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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna studie var att få en inblick i sjuksköterskans egna känslor och 

upplevelser i yrket av att vårda barn och ungdomar med ätstörningar. 

Metod: Studien genomfördes genom individuella semistrukturerade intervjuer, med sju 

stycken sjuksköterskor som arbetade på öppenvårdsmottagningar för barn och 

ungdomar med ätstörningar. 

Huvudresultat: Resultatet tydde på att sjuksköterskor som arbetar med ätstörningar, 

oftast beskriver att hela känsloregistret är involverad i yrket som person och som 

behandlande sjuksköterska. Allt från att känna glädje, sorg och ilska till att känna en 

stor frustration och maktlöshet. Flera av sjuksköterskorna var enad om att det första 

mötet och första tiden i behandlingen är av stor vikt för den fortsatta kontakten. 

Svårigheterna kan vara att vara riktigt tydlig med behandlingen och att känna att det går 

åt rätt håll. Men en av de svåraste uppgifterna som sjuksköterskorna upplevde var att få 

till en bra vårdplanering för patienten, samtidigt som att få patienten till att medverka.  

Slutsats: Trots att yrket upplevs som betydelsefullt finns det en del svårigheter och 

utmaningar i yrket som kan vara betungande. Sjuksköterskorna påverkas mer eller 

mindre privat och det kan vara lätt att ta med sig yrket hem när yrket är så speciellt. 

Hålla ett lugn, lyssna på patienten och inte ha för bråttom, inge tillit, ärlighet och 

trygghet anses vara viktiga komponenter i arbetet. Fungerar inte samarbetet med 

patientens familj fungerar inte heller relationen med ungdomen.  

Nyckelord: Ätstörningar, behandling av ätstörningar, barn/ungdomar, känslor, 

upplevelser. 



2 
 

Abstract  
Purpose: The purpose of this study was to explore nurse`s feelings and experiences in 

association with treatment of children and adolescents with eating disorders.  

Method: The study was conducted through individual semi-structured interviews with 

seven nurses who working in clinics with children and adolescents with eating 

disorders.  

Main results: The results suggested that nurses who work with patients with eating 

disorders usually describe experiencing all kinds of emotions such as joy, grief, anger, 

frustration and powerlessness in their profession both as person and as the treating 

nurse. Several nurses claimed that the first meeting with the patient and the first 

treatment was of a great importance for continued contact. These difficulties included 

being really clear about the treatment and to feel that treatment is going in the right 

direction. One of the most difficult tasks for nurse`s was to achieve a good care plan for 

the patient, while getting him/her involved.  

Conlusion: Desipite the fact that the occupation is seen as important, there are some 

difficulties and challenges in the profession, which can be cumbersome. Nurses are 

affected more or less private and it can be easy to take the proffesion home when it is so 

special. Maintain calm, listen to the patient and not to be in a hurry, inspire confidence, 

honesty and security are considered to be key components in the work. If the relations 

with the patient´s family doesn´t work the relation to the young people won´t work 

either. 

Keyword: Eating disorders, treatment of eating disorders, children/adolescents, 

feelings, experiences. 
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1. Introduktion 
1.1 Ätstörningar  

Ätstörningar är ett sjukdomstillstånd som orsakar psykisk ohälsa (Axelsson 2007).  

 Enligt Clinton & Norring är det svårt att tydligt definiera begreppet ätstörning (Clinton 

& Norring 2009).  

Fairburn och Walsh (2002) definierar ätstörningar som:   

 

”En ihållande störning i ätbeteendet eller viktkontrollerande beteende, som 

påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande. Störningen 

skall inte vara sekundär till någon känd medicinsk åkomma (t.ex. en 

hypotalamisk tumör) eller någon annan psykiatrisk störning (t.ex. 

ångestsyndrom)”(G. Fairburn & Walsh 2002, s.171-172). 

 

Enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , forth revision) 

finns olika former av ätstörningar. Diagnosen innefattar: Anorexia Nervosa, Bulimia 

Nervosa, Ätstörning UNS (utan närmare specifikation) och hetsätningsstörning. 

Ätstörningar är vanligast hos äldre tonårsflickor och unga vuxna kvinnor, men det har 

rapporterats om fall enda ner i 9- års ålder. Anorexia Nervosa debuterar tidigare än 

Bulimia Nervosa som kommer i sena tånåren och upp i tidig vuxen ålder. Cirka 3 % av 

Sveriges unga kvinnor lider av någon form av ätstörning. Cirka 0,2-0,4 av dessa lider av 

Anorexia Nervosa och 1-2% av Bulimia Nervosa. Två till tre procent lider av UNS, som 

räknas som den vanligaste ätstörningen. Av alla de som drabbas av ätstörningar är bara 

ca 5-10% pojkar och män. Att det är så lågt antal män som lider av ätstörningar kan 

bero på underdiagnostisering. Det finns väldigt lite forskning vad gäller män och 

ätstörningar men fysisk träning kan hos män leda till en tvångsmässig handling med 

överdriven oro över kroppsformen och rädsla för kroppsliga sjukdomar. I 

industrialiserade samhällen där kvinnor anses attraktiva om de är smala är det mer 

vanligt med Anorexia Nervosa. Faktorer som forskningen har kunnat visa har samband 

med utvecklingen av en ätstörning är till exempel sociokulturella, grupprelaterade, 

familjerelaterade, biologiska och genetiska. Individuella faktorer, trauma och stress kan 

också bidra till en ätstörning. Det finns olika behandlingar för ätstörningar som används 

var för sig eller tillsammans, till exempel nutritionsbehandling, psykoterapi och 

läkemedelsbehandling (American Psychiatric Association (APA) 1994, s.539-544; 

Svenska psykiatriska föreningen 2005, s.15, 20-21, 36-37; Swedenson & Lundqvist 

2006, s.17).  

Wentz (2001) uppskattar att personer med Anorexia Nervosa är det 25% som aldrig 

uppsöker vården.  
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Under alla år har det funnits olika teorier om vad som är bakomliggande orsak. I början 

på 1900-talet visade forskning på att det fanns ett onormