande samhällsproblem (Gillett, Harper, Larson, Berrett, Hardman, 2009; Ringer, 

Crittenden, 2007; Sjukvårdsrådgivningen, 2008). 

Anorexia nervosa innebär en sjuklig rädsla för att gå upp i vikt. Individer med anorexia 

nervosa håller en sträng diet som leder till en kraftig viktnedgång. Ibland kombineras dieten 

med överdriven motion. Individen känner trots sin låga vikt en intensiv rädsla för att gå upp i 

vikt. Personen svälter sig trots att hon redan är mycket underviktig (Ottosson, Ottosson, 2007; 

Riksförningnen anorexi Bulimi kontakt, 2004). Den anorektiska patienten har en förvrängd 

självbild och upplever sig som större än vad hon verkligen är (Kaplan, 2008; Ottosson, 

Ottosson, 2007; Stein, Corte, 2007). Sjukdomen tar över hela individens liv och bara tanken 

på att behöva äta något blir ångestväckande (Riksförningnen anorexi Bulimi kontakt, 2004). 

I DSM-IV finns kriterierna för anorexia nervosa mer utförligt beskrivna, (se bilaga 1). 

 

2.2 Predisponerande, utlösande och vidmakthållande faktorer vid 
anorexia nervosa 

 

Orsaken bakom anorexia nervosa är mycket komplicerad och handlar inte enbar om en faktor 

utan om ett samspel av många faktorer över tid. Man bör skilja på predisponerande, utlösande 

och vidmakthållande faktorer. Stress och sårbarhetsmodellen beskriver hur man ser på 

orsaken till att en individ utvecklar psykisk ohälsa såsom ätstörningar. Det finns skyddande 

faktorer och sårbarhetsfaktorer (Clinton, Norring, 2002). Människor är olika och reagerar 

olika starkt på påfrestningar. För en del människor behövs inte särskilt stora påfrestningar för 

att de ska utveckla psykisk ohälsa medan andra klarar betydligt större påfrestningar innan de 
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utvecklar någon psykisk ohälsa. Exempel på skyddande faktorer som minskar risken för att 

psykisk ohälsa utvecklas och gör att individen klarar större påfrestningar är socialt nätverk 

och en trygg och stabil livssituation (Clinton, Norring, 2002; Ottosson, Ottosson, 2007). 

Predisponerande faktorer är faktorer som skapar en sårbarhet för utvecklingen av anorexia 

nervosa. Exempel på predisponerande faktorer för anorexia är genetisk sårbarhet och vissa 

personlighetsdrag som perfektionism och tvångsmässighet (Läkemedelsboken, 2007/2008). 

Utlösande faktorer är händelser i samband med sjukdomens debut som anses sätta igång den 

process som resulterar i en ätstörning. Exempel på en utlösande faktorer är bantning och 

traumatiska livshändelser (Läkemedelsboken, 2007/2008).  

Vidmakthållande faktorer är ofta psykologiska men även biologiska processer som bidrar till 

att bibehålla ätstörningen. Exempel på vidmakthållande faktorer är svälttillståndet i sig och 

omgivningens reaktioner (Läkemedelsboken, 2007/2008). 

 

2.3 Omvårdnad utifrån sjuksköterskans perspektiv vid psykisk ohälsa 
 

Det akademiska ämnet omvårdnad är neutralt i förhållande till profession. I utbildningen till 

sjuksköterska är omvårdnad huvudämnet. Förutom omvårdnad ingår kunskaper inom olika 

områden såsom medicin, samhälls- och beteendevetenskap i utbildningen (Dahlberg, 2003). 

En av omvårdnadens viktigaste målsättningar är att främja hälsa. Omvårdnad bör bygga på 

den humanvetenskapliga människosynen och varje patient ska bemötas med avsikten att 

stödja till mänsklig växt och utveckling (Jormfeldt, Svedberg, 2004; Bromander, Walden, 

1987, Iggström, 2004, Ottosson, Ottosson, 2007). Omvårdnaden är dynamisk och strävar efter 

att tillvarata och utveckla individens egna resurser (Arvidsson, Skärsäter, 2006; Ottosson, 

2007). Människans grundläggande behov och hur dessa kan tillgodoses utgör grunden för 

omvårdnaden. För sjuksköterskan är det nödvändigt att vara förtrogen med existerande 

kunskap om patologi och behandling. Omvårdnad som profession innebär en vidareutveckling 

av allmän omvårdnad i fråga om kunskaper, attityder och färdigheter så att omvårdnadsbehov 

kan identifieras och bemötas vid olika hälso- och funktionsproblem. Omvårdnad kan ses som 

en process där målformuleringar styr omvårdnadsåtgärderna som kontinuerligt utvärderas. 

Omvårdnadsprocessen innehåller således både tanke och handling (Lökensgard, 1997). En 

central uppgift för sjuksköterskan i den psykiatriska omvårdnaden är att skapa möten där 

patienten blir bekräftad som en unik individ (Arvidsson, Skärsäter, 2006). Omvårdnaden 

måste anpassas efter individens behov och ändras i samspel med förändrade vårdbehov. Det 
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ligger på sjuksköterskans ansvar att se till att möten uppstår (Bromander, Walden, 1987; 

Dahlberg, 2003). 

Traditionellt sett har patienten i den psykiatriska hälso- och sjukvården setts som en passiv 

mottagare av vård. Patienten ansågs oförmögen att kunna påverka sin hälsa och individen 

själv erbjöds inte några valmöjligheter i vårdsituationen. Numera ses patienten som en unik 

och kompetent individ och patienten respekteras i att det är han/hon som är expert på sin 

situation, inte vården. I patientkontakten är omvårdnadsmålet numera att stötta individen och 

se personens resurser så att han/hon själv kan göra egna prioriteringar och val som ökar hälsan 

och välbefinnandet (Arvidsson, Skärsäter, 2006; Jormfeldt, Svedberg, 2004).  

 

2.4 Omvårdnad vid anorexia nervosa 
 

2.4.1 Bemötande  
 

Patienter har olika behov och resurser och är olika känsliga för det sätt vi bemöter dem på 

(Karlberg, 2000). En individ med anorexia nervosa har ofta låg självkänsla och ser inte sin 

låga vikt som ett problem (Kaplan, 2008; Stein, Corte, 2007). Om patienten varit sjuk under 

många år är det vanligt att individen tappat sin identitet, sina intressen och vänner och har 

sjukdomen som sin enda identitet (Stein, Corte, 2007; Van der Ster, 2005) . 

Som sjuksköterska är det viktigt att förstå sjukdomen och att viktnedgången är ett uttryck för 

att individen inte mår bra (Ottosson, Ottosson, 2007; Van der Ster, 2005). Det finns ett 

samband mellan det förhållningssätt som man har till sin egen kropp och den inre bilden som 

man har av sig själv (Arvidsson, Skärsäter, 2006). Viktnedgången kanske är personens enda 

sätt att uttrycka sitt dåliga mående (Claude-Pierre,1999, George, 1997). Det är viktigt att 

vården utgår från individen bakom sjukdomen och att personen känner att sjuksköterskan har 

ett genuint intresse för att lära känna just henne (Fredriksson, 1999; Micevski, McCann, 2005, 

Patching, Lawler, 2008). Detta kan uppnås genom att inte se individen som en sjukdom och 

därmed inte sätta någon etikett på personen. En person med anorexi är en person, en individ 

med unika erfarenheter och upplevelser (Ghaderi, Parling, 2007).  

Då ett verkligt möte uppstår mellan patient och sjuksköterska sänder sjuksköterskan ett 

budskap till individen att hon är värd att vårdas (Arvidsson, Skärsäter, 2006). Genom att 

verkligen försöka förstå och inte döma individen ges en möjlighet för patienten att kunna 
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berätta om sig själv och hur han/hon mår (Arvidsson, Skärsäter, 2006; Claude-Pierre, 1999; 

George, 1997).  

 

2.4.2 Tillit och bekräftelse 
 

För att patienten ska kunna berätta om hur hon känner sig måste hon känna förtroende för 

sjuksköterskan (George, 1997; Micevski, McCann, 2005, Ryan, Malson, Clarke, Anderson, 

Kohn, 2006). Förtroende är inte något som man automatiskt har från början utan något man 

förtjänar med tiden. Det gäller att vara förberedd, uppmärksam, lyssna, fråga, förklara och 

motivera (Colton, Pistrang, 2004; Ramjan, 2004). 

Patienter med anorexia nervosa har behov av kontroll och känner ångest och rädsla för att gå 

upp i vikt (George, 1997; Ramjan, 2004; Van der Ster, 2005). Som sjuksköterska kan du ge 

patienten information om sjukdomen och hur den påverkar individen. Patienterna kan ibland 

känna sig rädda för att sjuksköterskan försöker kontrollera dem snarare än hjälpa (George, 

1997; Miceviski, McCann, 2005).  

Anorexia nervosa är en kronisk och svårbehandlad sjukdom. Behandlingen av anorexia 

nervosa är ofta mångårig. Detta har samband med patientens ambivalens till att vilja bli frisk 

och våga äta och gå upp i vikt (Freedman, Leicher, Manley, Sandhu och Wang, 2006; Colton, 

Piastrang, 2004; Ramjan, 2004). 

Anorektiska patienter manipulerar i sin sjukdom både vårdpersonal och anhöriga. Genom att 

upprätta en vårdplan tillsammans med patienten tydliggörs mål och det blir lättare att sätta 

gränser. Maktkamper kan minskas genom att man är konsekvent och tydlig. Då 

sjuksköterskan håller sig till den vårdplan som de tillsammans kommit överens om och inte 

kompromissar kan patienten känna sig trygg i att det går att lita på sjuksköterskan. Patienten 

har också en möjlighet att känna kontroll genom att vara delaktig i upprättandet av en 

omvårdnadsplan. Patienten har också möjlighet att påverka vården och själv göra val som kan 

hjälpa dem att bli mer självständiga och aktiva i sin behandling (George, 1997; Jarman, 1997; 

Micevski, McCann, 2005). 

Behandlingen måste få ta sin tid så patienten inte känner sig stressad. Varaktigheten av 

behandlingen och kontinuitet samt samarbetsalliansen är de viktigaste faktorerna för att 

patienten ska finna kraft och våga delta i behandlingen och bli bra från sin sjukdom (George, 

1997; Miceviski, McCann, 2005). Upplevelsen att ”få tid”, ”få ta någons tid” och ”att någon 

ger av sin tid” är betydelsefullt. Genom att avsätta täta återbesök förmedlar sjuksköterskan att 
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hon respekterar individen och inser allvaret i situationen (Arvidsson, Skärsäter, 2006). 

Behandlingen ska utgå från individen och anpassas efter individens behov och förutsättningar 

(Colton, Pistrang, 2004). Genom att finnas kvar, vara tålmodig och tro på patienten byggs en 

behandlingskontakt upp som bygger på tillit och förståelse för varandra (Dahlberg, 2003). 

 

2.4.3 Samarbetsallians 
 

Att motivera patienten är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter. Ofta söker en anorektisk 

patient inte vård för sin egen skull utan det är ofta anhöriga som är oroliga och övertalar sitt 

barn att söka vård. Drivkraften för att kunna bli frisk måste komma från patienten själv och 

det går inte att bli frisk bara för att vara andra till lags (Colton, Pistrang, 2004; Patching, 

Lawler, 2008; Riksföreningen Anorexi Bulimi kontakt, 2004). Freedman, Leicher, Manley, 

Sandhu och Wang (2006) har i en undersökning bett anorektiska patienter skriva ner fördelar 

och nackdelar med sjukdomen anorexia nervosa. Detta för att behandlaren ska kunna utgå 

från patienten och hur hon uppfattar sin sjukdom och med denna utgångspunkt motivera 

patienten till att delta i behandlingen. 

En anorektisk patient ger vanligen dubbla budskap; dels önskar de hjälp att bli fri från sin 

sjukdom, dels ökar ångest, skuld och skam om de äter. Självkänslan hos dessa patienter är 

ofta kopplad till utseende och vikt. Detta utgör grunden till detta motsägelsefulla budskap och 

är en del av sjukdomen som inte är logisk för vare sig patient, anhöriga eller vårdpersonal. För 

att nå en samarbetsallians mot sjukdomen måste du som sjuksköterska vara medveten om 

detta och stödja patienten i svårigheterna med maten (Claude-Pierre, 1999; Colton, Pistrang, 

2004; George, 1997). 

För att kunna skapa en samarbetsallians med patienten krävs att sjuksköterskan är närvarande 

i mötet med värme, känsla, ödmjukhet och förnuft (Miceviski, McCann, 2005; Ramjan, 

2004). Kärnan i omvårdnadsprocessen är relationen mellan patient och sjuksköterska där 

patienten kan få närhet och bekräftelse (Arvidsson, Skärsäter, 2006). Genom att dela sina 

erfarenheter och lidande med en medmänniska som inte dömer eller tolkar kan bördan lättas 

(Eriksson, 1994; Fredriksson, Eriksson, 2001). Sjuksköterskan försöker genom kunskap om 

patienten förstå hur patienten som människa uppfattar och uttrycker sina svårigheter och 

möjligheter (Arvidsson, Skärsäter, 2006). För att få ta del av patientens inre värld – fantasier, 

tankar, känslor och upplevelser - är det enligt Lökensgard (1997) en förutsättning för att 

kunna visa empati. Genom att visa att du förstår patienten och förmedlar förståelsen till 
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individen både i förhållningssätt och åtgärder får patienten bekräftelse och respekt (George, 

1997). Det är först när sjuksköterskan förstår personen på ett djupare plan som man kan börja 

fokusera på de bakomliggande svårigheterna till sjukdomen (Miceviski, McCann, 2005). 

Som sjuksköterska ska du kunna förmedla förståelse men också att möjlighet finns till hjälp, 

inge hopp. Genom att formulera och dela de djupaste hemligheterna, det som trycker 

individen mest eller skrämmer henne kan lidandet omvandlas till en positiv kraft. Lidandet 

blir ett medel för växt och utveckling (Eriksson, 1994; Fredriksson, Eriksson, 2001). I en äkta 

relation mellan patient och sjuksköterska erbjuds patienten nya positiva kontakter som bidrar 

till en hälsofrämjande process i vilken patienten lär, mognar och växer (Dahlberg, 1986; 

Karlberg, 2000; Colton, Pistrang, 2004).    

 

2.4.4 Kommunikation 
 

Patienten ska i mötet med sjuksköterskan kunna prata öppet om vad han/hon känner och 

tänker. Anorektiska patienter har ofta svårt att prata om sig själv och sina känslor. De har ofta 

en negativ självbild och har svårt att sätta ord på sina känslor (George, 1997; Zeek, Hartmann, 

2005; Micevski, McCann, 2005). Genom att verbalisera upplevelser och känslor 

medvetandegör, avdramatiserar och tydliggör man dem (Dahlberg, 1986). Individen 

uppmuntras uttryckas sina känslor och sin vilja med ord istället för med sitt beteende 

(Ottosson, Ottosson, 2007). Patienten får i kontakten med sjuksköterskan bekräftelse och 

personen börjar förhoppningsvis på sikt bygga upp sin självkänsla och identitet. Det är också 

viktigt att vara sig själv (Colton, Pistrang, 2004; Ramjan, 2004). Genom att sjuksköterskan är 

personlig och naturlig gömmer hon sig inte bakom sin profession och relationen 

sjuksköterska/patient bygger på ett ömsesidigt givande och tagande (Arvidsson, Skärsäter, 

2006).  Arbetet måste utgå ifrån patientens olika förutsättningar, vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Willman, Stoltz, Bahtsevani, 2006).  

Med tiden lär sjuksköterskan och patienten känna varandra och sjuksköterskan lär sig ofta 

tolka signaler i till exempel kroppsspråket. Genom att verbalisera och fråga patienten erbjuds 

individen en möjlighet att prata om sig själv och svåra saker. Tillit till att sjuksköterskan 

förstår personen och dess svårigheter kan uppnås genom att sjuksköterskan uppmärksammar 

outtalade behov som individen har svårt att uttrycka verbalt (Arvidsson, Skärsäter, 2006; 

Micevski, McCann, 2005). 
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Ärlighet är något som patienterna värderar allra mest (Ramjan, 2004). Det är viktigt att 

patienten kan lita på att det som sägs inte berättas vidare utan patientens medgivande. 

Patienten ska veta att sjuksköterskan inte ens berättar för hennes föräldrar om hon inte givit 

sitt tillstånd. Genom att sjuksköterskan håller på sekretessen vågar patienten mera öppet 

berätta om sig själv, sina känslor och behov (Micevski, McCann, 2005). Då sjuksköterskan är 

ärlig vet patienten vad han/hon kan vänta sig av behandlingen och omvårdnaden (George, 

1997; Micevski, McCann, 2005). 

 

2.5 Anorexia nervosa påverkar hela familjen 
 

Anorexia nervosa väcker starka känslor hos hela familjen och påverkar familjens alla 

livsarenor. Det är vanligt att föräldrarna känner frustration och vanmakt över att inte kunna 

förmå sitt barn att äta när det finns mat på bordet (Whitney, Eisler, 2005). Att äta handlar inte 

bara om att tillfredsställa kroppens biologiska behov av näring. Mat har kulturella, 

psykologiska och sociala betydelser och genom att familjen samlas kring middagsbordet för 

att äta byggs goda relationer upp inom familjen (Clinton, Noring, 2002). 

Då en familjemedlem inte äter uppstår vanligen maktkamper och hela vardagen tenderar att 

kretsa kring mat. Måltiderna blir inte längre en källa till avkoppling och återhämtning. Istället 

har ofta matsituationerna blivit kaotiska och känslomässigt laddade. Mycket av tidigare 

kunskap av vad som är normala måltider och hur man äter tillsammans har gått förlorad 

(Svenska psykiatri föreningen, 2005). Konflikter mellan föräldrarna uppstår ofta då de blir 

osams om hur de ska förhålla sig och agera gentemot sitt sjuka barn (Dimitropoulos, Carter, 

Schachter, Woodside, 2008).  

Familjer med anorektiska barn har en mycket skiftande funktionsnivå och uppfattar och 

hanterar sjukdomen på olika sätt. Sjukdomen genererar olika strategier för att hantera 

sjukdomen som varierar mellan familjer men också över tid i en och samma familj (Cook-

Darzens, Doyen, Falissard, Mouren, 2005). Då vården inte möter hela familjen tvingas 

familjen själv att hitta copingstrategier. I en del familjer hittar man ingen framgångsrik 

copingstrategi utan familjen bidrar istället ofrivilligt till att vidmakthålla sjukdomen (Claude-

Pierre, 1999; Clinton, Noring, 2002). 

Whitney & Eisler (2005) beskriver sex olika processer hur en familj kan påverkas och 

omorganisera sig runt sjukdomen. Dessa processer är vanligt förekommande hos familjer där 

en familjemedlem lider av anorexia nervosa och är följande: den centrala rollen av symtom i 
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familjelivet, fokus på här och nu, begränsningar av tillgängliga mönster i interaktionen hos 

familjen, förändringar i olika aspekter i hur familjen fungerar, minskad förmåga att möta 

familjens olika livscykler och förlusten av makt (hjälplöshet). 

Frågor om mat, ätande och vikt dominerar patientens tankar och beteenden men tar också 

vanligen en dominant roll i familjelivet och interaktionen. Föräldrarna beskriver hur de 

tvingas göra många olika förändringar i sin livsstil som inkluderar att ge upp sociala 

aktiviteter och försena framtidsplaner (Pejlert, 2001; Tsang, Tam, Chan & Chang, 2003; 

Whitney, Eisler; 2005). Familjen blir upptagen av att försöka möta behoven från sjukdomen 

och känner sig oförmögna att engagera sig i sina tidigare fritidsintressen. Hela familjens 

identitet blir förvrängd. Interaktionen runt mat och ätande ökar med tiden och dominerar 

förhållandet mellan alla familjemedlemmar tills det att sjukdomen blir den centralt 

organiserande principen i familjelivet. Familjer kan uttrycka en känsla av att de känner sig 

kontrollerade och manipulerade av sjukdomen men de fortsätter ända att lyda sjukdomen 

(Whitney, Eisler, 2005).   

Ofta förstår inte anhöriga orsaken till sjukdomen vilket är frustrerande och kan leda till att 

föräldrarna blir kritiska och/eller överbeskyddande mot sitt barn (Whitney, Eisler, 2005).  

Allteftersom sjukdomen tar överhanden över familjen och måltiderna blir en daglig kamp 

verkar familjen oförmögen att fokusera på något annat än nutid. Föräldrarna beskriver sitt 

behov av att få kontroll över barnets sjukdom och måste avvakta med allting annat för att ta 

hand om sitt barn. Allt eftersom föräldrarna märker att deras ansträngningar inte fungerar blir 

de mindre och mindre förmögna att förändra sitt beteende och prova nya lösningar. Deras 

interaktionsmönster blir mer och mer förutsägbart och rollerna som varje person har är mer 

bestämd. De uppfattar själva att de fastnat i icke-adaptiva mönster och bekräftar behovet av 

att förändras men är själva inte förmögna att göra det. Behoven och familjens handlingar kan 

tyckas paradoxala eftersom de längtar efter att få en manual eller vägledning för vad de ska 

säga eller göra men är livrädda för att göra något annorlunda som de tror kan göra situationen 

värre (Whitney, Eisler, 2005). Familjen själv är oförmögen att se sina egna resurser och 

använda dem i en hälsofrämjande process (Claude-Pierre, 1999; Clinton, Noring, 2002; 

Hillege, Beale, McMaster, 2006). Skam och skuld förknippas med anorexi, särskilt modern 

har tidigare skuldbelagts då deras döttrar utvecklat anorexi. Föräldrarna skäms och drar sig 

undan från socialt umgänge. Det är vanligt att mamma får psykiska problem som yttrar sig i 

form av ångest, självanklagelser och sömnsvårigheter. Fortfarande sker mycket forskning där 

fokus ligger på samband mellan patologiska familjemönster med modern i fokus (Bachar, 
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Kanyas, Latzer, Canetti, Bonne, Lerer, 2008; Cook-Darzens, Doyen, Falissard, Mouren, 2005; 

Ringer, Crittenden, 2007).  

 

2.5.1 Hur syskon påverkas 
 
Föräldrarna vet oftast inte hur de ska förhålla sig och prata med sina andra barn om 

sjukdomen. Ofta är det syskonen som först upptäcker att ens äldre/yngre storasyster eller 

storebror har en ätstörning. Föräldrarna får dåligt samvete då de upplever att syskonen blir 

åsidosatta då all deras energi går åt till att försöka förmå sitt sjuka barn att äta. Relationerna 

mellan familjemedlemmarna ställs på sin spets (Davidsson, Ringborg, 2001).  

En del föräldrar med ett barn som utvecklat anorexi försöker vidmakthålla en så normal 

vardag som möjligt för de övriga syskonen. De försöker ofta så gott de kan minimera att de 

negativa konsekvenserna av sjukdomen ska påverka syskonen. Det förekommer också att 

föräldrarna undanhåller information om sjukdomen och undviker konflikter införa sina andra 

barn för att skydda dem. En del familjer försöker kompensera att det sjuka barnet tar så 

mycket tid från föräldrarna genom att spendera tid enbart med syskonen (Honey & Halse, 

2006). 

Syskon kan påverka sin sjuka syster både på ett positivt och negativt sätt. Ibland kan syskon 

fungera som en katalysator eller som en utlösande faktor vid uppretade situationer. Ofta 

stöttar syskonen sin sjuka syster och försöker hjälpa henne på olika sätt. Det är vanligt att 

syskonen är mycket toleranta mot det anorektiska beteendet och försöker att inte göra sin 

sjuka syster upprörd (Honey, Clarke, Halse, Kohn, Madden, 2006). 

Föräldrar och syskon märker en personlighetsförändring hos sin familjemedlem och de är i 

vissa lägen oförmögna att nå fram till henne. De tvingas se på när hon svälter sig till en allt 

lägre vikt. Föräldrarna är rädda och fruktar för sitt barns liv. Det är även vanligt att syskonen 

är oroliga och skuldbelägger sig (Claude-Pierre, 1999; Honey, Halse, 2006). 

 

2.6 Familjefokuserad omvårdnad 
 

Sjuksköterskor kan göra en stor insats genom att fokusera på interaktionen och 

ömsesidigheten mellan hälsa, ohälsa och familj. Detta leder till en omvårdnad som tillvaratar 

resurser och stödjer hela familjesystemet. Varje familj är unik, med egna inneboende resurser 
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och svagheter. Sjuksköterskor kan bedöma sjukdomens/ohälsans påverkan på familjen, men 

också det inflytande familjen har på hälsa och sjukdom (Wright, Watson, Bell, 2002). 

Att fokusera på de närstående och den sjuke familjemedlemmen samtidigt, som en enhet är en 

förutsättning för att främja hela familjens hälsa. Detta kräver ett nytt paradigm, att se familjen 

som en samverkanspartner snarare än en enhet som ska vårdas (Cook-Darzens, Doyen 

Fallisard, Mouren, 2005). Genom att möta familjen i ett icke- hierarkiskt klimat och våga 

bekräfta den expertis som finns i familjen kan vården möta anhöriga på lika villkor och ta del 

av varandras kunskap och kompetens (Tapp, 2000). 

På högskolan i Kalmar har man forskat kring familjefokuserad omvårdnad. En studie har 

undersökt sjuksköterskors inställning till familjers betydelse i omvårdnad. Hur interaktionen 

mellan sjuksköterskor och närstående ser ut bestäms i hög grad av vilka signaler 

sjuksköterskan ger uttryck för i mötet med de anhöriga. Om sjuksköterskan ger uttryck för att 

de anhöriga är betydelsefulla för tillfrisknandet blir anhöriga ofta mer delaktiga kring 

omvårdnaden av patienten. Studien utgår från enkäter som skickats till 1000 sjuksköterskor 

som är medlemmar i Vårdförbundet och arbetar aktivt inom olika specialiteter inom vården. I 

resultatet som besvarades av 65 % av sjuksköterskorna framkom att sjuksköterskor generellt 

sett är positiva och ser familjen som en resurs i vården. Anmärkningsvärt var dock att 

sjuksköterskor inom psykiatrin värderade familjen som resurs något lägre jämfört med övriga 

professioner (Johansson, Benzein, Saveman, 2006). 

Socialstyrelsen (2002) har skrivit om en studie från Kalmar högskola där anhöriga angetts 

som en av de viktigaste faktorerna i återhämtning från psykisk sjukdom. I studien framgår det 

att anhöriga kan vara till hjälp men också vad och hur dessa gjort som upplevts som 

hjälpsamt. Studien grundar sig på personliga upplevelser där individer som återhämtat sig från 

psykisk sjukdom själva får återge vad som hjälp dem att bli friska. 

Stödinsatserna har utifrån denna studie delats in i tre huvudområden: socialt, praktiskt och 

emotionellt stöd. Som anhörig handlar det om att finnas kvar och inte överge, vara tillgänglig, 

beredd att ställa upp vid behov men också kunna låta vara ifred. Dessutom måste man klara 

att relationen förändras i takt med att ens anhörige tillfrisknar. Under lång tid växer det 

hjälpande anhörigstödet fram i ständigt samspel med individen. Anhöriga har en tendens att 

inte se värdet i sina insatser utan nedvärderar det som de gör och tror inte att deras stöd 

betyder mycket för tillfrisknandet. 
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2.7 Problemformulering 

 

Flera anhöriga uttrycker missnöje med bemötande och gensvar från vården (Whitney, Eisler, 

2005; Tresure, Sepulveda, Witaker, Todd, Lopez, Whitney, 2006). Då familjen inte involveras 

i behandlingen försöker föräldrarna själva hitta olika copingstrategier för att möta sjukdomen. 

Detta resulterar ofta i att dysfunktionella interaktionsmönster uppstår i familjen och att 

föräldrarna istället för att motarbeta sjukdomen hjälper till att vidmakthålla den. 

Sjuksköterskan bör stötta föräldrar/anhöriga för att de ska kunna/orka finnas till hands, ge 

kärlek och stötta sitt barn. Föräldrarna saknar ofta verktyg för att kunna möta sjukdomen och 

har inte kunskap om vilka olika aspekter som är en del i sjukdomen vilket ibland resulterar i 

att de blir mer kritiska och/eller mer överbeskyddande mot sitt barn (Kyriacou, Tresure, 

Schmidt, 2008; Whitney, Eisler, 2005; Tresure, Sepulveda, Witaker, Todd, Lopez, Whitney, 

2006). 

 

2.8 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskan upplever att de kan involvera och 

stötta anhöriga till patienter med anorexia nervosa så att de kan bli mer delaktiga i vården. 

  

- Hur involveras anhöriga i vården med utgångspunkt från omvårdnadsperspektivet? 

- Vilka behov upplever sjuksköterskor att närstående till personer med ätstörningar ger 

uttryck för? 

- Hur kan sjuksköterskan stötta anhöriga för att de ska kunna/orka vara delaktiga i 

vården kring patienter med anorexia nervosa? 

 

3 Metod 
 

3.1 Design 
 

Då författaren ville få en fördjupad kunskap om sjuksköterskornas egna upplevelser av hur de 

involverar och stöttar anhöriga i vården av patienter med anorexia nervosa valdes en kvalitativ 
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metod med semistrukturerade intervjuer. En manifest ansats har används för att få fram 

informanternas erfarenheter (Granheim, Lundman, 2004).   

 

3.2 Urval 
 

Urvalet av undersökningsgrupp gjordes genom ändamålsenligt urval. Detta innebär enligt 

Patton (2002) att urvalet av deltagare sker medvetet utifrån att de antas besitta mycket 

kunskap i ämnet och därmed också kunna ge svar på studiens syfte. Urvalskriterierna för att 

delta i studien var att de arbetat med och hade mycket kunskap och erfarenhet av diagnosen 

anorexia nervosa. I samråd med avdelningscheferna framkom vilka sjuksköterskor som var 

lämpliga att intervjua för denna studie. Tio stycken sjuksköterskor med erfarenhet av att 

arbeta inom vården av personer med ätstörningar kontaktades och gavs information angående 

studiens syfte och genomförande. Alla tio sjuksköterskor som tillfrågades deltog i studien.  

Sjuksköterskorna arbetade både inom öppen och slutenvården. De intervjuade 

sjuksköterskorna har varierat i ålder från 30 till 64 år med en medelålder på 46 år. Det var två 

manliga och åtta kvinnliga sjuksköterskor som intervjuades. De har arbetat som sjuksköterska 

mellan 2.5 år till 42 år och i snitt ca 18 år. Deras erfarenhet av anorexia nervosa varierade 

men de har vid uträkning av medelvärdet arbetat med denna patientgrupp i ca 10 år.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 
 

Intervjuerna har utgått ifrån två öppna frågor. En del följdfrågor har även ställts för att få svar 

på de frågeställningar som inbegriper hur sjuksköterskan involverar och stöttar familjen för att 

de ska kunna delta i vården av patienter med anorexia nervosa. Samma frågor ställdes till 

samtliga personer som intervjuades, se frågeformulär (bilaga 2). En provintervju gjordes för 

att kunna se om intervjufrågorna gav svar på studiens syfte och frågeställning. Provintervjun 

var så bra att den kunde användas i studien. Valet av att utföra intervjuer grundar sig på att ge 

sjuksköterskor med specialistkompetens i området en möjlighet att själva berätta hur familjen 

bemöts, involveras och stöttas i att aktivt delta i behandlingen. Intervjuer lämpar sig väl då 

man vill fånga olika personers skiftande uppfattningar eller upplevelser kring ett ämne. Att 

utgå från intervjuer gör ämnet också mera levande (Kvale, 2007). 

Det centrala i uppsatsen var att få ta del av sjuksköterskors erfarenheter och den mening de 

ger åt den erfarenheten. Frågorna som ställdes var öppna eftersom det är intervjupersonernas 
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attityder, upplevelser och föreställningar som söktes svar på. Innan intervjuerna satte jag mig 

in i ämnet genom att läsa litteratur och vetenskapliga artiklar för att jag under intervjun skulle 

kunna koncentrera mig på nyanserna i svaren som fås. Det är intervjupersonernas svar som är 

källan till de nya kunskaperna (Backman, 2007). 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
 

Ett e-mail formulerades till ansvariga avdelningschefer där studiens syfte framgick och att 

sjuksköterskor som arbetar med ätstörningar önskades intervjuas (Bilaga 3). I e-mailet 

framgick det att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring när 

deltagaren önskar samt att alla svar är konfidentiella. Ansvarig chef kontaktades på telefon 

några dagar efter e-mailet skickats för att få namn på sjuksköterskor som kunde delta i 

studien. Där efter kontaktades sjuksköterskorna och tid bokades för intervjuer. 

Sjuksköterskorna har sedan intervjuats på sina respektive arbetsplatser. Intervjuerna utfördes i 

enskilda rum. Varje intervju tog mellan 30-40 minuter och spelades i på band och har sedan 

skrivits ut ordagrant. 

 

3.5 Dataanalys 
 

Metoden i min studie har analyserats enligt Granheim och Lundman (2004) kvalitativ 

innehållsanalys. För att komma åt budskapet i intervjuerna har en manifest ansats valts.  I en 

kvalitativ innehållsanalys bearbetas materialet enligt Granheim och Lundman (2004) utifrån 

nedan beskrivna steg. 

 

Steg 1.  Först skrevs de inspelade intervjuerna ut ordagrant i löpande text. De transkriberade 

intervjuerna har sedan genomlästs ett flertal gånger för att få förförståelse och ett 

helhetsintryck av materialet.  

Steg 2. Därefter markerades bärande meningsenheter utifrån studiens syfte. De bärande 

meningsenheterna innehöll information som var relevant utifrån studiens syfte. Även 

omgivande text har skrivits ner för att sammanhanget skulle kvarstå.  

Steg 3. Meningsenheterna har sedan kondenserats i syfte att korta ner texten utan att 

innebörden går förlorad. Kondensering är när man reducerar texten men ändå behåller den 

ursprungliga innebörden av texten (Granheim, Lundman, 2004). 



 

15 

Steg 4. Efter kondenseringen kodades de kondenserade meningsenheterna. En kod kan liknas 

vid en etikett som kortfattat beskriver innehållet i den kondenserade meningsenheten 

(Granheim, Lundman, 2004). Koderna skapades med utgångspunkt från sitt sammanhang. 

Koder används som redskap och stöd för forskaren så att de meningsbärande enheterna kan 

ses utifrån ett nytt perspektiv. (Granheim, Lundman, 2004). 

Steg 5. Därefter har olika kategorier lyfts fram som förenar olika kondenserade 

meningsenheter och koder. Att skapa kategorier är kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen 

och kategorierna ska sammanföra data som löper som en röd tråd genom det insamlade 

materialet (Granheim, Lundman, 2004). Med utgångspunkt av det som framkom i texten samt 

från huvudkategorierna kunde underkategorier väljas ut. Kategorierna bildar resultatet som 

sammanställdes med hjälp av citat ur intervjumaterialet. De kategorier och underkategorier 

som kom fram har sedan använts som huvudrubriker och underrubriker i resultatet. En 

kategori är innehåll som delar likheter (Granheim, Lundman, 2004). En kategori måste vara 

uttömmande, exkluderande och homogen. Ingen information som inte är besläktad med syftet 

får utgå pga. brist på kategori. Det innebär att alla meningsbärande enheter ska kunna höra till 

en relevant kategori och att inga meningsbärande enheter ska kunna hamna i mer än en 

kategori eller hamna mellan två kategorier (Granheim, Lundman, 2004).  

 

Forskningsarbetet har gått fram och tillbaka mellan de olika stegen. Författaren har diskuterat, 

reflekterat och tolkat informationen som framkommit från intervjuerna med sin handledare för 

att sedan göra en sammanställning av svaren. Datamaterialet har lästs igenom vid upprepade 

tillfällen med syfte att hitta det mest framträdande i materialet och under själva analysarbetet 

blev de olika kategorierna tydliga. För att underlätta bearbetningen av materialet och göra 

materialet mer överskådligt har post-it lappar används. De kondenserade meningsenheterna 

skrevs ned på post-it lappar och sattes sedan upp på en vägg. Detta arbetssätt bidrog till att det 

var lättare att skapa koder, underkategorier och kategorier. Flera citat har lyfts fram som 

känns särskilt viktiga att belysa och ordagrant återge i resultatet. 

 

I en analys förekommer enligt Granheim, Lundman (2004) alltid någon grad av subjektiv 

tolkning då kontentan av en text och verkligheten kan uppfattas på olika sätt. I det insamlade 

materialet framkommer både latent och manifest innehåll. Den latenta innebörden 

framkommer genom tolkning av olika tendenser i materialet och är inget som sagds rakt ut. 

Det manifesta innehållet är det konkreta och synliga. Både i en manifest och latent 

innehållsanalys görs tolkningar men de skiljer sig i djup och abstraktionsnivå.  
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Denna studie kommer att utgå från en manifest innehållsanalys. De svar som presenteras 

måste betraktas som en tolkning av hur de som arbetar inom området uppfattar världen 

snarare än en sanning (Kvale, 1997).  

I resultatet redovisas de åtta kategorier och två underkategorier som blev tydliga då data 

analyserades. I tabellen nedan finns ett exempel på de olika stegen i innehållsanalysen som 

belyser de olika stegen i hur materialet bearbetats (tabell 1). 

 

 

Tabell 1. Ett exempel på hur data bearbetats; dvs. hur meningsenheter kondenserats för att sedan kodas och 

slutligen ingå under en kategori. 

Meningsenhet kondensering kod kategori 

Bäst resultat, tar med 
anhöriga 
Anhöriga nästan en 
förutsättning för att 
behandlingen ska fungera 
Familjen en viktig del i 
behandlingen, med och 
delaktiga från början till 
slut. 

Anhöriga är viktiga och 
bäst resultat uppnås då 
de är delaktiga 

Bäst resultat om 
anhöriga är 
involverade i 
behandlingen 

Allians 
med 
familjen 

 

3.6 Forskningsetiska övervägande 
 

Olika etiska aspekter ska tas hänsyn till då man skriver en uppsats utifrån en kvalitativ metod 

och som i detta fall innebär att intervjua sjuksköterskor med erfarenhet av ätstörningar. 

Genom att välja att intervjua personal behövs inte tillstånd från etiska rådet. Då arbetet skrivs 

med utgångspunkt från hur sjuksköterskor upplever att de kan stötta och involvera anhöriga i 

att bli delaktiga i vården vid anorexia nervosa känns det också naturligt att tillfråga 

sjuksköterskor inom psykiatrin med stor erfarenhet av att arbeta med patienter som lider av 

denna sjukdom. 

Vetenskapsrådet (1990) anger fyra väsentliga krav för individens skydd vid forskning: 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Det informerade samtycket innebär att deltagarna får information om syfte och 

tillvägagångssätt med uppsatsen, att de deltar frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan 

när som helst utan att behöva förklara sig (Vetenskapsrådet, 1990). Denna information 



 

17 

framgick i e-mailet som skickades till ansvarig enhetschef innan de intresserade 

sjuksköterskorna kontaktades. Det var också något som betonades innan respektive intervju.   

Konfidentialitet innebär att man avidentifierar de som deltar i intervjuerna så att deras namn 

eller annan igenkännande information inte redovisas i uppsatsen. Om man misstänker att 

eventuell information som redovisas innebär att någon kan kännas igen av utomstående, måste 

man vara tydlig med detta (Vetenskapsrådet, 1990). Ingen information som redovisas i arbetet 

kan kopplas till någon av de intervjuade sjuksköterskorna. Bandinspelningarna och 

intervjutexterna har förvarats inlåsta. 

Deltagarna skall informeras om fördelar och eventuella risker med att delta i studien 

(Vetenskapsrådet, 1990). Ämnet som valts att skriva om är inte kontroversiellt och författaren 

kan inte se att de som deltar riskerar några negativa konsekvenser. 

Nyttjandekrav innebär att insamlad information om en enskild individ endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). Informationen som erhållits bedöms inte kunna 

vara användbar i något annat syfte. 

 

3.6.1 Förförståelse 
 

Min förförståelse i ämnet har jag fått genom mitt arbete och under min utbildning till 

sjuksköterska. Jag har arbetat som sjuksköterska inom psykiatrin i åtta år och mött ett flertal 

patienter med anorexi/ätstörningar. Jag känner att jag under min utbildning och genom mitt 

yrke blivit förtrogen med det akademiska språket som används inom vården. Samverkan med 

anhöriga är något som jag regelbundet kommit i kontakt med i mitt yrkesliv och som ingår i 

min profession.  

 

4 Resultat 
 

Resultat kommer att presenteras utifrån de åtta kategorier som blev tydliga då intervjuerna 

analyserades. Dessa åtta kategorier beskriver hur sjuksköterskorna uppfattar att de kan 

involvera och stötta anhöriga i kampen mot sjukdomen och är följande: att skapa allians med 

familjen, att ge information, att ge hopp, att hjälpa familjen identifiera dysfunktionella 

interaktionsmönster, att ge stöd i den konkreta matsituationen, att göra familjen uppmärksam 

på att patienten i sin sjukdom manipulerar sin omgivning, att stötta föräldrar att kunna fungera 

som stöd för sitt barn och slutligen att involvera syskonen i vården. I huvudkategorin den 
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konkreta matsituationen redovisas två subkategorier vilka var att arbeta utifrån kontrakt och 

att successivt överlämna ansvar. 

 

4.1 Att skapa allians med familjen 
 

En förutsättning för att vården ska kunna samarbeta med familjen är enligt samtliga 

sjuksköterskor som intervjuats att den har familjens förtroende. Att finnas till hands, ge 

information, vara ärlig, öppen och rak är olika egenskaper som sjuksköterskorna lyfte fram i 

intervjuerna. De menade att dessa egenskaper skapar goda förutsättningar för att 

sjuksköterskan på sikt skall kunna vinna familjens förtroende. 

 

”Att man som behandlare är ärlig och rak, delar med sig av den informationen som man har” 

(Intervju nr 5) 

 

 Informanterna beskrev att det på arbetsplatsen ofta pratades om hur man får familjens 

förtroende då detta ansågs vara en förutsättning för att sjuksköterskan skulle kunna samarbeta 

med familjen. Informanterna beskrev också i intervjuerna att de upplevde att det är viktigt att 

familjen känner att de är betydelsefulla och att vården lyssnar och är intresserade av deras 

åsikter och kunskaper.  Sjuksköterskorna betonade att det är viktigt att man inte förkastar eller 

klassar ner på det familjen gjort. De poängterade också att det i bemötandet är viktigt att visa 

förståelse för de anhörigas oro och i början lyssna mycket på hur familjen upplever sin 

situation. 

 

”Inte förkasta det föräldrarna har gjort eller klassa ned. Vi måste ju få med dem i ett positivt 

tänkande och samtidigt säga att ni inte är de enda föräldrarna som har gått in i det här. Det 

här är klassiskt, så här blir det.” (Intervju nr 2) 

 

För de anhöriga kan det enligt en sjuksköterska vara lugnande att höra att de inte är de enda 

föräldrarna som reagerat som de har gjort och att de inte är ensamma. Informanterna beskrev 

att föräldrarna ibland känner en ambivalens att möta vården. Sjuksköterskorna upplevde att 

det kunde bero på att de ofta skuldbelägger sig och känner att det här är något som de själva 

borde klara av. De är oftast medvetna om vad som är fel och det känns dubbelt att komma till 
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vården. Sjuksköterskorna berättade att de därför måste arbeta med hela familjens ambivalens 

att våga möta vården för att bäst kunna hjälpa patienten. 

 

”Många tycker det är svårt att komma till psykiatrin. De undrar väl hur vi tänker och så 

eftersom de inte kunnat hantera det hemma. Därför tror jag det är jätteviktigt att säga direkt 

att vi ser att det inte är deras fel.” (Intervju nr 8) 

 

”Många föräldrar är liksom lite rädda och det ligger fortfarande mycket skuld i anorexi, 

ätstörningar hos föräldrar” (Intervju nr 3) 

 

Något som sjuksköterskorna som intervjuades var eniga om var att de uppnådde bäst resultat 

om de anhöriga väljer att vara delaktiga i behandlingen. En sjuksköterska uppgav till och med 

att de anhöriga var en förutsättning för att behandlingen skulle fungera.  

 

” Familjen är en viktig del i behandlingen och min uppfattning är att de är med från början till 

slut i behandlingen. Att de finns med är nästan en förutsättning för att man ska få till det.” 

(Intervju nr 10) 

 

4.2 Att ge information 
 

Anhöriga har behov av kunskap och information om sjukdomen. Informationen bör enligt 

sjuksköterskorna utformas individuellt utifrån varje enskild familj då förkunskaperna ser olika 

ut. Informanterna påpekade att behovet av information ofta är stort och att de anhöriga saknar 

kunskaper om både sjukdomen och hur de kan stötta sitt barn. 

Informationen som sjuksköterskan ger anhöriga berör olika områden. Det kan handla om 

sjukdomen i sig och dess förlopp, olika symtom, vilken behandling som kan erbjudas, vilka 

prover och somatiska undersökningar som kan bli aktuella och hur sjukdomen kan påverka 

patienten. Alla som intervjuats var eniga om att familjen behöver kunskap om sjukdomen. De 

behöver information om vad som händer i kroppen och vilka konsekvenser självsvälten har. 

Informanterna beskrev att anhöriga rekommenderas att läsa om anorexi och att 

sjuksköterskorna brukade ge tips på böcker och information som finns på Internet. 

Sjuksköterskorna berättade att de upplevde att information och kunskap ger trygghet och 

minskar känslan av maktlöshet. 
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”Att läsa bra böcker så att de anhöriga kan känna igen sig kan ge dem bättre insikt och 

förståelse i vad de hamnat i” (Intervju nr 7) 

 

Flera sjuksköterskor berättade för de anhöriga att anorexia nervosa är en allvarlig och 

livshotande sjukdom. Sjuksköterskorna var eniga i att det var viktigt att förmedla till patienten 

och anhöriga hur allvarlig sjukdomen är då denna insikt i sig kunde leda till en vändpunkt. 

 

”Det är en livsfarlig sjukdom. Både för patient och närstående kan det ibland bli en 

väckarklocka då de förstår allvaret i sjukdomen och de förstår då hur viktigt det är att vända 

det här”. (Intervju nr 6) 

 

Flera utav sjuksköterskorna berättade att de informerar de anhöriga om hur en individ 

påverkas av sjukdomen. De brukar tala med de anhöriga om att deras barn är annorlunda i sitt 

beteende och att de tänker i snävare kretsar pga. sjukdomen. De kognitiva funktionerna 

påverkas negativt vilket många av sjuksköterskorna tog upp med de anhöriga. Individer med 

ätstörningar kan inte tänka eller komma ihåg likadant som förut. Ibland förstår patienten inte 

riktigt vad man säger och vid kraftig svält har personen svårt att kommunicera. Denna 

kunskap poängterade en del av sjuksköterskorna är viktigt att förmedla till de närstående så att 

de förstår varför deras barn resonerar och beter sig annorlunda. 

 

”De kognitiva funktionerna fungerar inte riktigt. Man kan inte tänka, komma ihåg och 

fungera som vanligt.” (Intervju nr 1) 

 

De förklarade också att personer med anorexia nervosa tänker mycket på mat och att allting 

går ut på att äta så lite som möjligt och att göra av med så mycket energi som möjligt. 

Sjuksköterskorna nämnde för de anhöriga att patienten har en förvrängd kroppsbild och en 

sjuksköterska berättade att hon också tar upp att patienten ofta är trött på grund av 

energibristen. 

 

” Det handlar väldigt mycket om mat och motion. Att äta så lite som möjligt och att göra sig 

av med så mycket kalorier som möjligt. Det är det som hjärnan och tankarna är upptagna 

med.”  (Intervju nr 7) 
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De brukade också gå in på att sjukdomen förmedlar ett budskap. Informanterna påpekade att 

sjuksköterskorna brukade vara tydliga med att förklara att kropp och själ hör ihop och att 

självsvälten står för att patienten inte mår bra psykiskt. Egentligen handlar det inte bara om 

mat vilket informanterna beskriver att det är viktigt att de anhöriga förstår.  

 

”Det finns olika anledningar till att det blivit anorexi. Försöka se sina barn, varför det blivit 

som det blivit” (Intervju nr 4) 

 

Några utav sjuksköterskorna berättade att de brukar försöka hjälpa de anhöriga att skilja 

personen från sjukdomen. En sjuksköterska liknade sjukdomen vid ett monster, en annan för 

anorexispöket på axeln och en tredje benämnde sjukdomen för anorexidjäveln. 

 

 ”Man kan använda det här uttrycket ibland anorektiskt monster för att på något sätt förklara 

att det är otroligt svårt” (Intervju nr 9) 

 

En majoritet av sjuksköterskorna tog upp betydelsen av anhörigutbildning. De berättade att de 

flesta anhöriga som deltar får mycket utbyte av en anhörigutbildning. De brukar 

rekommendera de anhöriga att delta då de i en anhörigutbildning har möjlighet att dela 

erfarenheter med andra familjer. De berättade också att det är en fördel om det deltar anhöriga 

med olika lång erfarenhet från sjukdomen; det vill säga både anhöriga till ett barn som varit 

sjuk i många år och anhöriga till ett barn som nyinsjuknat. 

 

”Det kan vara en lättnad att få öppna sig för andra människor som har upplevt precis samma 

sak” (Intervju nr 9) 

 

4.3 Att förmedla hopp 
 

Samtliga informanter beskrev att det är viktigt att ge familjen hopp och tillförsikt att patienten 

kan bli frisk. Sjuksköterskorna berättade att de till familjen är uppriktiga och att de berättar 

för familjen att de har ett hårt och tufft arbete framför sig innan patienten är frisk. De brukar 

informera om att behandlingen brukar ta många år och att de får arbeta utifrån långsiktiga 

mål. 
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För att familjen ska orka och känna tillförsikt är det enligt de intervjuade sjuksköterskorna 

viktigt att sjuksköterskan lyfter fram att situationen går att förändra. 

 

  ”det här är ingen framkomlig väg utan vi ska hjälpa er att göra på det här sättet istället”. 

(Intervju nr 2) 

  

Sjuksköterskan måste förmedla att de tror på familjen, ge dem olika redskap och intala dem 

att de kan förändras. Sedan är det viktigt att sjuksköterskan visar på skillnader i beteende, vikt 

och tankar. De små stegen sporrar familjen att kämpa vidare!  

En sjuksköterska brukade betona för familjen om deras barn var under 18 år att det är viktigt 

att lägga ner mycket jobb innan barnet kommer upp och blir myndigt. Alla sjuksköterskorna 

var överens om att förutsättningarna för att lyckas i behandlingen ökade om familjen väljer att 

delta aktivt i behandlingen. Informanterna påpekade att det är viktigt att förmedla att vården 

finns till för familjen. Sjuksköterskorna vill också förmedla till familjen att de inte ger upp 

eller överger dem vid en försämring. 

 

”I det ögonblick patienten kommer till behandling så finns det hopp” (Intervju nr 6) 

 

4.4 Hjälpa familjen identifiera dysfunktionella interak tionsmönster   
 

Informanterna beskrev att det är viktigt att inte titta efter konstigheter i familjen utan att ta det 

för vad det är. Då patienten har varit sjuk länge har familjen enligt sjuksköterskorna försökt 

hitta olika förhållningssätt för att hantera situationen. Det är dock enligt de intervjuade 

sjuksköterskorna viktigt att vara uppmärksam på interaktionen i familjen och arbeta med hur 

sjukdomen påverkat familjen. 

 

”Att man som personal försöker att se att det här är en sjukdom och att det inte går att lägga 

skuld och bara titta på en massa konstigheter i familjen utan att ta det för vad det är” 

(Intervju nr 4) 

 

 Informanterna beskrev det att sjuksköterskan bör förespråka en ökad kommunikation för att 

hjälpa föräldrarna att förändra. Det är enligt en sjuksköterska uppenbart rätt så snart om det är 
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maten eller interaktionen som man behöver arbeta med främst. Det är viktigt att föräldrarna är 

ärliga och eniga så att alla arbetar för ett och samma mål i familjen.  

 

”Det är svårt att som förälder vara eniga; man har olika uppfattningar om hur man ska gå 

tillväga. Det är jätteviktigt att det är samstämmighet och att patienten inte kan spela ut 

föräldrarna mot varandra.” (Intervju nr 1) 

 

Som sjuksköterska beskrev informanterna att det viktigt att få de anhöriga att se möjligheter, 

vad de kan göra. Detta ger enligt de intervjuade sjuksköterskorna föräldrarna kraft att våga 

förändra. Som ett tips gav en sjuksköterska rådet att försöka återkoppla till hur familjen 

fungerade innan sjukdomen för att med detta som utgångspunkt försöka hjälpa familjen 

tillbaka till ett friskt bemötande och interaktion inom familjen. 

 

 ”Försöker återkoppla till hur familjen var innan sjukdomen kon in och försök se framåt” 

(Intervju nr 3) 

 

”Hjälpa föräldrarna att förändra så att det blir ett friskt bemötande och att man som förälder 

ställer normala krav på sina barn” (Intervju nr 2) 

 

Sjuksköterskorna berättade att föräldrarna ofta är trötta och uppgivna när de söker vård för sitt 

barn. Föräldrarna upplever ofta att de har försökt med allt och att det varit mycket konflikter 

hemma. Detta har påverkat föräldrarna så att de enligt flertalet sjuksköterskor är mycket 

försiktiga. Sjuksköterskorna upplevde att de anhöriga har stort behov av att få prata om 

sjukdomen och sina egna upplevelser och erfarenheter. Informanterna påpekade också att de 

anhöriga behövde stöd och förståelse för den situation som de hamnat i. 

 

”Så man måste vara mycket förstående hur saker kan bli som det blir när man bemöter 

anhöriga.” (Intervju nr 5) 

  

Sjuksköterskan måste enligt samtliga sjuksköterskorna stötta de anhöriga för att de ska återfå 

kontrollen i sina liv och sin vardag. Sjuksköterskor berättade att föräldrarna behöver stöd för 

att inte anorexin ska styra familjen utan att det faktiskt är föräldrarna som bestämmer. Detta 

kan man enligt sjuksköterskorna göra genom att föräldrarna vågar sätta gränser, säga nej och 

vågar ta konflikter i familjen.  
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” Man måste vara stark som vuxen. Man måste våga säga nej och man måste våga ta 

konflikter i familjen.” (Intervju nr 8) 

 

Föräldrarna behöver stöd för att våga vara starka som vuxna och stå ut. Sjuksköterskorna 

berättade att föräldrarna behöver stöd för att inte rucka på regler och stå kvar i det som man 

gemensamt bestämt. Föräldrarna måste själva vara övertygande om att detta är det enda sättet 

och att familjen nu som en sjuksköterska uttryckte sig ”går den friska vägen”. Sjuksköterskor 

betonade att det är viktigt att förmedla att de anhöriga kan göra saker själva och att de inte är 

maktlösa. Detta ger enligt de intervjuade sjuksköterskorna kraft åt familjen att våga vara 

starka och ger en känsla av kontroll; familjen kan påverka sin situation själva. 

 

4.5 Att ge stöd i den konkreta matsituationen 
 

Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna behöver stöd i att kunna normalisera och 

strukturera måltiderna. I sjukdomen finns starka krafter och måltiderna är största källan till 

ångest och konflikter inom familjen. Sjuksköterskorna berättade att de behöver arbeta 

tillsammans med föräldrarna och att det är vanligt att de erbjuder praktiskt stöd för att stötta i 

matsituationerna. Majoriteten av sjuksköterskorna berättade att de informerade de anhöriga 

om hur en normalportion med mat ser ut. De brukar diskutera tallriksmodellen med både 

patient och anhöriga. Detta för att både anhöriga och patient inte längre vet hur stor en 

normalportion med mat är. 

 

”Vi brukar informera om tallriksmodellen och vi pratar med dom om att så här ser en normal 

portion ut. Vi ska inte mäta utan använda blicken för det som är normalt.” (Intervju nr 6) 

 

Flera sjuksköterskor berättade att det är viktigt att de anhöriga behöver stöd i att våga vara 

bestämda. Informanterna påpekade att de anhöriga inte får låta sig påverkas utan stöttas i att 

vara raka i matsituationerna. En sjuksköterska berättade att de anhöriga får ibland nästan 

tvinga den som är sjuk att äta.  

 

”Det vi kan stötta i är att våga vara tuffa och att våga vara rak i matsituationerna, att faktiskt 

nästan tvinga den som är sjuk att äta och hänvisa till oss hela tiden och stå ut och att inte 

rucka på reglerna” (Intervju nr 10) 
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”Som förälder är det jätteviktigt att de stöttar sitt barn genom det här. Att de ger en trygghet 

men att de ändå är väldigt bestämda i att så här måste det vara.” (Intervju nr 4) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna behöver hjälp med att få ordning på strukturen och 

införa tydliga rutiner kring maten. Sjusköterskorna poängterade att patienten inte får peta i 

maten utan ska äta en måltid på ungefär en halvtimma.  

 

”Försöker äta tillsammans, att man äter på regelbundna tider och att man  inte sitter och äter 

i två timmar och petar i maten utan man äter inom en halvtimma, huvudmålen då.” (Intervju 

nr 9) 

 

Sjuksköterskorna brukade också starkt råda familjen att äta tillsammans och ha regelbundna 

tider. Ibland framkom det enligt sjuksköterskorna att familjen saknar måltidsstruktur och inte 

har som vana att äta tillsammans.  

Sjuksköterskorna försökte värna för att måltiderna är en social situation och att det under 

måltiden ska vara ett ”lugnt läge”. Patienten ska enligt sjuksköterskorna inte tillåtas springa 

fram och tillbaka under måltiden utan familjen ska samla sig minst en gång per dag och sitta 

och äta tillsammans. Sjuksköterskorna brukade uppmana föräldrarna att lyssna och fråga de 

andra familjemedlemmar hur deras dag varit. De betonade för föräldrarna att de inte ska 

diskutera vad man ska äta eller mängden mat under måltiden. 

 

”Man liksom samlar alla kring maten och att det ska vara lugnt läge och att man sitter liksom 

ned vid bordet när man äter och inte springer fram och tillbaka” (Intervju nr 5) 

 

Flertalet intervjuade sjuksköterskor betonade att det är viktigt att vara tydlig, konkret och rak. 

  

 ” Så här måste du säga” eller ”det här måste du överföra till ditt barn”. (Intervju nr 2) 

 

Informanterna beskrev hur sjuksköterskor försöker hitta lösningar som passar olika familjer. 

En sjuksköterska berättade som ett exempel om en tjej som inte kunde lägga upp maten själv 

utan fastnade i potatiskastrullen och visste inte vilken potatis hon skulle välja. Till slut fanns 

det ingen potatis som hon kunde ta och liknande upprepade sig då hon skulle ta mat ur andra 

kastruller. Det slutade med att de kom överens om att mamma skulle lägga upp maten för att 
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hon åt en mer normalstor portion än pappan i familjen. Detta fungerade just då och gjorde att 

ambivalensen att över huvud taget få upp maten på tallriken försvann. 

Flera sjuksköterskor berättade att de uppmanar föräldrarna att helt handfast gå hem och ta bort 

alla lättprodukter och ersätta dem med vanliga, normala produkter. De brukade säga till 

föräldrarna att de kan berätta för sitt barn att det är ett uppdrag från vården. Sjuksköterskorna 

betonade i intervjuerna att enda vägen för att patienten ska bli frisk är genom att hon tränar på 

att äta en allsidig kost.  

 

”Vi helt handfast säger till föräldrarna att ni får gå hem och röja i kylskåpet, ta bort alla 

lättprodukter, ersätt med vanliga, normala produkter och sedan talar vi om att mamma och 

pappa fått det här i uppdrag” (Intervju nr 2) 

 

4.5.1 Att arbeta utifrån kontrakt 
 

Flertalet sjuksköterskor betonade att det är viktigt att föräldrarna vet hur de ska göra hemma 

och att man i familjesamtal följer upp om det har fungerat. Flertalet sjuksköterskor arbetade 

utifrån veckoschema där åtminstone några av måltiderna bestämdes i förväg. Detta för att det 

ska vara förutsägbart både för familjen och patienten och förhoppningsvis resultera i mindre 

konflikter och ångest hemma. 

 

”Gemensamt kommer fram till att nu ska vi försöka att göra det den här veckan och sedan 

följer vi upp det veckan därpå. Att man liksom är överens från början att nu ska vi föröka 

göra det här och se om det funkar och prova sig fram.” (Intervju nr 5) 

  

Andra sjuksköterskor arbetade utifrån kontrakt som de formulerar med patienten eller med 

patienten och familjen. Även på avdelningen arbetade vissa sjuksköterskor med kontrakt när 

patienten ska åka på permission. Patienten får skriva under kontraktet och ibland får även 

föräldrarna skriva under.  

 

”Inför en permission så skriver vi kontrakt, man skriver de punkter som gäller.” (Intervju nr 

1) 
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”Inför permissioner skriver vi kontrakt med regler som gäller;  äta den portion som mamma 

lägger upp och inte disktera eller förhandla, äta upp all mat och att vila en timma efter 

maten” (Intervju nr 3) 

 

I kontraktet är tydligt vad som gäller och detta är inte förhandlingsbart efter underskrift av 

patient.  

 

4.5.2 Att successivt överlämna ansvar 
 
Informanterna beskrev att sjuksköterskorna som arbetade inom slutenvården successivt 

brukade ge föräldrarna mer ansvar. Föräldrarna fick till en början först observera när 

personalen lade upp maten till deras barn och sedan åt föräldrarna tillsammans med sitt barn 

och personalen. Nästa steg var att föräldrarna själva fick lägga upp maten enligt 

tallriksmodellen och få stöd av personalen i att inte kompromissa utan vara stark och bestämd 

i att ”det här måste du äta”. På liknande sätt arbetar man inom öppenvården där föräldrarna 

stöttas i att successivt överlämna ansvar till patienten när hon är redo för det. Flera av 

sjuksköterskorna betonade för de anhöriga att patienten inte får överta matlagningen eller 

styra inköpen. Istället förespråkade sjuksköterskorna att föräldrarna begränsar sitt sjuka barn i 

att delta i att handla mat och tillaga maten. 

 

”Från början så kan de inte vara med och laga maten för då blir det konflikter men när de 

blir friskare kan de successivt vara med och laga maten” (Intervju nr 7) 

 

” Hjälpa föräldrarna att sätta upp regler runt mat och inte gå in i eller låta sig påverkas av 

sin sjuka ungdom i familjen utan att föräldrarna håller gränser och regler kring mat. Blir det 

bråk när dom handlar då ska de inte följa med och handla för då klarar de inte det.” (Intervju 

nr 1) 

 

 Kontrollfunktionerna som patienten har ska arbetas bort enligt sjuksköterskorna och patienten 

ska lära sig lita på föräldrarna. 

 

”Handlar om att låta familjen ta över makten över städning, handling, matlagning. Ta bort 

den här kontrollfunktionen och fyll deras dagar med något annat.” (Intervju nr 10) 
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 Ett sätt som informanterna beskrev är att se om patienten är redo att överta ansvar. Det kan 

bygga på att patienten får testa olika saker såsom att delta i att handla, laga mat eller lägga 

upp mat på tallriken och om det fungerar utan bråk med föräldrarna klarar hon att överta 

denna funktion. Blir det bråk ska föräldrarna istället träda fram och patienten får avvakta tills 

hon är så pass frisk att hon klarar det. 

 

4.6 Att göra familjen uppmärksam på att patienten i sin sjukdom 
manipulerar sin omgivning 

 

Sjuksköterskorna brukade också göra familjen medveten om att en del i sjukdomen är att 

patienten manipulerar sin omgivning och ibland försöker gömma/kasta mat. Sjuksköterskorna 

vill förmedla förståelse för patienten hos de anhöriga. Patienten har det otroligt svårt och det 

är ibland svårt att känna sympati då sjukdomen i sin natur är manipulativ. Vissa av de 

intervjuade berättade att de förklarade för de anhöriga att patienten lurar både sig själv och sin 

omgivning. Patienten med ätstörningsproblematik kompenserar på olika sätt då de ätit genom 

att till exempel smyga med mat och motion eller kräkas efter måltider. 

 

”Men man är tydlig med här med att man kompenserar för äter man och ändå går ut och 

kräks efter varje måltid eller springer eller går jättelånga promenader så är det ju plus minus 

noll hela tiden” (Intervju nr 4) 

 

Sjuksköterskorna brukade berätta olika exempel för de anhöriga för att illustrera hur patienten 

kan manipulera sin omgivning. Informanterna beskrev ett exempel där en familj låtit sin 

dotter äta ensam på sitt rum. Familjen hade accepterat att hon åt ensam på rummet då hon sagt 

att det var en förutsättning för att hon skulle äta något. Familjen var nöjd då mamma brukade 

bära upp en tallrik med mat och kunde sedan hämta ner en tom tallrik. Sedan blev det höst och 

när det regnade rann vattnet inte ned i stuprännan. Pappan bestämde sig således för att rensa 

stuprännorna och upptäckte att hela stuprännan var fylld av uppblött bröd. Det visade sig att 

tjejen öppnat fönstret och kastat ned maten i stuprännan. Detta exempel illustrerar hur 

patienten kan komma med alla möjliga förklaringar till anhöriga för att till vilket pris som 

helst slippa äta samtidigt som hon lurar både sig själv och sina närstående. 

Informanterna påpekade också att sjuksköterskorna tycker det är viktigt att göra föräldrarna 

uppmärksamma på att det är vanligt att barnet på olika sätt försöker kompensera för maten 

som de ätit. Sjuksköterskorna brukade betona att patienten är uppfinningsrik och brukade 
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berätta olika exempel för de anhöriga på hur barnet kan försöka dölja för sina närmaste att de 

kompenserar när de ätit. I intervjuerna tog sjuksköterskorna upp att patienten kan jogga på 

nätterna, kräkas när föräldrarna gått till sitt arbete eller gömma mat i papper vid matbordet.  

Informanterna beskrev att ångesten ofta är värst efter måltiderna och att de upplyste 

föräldrarna att de behövs som ett stöd för sitt barn efter maten för då kommer ångesten och 

äcklet. Föräldrarna behöver också ibland som flera sjuksköterskor påpekade vakta barnet efter 

maten för att de inte ska kräkas.  

 

”Efteråt och då kommer ju ångesten och det här äcklet och kanske rädslan för att man ska 

kräkas och då behövs ju föräldrarna jättemycket och stötta upp ångesten” (Intervju nr 3) 

 

Föräldrarna kan behöva verktyg för att veta hur de kan hantera patientens ångest. 

Sjuksköterskorna brukade tillsammans med familjen kartlägga vad som är svårast för att 

sedan tillsammans med patienten och familjen hitta en lösning. Genom att be patienten att 

själv uttrycka hur hon vill att familjen ska stötta henne kan man enligt sjuksköterskorna ibland 

minska maktkamper och konflikter. 

 

”Be patienten att berättar hur familjen kan stötta henne i det här för annars kan det bli en 

maktkamp” (Intervju nr 8) 

 

4.7 Att stötta föräldrar till att kunna fungera som stöd för sitt barn 
  

Vikt är ett känsligt ämne och i intervjuerna berättade sjuksköterskorna att de brukar råda 

anhöriga att vara försiktig med att kommentera vikten eller utseendet. Däremot brukade de 

uppmuntra de anhöriga att ge sitt barn beröm och se framsteg som barnet gjort. Något som 

kan vara positivt som informanterna beskrev är att de anhöriga kan hjälpa patienten att prata 

om den vikt som hon hade när hon mådde bra och hur hon då uppfattade sin kropp. De 

anhöriga utgår då från något som är friskt och stöttar sitt barn i att våga gå upp i vikt. 

Anhöriga kan enligt sjuksköterskorna stötta sitt barn genom att finnas till hands och inte 

överge det vuxna barnet. De brukar uppmuntra de anhöriga att ta upp det som patienten 

upplever känns jobbigt och prata om det. 
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 ”Det är väl att se sina barn där dom är och försöka stärka självkänslan hos dem genom att 

synliggöra dem och ta upp problem om det finns” (Intervju nr 6) 

 

”Det viktiga är ju att de finns och att de ser det här att det är svårt och liksom inte överger 

den vuxne eller barnet” (Intervju nr 10) 

 

Sjuksköterskorna brukade också uppmuntra föräldrarna att prata om det friska och bejaka det 

som deras dotter tycker är roligt. De försökte också främja att föräldrarna ser sin dotter som 

en självständig individ och att de ska våga släppa lite på kontrollen. Kärlek, gränssättning och 

struktur är honnörsord som sjuksköterskorna vill förmedla till de anhöriga. 

 

”Kärlek, struktur och gränssättning kring maten och att också bejaka det patienten tycker är 

roligt. Ta med ut på aktiviteter som de tycker är roligt, att man inte bara pratar mat utan att 

man samtidigt försöker göra trevliga saker med varandra.”  (Intervju nr 1) 

 

Informanterna beskrev att sjuksköterskorna stöttade familjen att umgås mer med varandra. 

Flertalet sjuksköterskor betonade att det är positivt om familjen kan försöka fungera som en 

vanlig familj och uppmuntra familjen att göra trevliga saker tillsammans och ställa normala 

krav på sitt barn. Genom att göra saker tillsammans fyller man patientens dagar med annat än 

att bara tänka på mat. 

Flera av sjuksköterskorna brukade stödja de anhöriga i att vara öppen om sjukdomen. 

Anorexia nervosa är i sin natur en hemlig sjukdom och barnet kan behöva hjälp med att vara 

öppen mot övriga familjemedlemmar, släkt, vänner och skola. De uppmuntrade också 

familjen att umgås med andra och förespråkade att de tar hjälp om det finns utomstående som 

erbjuder sitt stöd. Sjukdomen kan inte hemlighållas då omgivningen ändå märker att flickan 

är sjuk.  

 

”Eftersom anorexia är en så hemlig och skamfylld sjukdom så tror jag att familjen, släkten 

ska vara väldigt öppen och våga gå ut och säga att det finns en ätstörd person i familjen” 

(Intervju nr 7) 

 

Informanterna beskrev att den sårbaraste punkten för behandling är ”när patienten går från att 

vara sjuk till att välja till friskt”. De hamnar då ofta enligt sjuksköterskorna i en identitetskris 
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och behöver stöd från både vården och familjen för att hitta tillbaka till glädjen i livet och 

våga lämna ätstörningen.  

 

4.8 Att involvera syskon i vården 
 

Det är viktigt enligt flera sjusköterskor att vården uppmärksammar syskonen och uppmuntra 

föräldrarna att ta sig tid bara med dem. Då det är vanligt att all kraft hos föräldrarna går åt till 

att bekämpa sjukdomen är det inte lätt att räcka till att vara förälder åt de andra syskonen. 

Syskon kan vara en stor tillgång i nätverket. Sjuksköterskorna betonade att det är en fördel om 

syskonen vill bli delaktiga i behandlingen. Syskonen kan då bli en positiv ventil utåt som 

patienten kan prata med andra saker än mat om och göra roliga saker tillsammans med. 

 

 ”Syskon kanske kan bli den här positiva ventilen utåt som man kan prata med om andra 

saker än om mat och kanske göra roliga saker tillsammans med när man är redo för det” 

(Intervju nr 3) 

 

Informanterna beskrev att det är olika hur stor delaktighet syskon vill ta i sitt syskons 

rehabilitering; en del vill vara mycket delaktiga andra inte alls. Delaktigheten måste givetvis 

bygga på hur mycket syskonet själv vill och en sjuksköterska betonade att det inte går att 

lägga något ansvar på syskon såsom man kan på en förälder. Det framkom också att syskonen 

kan ta på sig skuld som de behöver hjälp att befrias ifrån.  

Flertalet intervjuer betonade behovet av information till syskonen och att informationen ska 

anpassas utifrån deras ålder. Syskonen behöver inte veta allt men ändå veta vad det rör sig om 

så att de förstår vad som händer.  

Flera sjuksköterskor tog upp att syskonen ser mycket och har många frågor. Om familjen inte 

säger något blir det hos syskonen mycket fantasier och föreställningar. För att undvika detta 

försökte en del av sjuksköterskorna förklara för familjen att det är bra om alla någon gång är 

med i familjesamtalen och att man pratar öppet om sjukdomen. Syskonen riskerar annars att 

de blir ensamma kvar med alla frågor. Sjuksköterskorna betonade också att i en familj lever 

man oavsett vad det är för sjukdom och syskonen har rätt att få information och att de bör 

stöttas om de vill delta och involveras i behandlingen. 

 ”Oavsett vilken sjukdom någon i en familj har så bör alla få vara delaktiga på ett eller annat 

sätt. Syskonen behöver få en förklaring på varför patienten känner eller beter sig på ett eller 
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annat sätt så att de får en förklaring på varför så att de inte behöver skuldsätta sig eller 

fundera på hur saker och ting är.” (Intervju nr 1) 

 

Om syskonen inte vill delta i behandlingen är det ändå mycket viktigt att familjen äter ihop.  

 

”Det enda vi vill är att vi en gång om dagen äter ihop.  Det är jätteviktigt och det vore bra om 

du är med.” (Intervju nr 6) 

 

5 Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskan upplever att den kan involvera och 

stötta anhöriga till patienter med anorexia nervosa så att de kan bli mer delaktiga i vården. I 

resultatet framkommer åtta kategorier som var att undersöka hur sjuksköterskan upplever att 

de kan involvera och stötta anhöriga till patienter med anorexia nervosa. Sammanfattningsvis 

handlade dessa kategorier om att sjuksköterskan först måste skapa en allians med familjen 

som bygger på förtroende. Resultatet visade också att det finns ett enormt behov av 

information hos hela familjen. Sjuksköterskan måste förmedla hopp för att anhöriga ska orka 

delta i behandlingen av denna psykiskt påfrestande och ofta långdragna sjukdom. När ett barn 

drabbas av anorexia påverkas hela familjen, och det är vanligt att sjukdomen dominerar hela 

familjen. Sjuksköterskorna i den här studien upplever att familjen även behöver stöd i att 

uppmärksamma dysfunktionella interaktionsmönster för att kunna förändra dessa och istället 

se sina styrkor och resurser. Resultatet visade vidare att sjuksköterskorna upplever att de 

anhöriga behöver konkreta råd för hur de ska hantera olika måltider under dagen. 

Sjuksköterskan bör också uppmärksamma anhöriga på att patienten i sin sjukdom manipulerar 

sin omgivning och att anhöriga behöver stöd och råd hur de kan hantera och undvika detta. De 

behöver också stöd i hur de kan vara stöd för sitt barn. 

Sjuksköterskorna som deltog i studien upplever också att vården bör uppmärksamma syskon 

då de kan vara en stor tillgång i behandlingen.  
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5.1 Resultatdiskussion 
 

I både litteraturen (Miceviski, McCann, 2005; Ramjan, 2004) och informanterna beskrev att 

sjuksköterskan måste skapa en allians med hela familjen. Informanterna påpekade att familjen 

kan uppleva en ambivalens att möta vården vilket kan tyckas paradoxalt då även patient själv 

är ambivalent till sitt vårdbehov. I litteraturen (Zeek, Hartmann, 2005) finns patientens 

ambivalens utförligt beskriven men däremot har det inte framkommit i litteraturen något om 

att även familjen kan känna ambivalens inför vården. Resultatet i den här studien visade att 

sjuksköterskor upplevde att familjen är en stor tillgång och att det är positivt om vården 

involverar familjen i behandlingen kring sjukdomen. Detta är något som också framkommit i 

tidigare studier (Cook-Darzens, Doyen, Falissard, Mouren, 2005; Whitney, Eisler, 2005). 

Sjuksköterskorna i denna studie upplever att skuld är vanligare hos mamman vilket flera 

artiklar också betonar (Bachar, kanyas, Latzer, Canetti, Bonne, Lerer, 2008).  

De flesta studier utgår från antingen hela familjen där pappa och syskon nämns i förbifarten 

eller enbart interaktionen mellan mamma och det sjuka barnet. Det märks en förändring i att 

pappa och syskon numera får mer fokus och uppmärksamhet i både nyare artiklar (Cook-

Darzens, Doyen, Falissard, Mouren, 2005) och i de svar som erhållits i intervjuerna. Cook-

Darzens, Doyen, Falissard, Mouren (2005) föreslår i sin artikel olika förslag för att kunna 

fånga upp och underlätta för pappan att delta på möten. Detta gjordes bland annat genom 

praktiska åtgärder som att vara flexibel och anpassa tiden för familjesamtalen så att den passar 

hela familjen. Dessa förslag var inget som sjuksköterskorna i denna studie tog upp utan där 

konstaterades mera att pappan ofta av olika anledningar väljer/inte kan komma till besöken. 

I överensstämmelse med både litteratur (Arvidsson, Skärsäter, 2006; Tresure, Sepulveda, 

Witaker, Todd, Lopez, Whitney, 2006) och i denna studie är behovet av information stort hos 

familjen. Informanterna påpekar att de uppfattat att anhöriga är mer okunniga om Anorexia 

nervosa än vad man kanske tror i dagens upplysta samhälle. Något som informanterna 

beskrev som inte framkommit i litteraturen är vikten av att betona hur allvarlig sjukdomen 

faktiskt är vilket i sig kan fungera som en väckarklocka för både patient och familj. 

Både i litteraturen (Arvidsson, Skärsäter, 2006; Clinton, Norring, 2002) och informanterna 

beskriver att sjuksköterskan måste förmedla hopp till familj och patient. Familjen behöver 

stöttas i att se de små framstegen för att orka kämpa vidare. 

Anorexia nervosa påverkar hela familjen vilket är något som framkommer både i litteraturen 

(Cook-Darzens, Doyen, Falissard, Mouren, 2005) och i resultatet. Hur familjen reagerar är 

olika både i en och samma familj under en tidsperiod men också olika mellan olika familjer 
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(Cook-Darzens, Doyen, Falissard, Mouren, 2005). Det är vanligt med dysfunktionella 

interaktionsmönster i familjen som istället för att hjälpa patienten från sjukdomen hjälper till 

att vidmakthålla den (Whitney, Eisler, 2005). Många artiklar belyser vilka dysfunktionella 

interaktionsmönster som är vanliga i familjer med anorexia nervosa men inte hur behandlaren 

kan hantera detta (Gillett, Harper, Larson, Berrett, Hardman, 2009; Rowa, Kerig, Geller, 

2001; Vidovic, Juresa, Begovac, Mahnik, Tocilj, 2005). Flera artiklar som nyligen blivit 

utgivna belyser att sjuksköterskan måste hjälpa familjen att identifiera dessa dysfunktionella 

interaktionsmönster för att sedan kunna hjälpa dem att anta mer funktionella (Hillege, Beale, 

McMaster, 2006; Kyriacou, Tresure, Schmidt, 2008). Detta är något som även framkommit i 

denna studie. Det framkommer i dessa artiklar (Cook-Darzens, Doyen, Falissard, Mouren, 

2005), liksom i denna studies resultat, att sjuksköterskan bör visa förståelse för att sjukdomen 

påverkar hela familjesystemet och inte ifrågasätta hur dessa dysfunktionella 

interaktionsmönster uppstått. En attitydförändring börjar märkas som inte patologiserar 

familjen utan istället ser den som resursstark (Whitney, Eisler, 2005). Av olika anledningar 

använder sig inte familjen av de resurser och färdigheter som de besitter. I en familj påverkar 

alla varandra och om en person förändras föranleder det förändringar även hos de övriga 

familjemedlemmarna (Arvidsson, Skärsäter, 2006; Tresure, Sepulveda, Witaker, Todd, Lopez, 

Whitney, 2006). I resultatet framkom att sjuksköterskorna försöker ge familjen verktyg för att 

kunna återfå kontrollen i familjen. I både artiklar (Tresure, Sepulveda, Witaker, Todd, Lopez, 

Whitney, 2006; Whitney, Eisler, 2005) och i intervjuerna informeras familjen att de finns 

saker de kan göra för att påverka sin situation. I intervjuerna betonar sjuksköterskorna att de 

försöker hjälpa föräldrarna att återta sin auktoritet som föräldrar och enas. Att föräldrarna 

tappat sin auktoritet finns dokumenterat i litteraturen (Whitney, Eisler, 2005) men mycket lite 

skrivs om att vården måste hjälpa föräldrarna att enas. I resultatet framkommer också att 

sjuksköterskorna försöker stötta dem i att våga ta konflikter och vara starka tillsammans vilket  

inte hittats stöd för i några artiklar. 

För att hjälpa patienten att återfå kontroll och kunna normalisera måltiderna behöver familjen 

konkreta verktyg och stöd. Konkret hur familjen ska hantera måltiderna är mycket lite 

beskrivet i litteraturen. Informanterna beskrev dock konkret hur familjen ska säga och bete sig 

gentemot sitt barn. Både litteraturen (Whitney, Eisler, 2005) och informanterna beskriver att 

föräldrarna inte vågade gränssätta eller vara tuffa mot sitt sjuka barn. En sjuksköterska som 

intervjuades sa till och med att föräldrarna näst intill ibland måste tvinga sitt barn att äta. Att 

använda sig av olika belöningssystem var också något som sjuksköterskorna i denna studie 

beskrev. Ingendera av det ovan nämnda beskrivs i litteraturen. Dessa konkreta, praktiska råd 
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är något som sjuksköterskor inom vården av patienter med anorexia nervosa kan använda sig 

av för att underlätta för anhöriga att bli mer delaktiga i vården. Vården och de sjuksköterskor 

som arbetar med anorexia kan med gott samvete råda familjen att vara bestämda och inte gå 

in i några förhandlingar med det sjuka barnet.  

Ambivalensen och att patienten manipulerar sin omgivning är påfrestande både för familjen 

och för sjuksköterskan. I sjuksköterskans profession ingår att vara medveten om att detta är en 

del av sjukdomen och något som patienten och familjen behöver stöd för att hantera och 

uppmärksamma (Micevski, McCann, 2005). Sjuksköterskorna i studien gav flera exempel på 

hur uppfinningsrika patienter med anorexia kan vara vilket kan vara värdefullt för anhöriga att 

ta del av. Sjuksköterskan behöver uppmuntra familjen att vara öppen mot sin omgivning och 

patienten då sjukdomen i sig är hemlig i sin natur. Informanterna påpekade att många vet och 

ser att patienten är sjuk och genom att vara öppen och tala om det som är jobbigt går det 

lättare att angripa problemet och hitta lösningar. I både litteraturen (Arvidsson, Skärsäter, 

2006, Ghaderi, Parling, 2007) och i denna studie betonades att familjen bör försöka hitta 

tillbaka till hur de fungerade innan sjukdomen och bejaka det friska hos patienten. Detta kan 

tyckas naturligt men är svårt att få till då sjukdomen håller familjen i ett järngrepp och 

föräldrarna har svårt att fokusera på något annat än sin sjuka dotter. 

Syskonen påverkas och bör erbjudas möjlighet att delta i behandlingen kring sin syster. 

Syskon kan bli en stor tillgång i behandlingen (Honey, Clarke, Halse, Kohn, Madden, 2006). I 

en artikel (Honey & Halse, 2006) och även en del av de sjuksköterskor som intervjuats har 

uppmärksammat att föräldrarna ofta försöker skydda syskonen genom att undanhålla 

information och utestänga dem från att involveras i vården. Detta är felaktigt vilket stämmer 

överens med både resultatet av denna studie och genomläst litteratur (Honey & Halse, 2006). 

I denna studie framkommer att informationen bör anpassas utifrån syskonens ålder. Syskonen 

behöver dessutom inte få insikt i allt som rör sjukdomen. Detta är logiskt men finns inte 

nämnt i litteraturen. Däremot beskriver både informanter och litteraturen (Cook-Darzens, 

Doyen, Falissard, Mouren, 2005; Honey, Clarke, Halse, Kohn, Madden, 2006) stöd för att 

anorexia nervosa är en sjukdom som vilken annan sjukdom som helst och syskonen har rätt att 

få information och bör också bjudas in till åtminstone en del familjeträffar. Resultatet med 

denna studie visade också det som är rätt så naturligt med tanke på hur mycket sjukdomen 

påverkar hela familjen och vilken positiv kraft för patienten som syskonen kan bli om de 

väljer att delta i behandlingen. Både i litteraturen (Claude-Pierre, 1999) och informanterna 

beskriver att det är syskonens val om de vill delta aktivt i behandlingen och det måste 

respekteras. En fara som resultatet i denna studie visade är när syskonen involveras i 
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behandlingen så  kan de känna sig tvingade att delta och inte våga att säga nej. Som 

sjuksköterska gäller det därför att vara lyhörd för vilka behov som syskonen ger uttryck för 

vid familjesamtalen. Vikten av att de får information känns däremot som uppenbart vilket 

kanske inte är lika självklart för familjen. 

 

5.2 Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var undersöka hur sjuksköterskan upplever att de kan involvera och stötta 

anhöriga till patienter med anorexi nervosa så att de kan bli mer delaktiga i vården. En 

kvalitativ intervjustudie valdes som enligt Kvale (1997) används då man vill ta del av de 

intervjuades livsvärld, uppfattningar och upplevelser. De kvalitativa studiernas styrkor är att 

undersökningsgruppens egna ord och uttalanden kommer fram och ger ett djupare och mer 

informativt resultat (Kvale, 1997). Författaren anser därför att metodvalet väl överensstämmer 

med studiens syfte och frågeställningar. 

Denna studie har dock svagheter som eventuellt kan ha påverkat resultatet. Endast tio 

sjuksköterskor med olika stor erfarenhet av anorexia nervosa i Östergötland har intervjuats. 

Genom att intervjua personer med stor kunskap i ämnet framkom ändå svar på 

frågeställningar och syfte. Några direkta motsättningar har inte framkommit vilket kan 

medföra att intervjuaren på något sätt under intervjun omedvetet påverkat resultatet i någon 

riktning. Kvale (1997) betonar att intervjuaren leder den intervjuade till vissa teman men inte 

till bestämda uppfattningar om dessa teman. Forskaren har ett perspektiv på det som 

undersökts och tolkar intervjuerna ur detta perspektiv. Snedvriden subjektivitet är då forskare 

bara lägger märke till saker som stöder den egna uppfattningen, tolkar selektivt och bara 

redovisar yttranden som styrker de egna slutsatserna och bortser från uttalanden som pekar i 

annan riktning (Kvale, 1997). Detta har försökts att undvika genom att; dels vara medveten 

om att detta är en fara, dels genom att aktivt leta efter motsägelser då jag analyserat mina data. 

Enligt Kvale (1997) har förberedelserna stor betydelse för intervjuns utgång. Resultatet och 

kvaliteten på en intervju beror enligt Kvale (1997) på intervjuarens kunskaper, känslighet och 

empatiska förmåga. Förkunskaper i ämnet har erhållits från litteratur och vetenskapliga 

artiklar. I författarens profession som sjuksköterska ingår att kunna visa empati och känslighet 

mot patienter vilket även har varit till fördel vid intervjuerna.  

I en kvalitativ studie är trovärdigheten och pålitligheten två viktiga begrepp att beakta (Bell, 

1993). Utifrån syftet av studien framkom svar på det författaren önskade få kunskap om. 
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Intervjumaterialet har varit tillräckligt omfattande och djupt för att studiens syfte och 

frågeställningar ska kunna besvaras. 

Genom att noggrant beskriva hela tillvägagångssättet i metoden och analysen ökar 

trovärdigheten (Granheim, Lundman, 2004). Analysen av intervjumaterialet utgick från 

Granheim och Lundman (2004) och analyserades på ett systematiskt sätt. Trovärdigheten av 

resultaten beror också på hur pass kategorierna täcker data så att ingen relevant information 

har blivit oavsiktligt eller systematiskt exkluderat (Kvale, 1997). Under hela analysens gång 

har författaren gått tillbaka till ursprungstexten för att se att ingen relevant data gått förlorad. 

Studiens trovärdighet har förstärkts i resultatdelen där såväl exempel som citat används från 

intervjuerna (Kvale, 1997). 

 

5.3 Slutsats 
 

Uppsatsens resultat antyder att familjecentrerat arbetssätt ökar möjligheterna för att en individ 

ska bli frisk från sin sjukdom. Genom att sjuksköterskan tillvaratar patientens naturliga 

nätverk och involverar dem i behandlingen arbetar vården och familjen utifrån gemensamma 

mål. De anhöriga behöver enligt studiens resultat stöd och konkreta råd för att kunna stötta sitt 

barn mot sjukdomen. Möjligheterna för att en individ ska förändra sitt hälsomönster 

förutsätter ett samspel med omgivningen. Sjuksköterskan dömer inte familjen eller deras olika 

försök att hantera sjukdomen utan bemöter familjen som en jämlik samarbetspartner. 

Maktlöshet är en riskfaktor som inte ger någon positiv energi utan istället hjälper till att 

förvärra sjukdomen. I mitt resultat framkom att sjuksköterskan främjar hälsa och 

återhämtning genom att möta patienten och familjen och ge stöd så att familjen och patienten 

får mod och kraft till att våga förändras. Sjuksköterskan hjälper familjen att se olika 

valmöjligheter och tänka i nya och mer positiva banor. En förändring sker över tid och 

sjuksköterskan bör i sitt arbete med familjen förmedla hopp för att hjälpa dem att se små 

förändringar till de bättre. I min uppsats finns flera olika konkreta exempel på hur 

sjuksköterskan stöttar familjen för att de tillsammans ska kunna arbeta mot ett friskare liv. För 

att lyckas med behandlingen är det därför lika nödvändigt att stötta och hjälpa föräldrarna som 

att stötta och hjälpa den anorektiska patienten. Dessa resultat är användbara kliniskt då de ger 

behandlaren möjlighet att ta del av konkreta råd hur familjen kan involveras och stöttas och 

även anpassas utifrån olika familjers behov och situation. 
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Något som var särskilt intressant att ta del av i denna studie är att sjuksköterskorna generellt 

ger svar som överensstämmer med aktuella forskningsresultat. Detta borde som jag tolkar det 

betyda att sjuksköterskorna håller sig uppdaterade med aktuell forskning och att forskning och 

kvalitetsutveckling har blivit en naturlig del i sjuksköterskans vardag. Naturligtvis bör det 

också forskas på vilken hjälp familjen själva uppfattar att de önskar för att kunna vara mer 

delaktiga i behandlingen. Det vore intressant att göra mer omfattande forskning på hur de 

olika familjemedlemmarna påverkas och uppfattar sjukdomen för att fånga komplexiteten i 

sjukdomen och se hur de olika familjemedlemmarna på bästa sätt kan involveras i 

behandlingen. 
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BILAGA 1 – DIAGNOSTISKA KRITERIER ENLIGT DSM-IV  

 

ANOREXIA NERVOSA  

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.  

D. Amenorré hos menstruerande kvinnor, d v s minst tre på varandra följande menstruationer 

uteblir. (En kvinnas menstruation anses ha upphört om hon endast menstruerar till följd av 

hormonbehandling, t ex med östrogen.)  

(American Psychiatric Association, 1994). 
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BILAGA 2 – FRÅGEGUIDE  

 

 

1. Hur uppfattar du att anhöriga involveras i vården av personer med ätstörningar? 
 
 

Följdfrågor:  
 
- Bemötande? 
- Information? 
- Anhörigutbildning,  
- Stöd? 
- Vad kan jag som anhörig göra för att stötta mitt barn som lider av en 

ätstörning? 
- Hur kan och bör syskon till informeras/involveras i vården? 
- Hur kan familjen minska mat/maktkonflikter i samband med måltider? 
- Vilka råd ger jag som sjuksköterska till anhöriga till en anorektisk patient? 

 
 

 
2. Vilka behov uppfattar du att anhöriga har när det gäller delaktighet vid vården av sina 

barn? 
 
 
 Följdfrågor:  
 

- Hur tillgodoses dessa?  
- Vad kan förbättras? 
- Hur kan vården stötta anhöriga att orka/våga vara aktivt delaktiga i 

behandlingen? 
- Hur kan vården samverka med anhöriga för att ge professionell vård?  
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Jag är en sjuksköterska som arbetar på avd 25 i Norrköping som nu går vidareutbildning i 
psykiatri vid Högskolan i Gävle. Jag önskar att få intervjua sjuksköterskor på Er avdelning 
och mitt syfte med studien är att undersöka hur sjuksköterskan upplever att de kan involvera 
och stötta anhöriga till patienter med anorexia nervosa så att de kan bli mer delaktiga i vården.  
 
Intervjun är ett led i mitt examensarbete med planerad titel ”Sjuksköterskors upplevelse av 
hur anhöriga till personer anorexia nervosa kan involveras i vården”. 
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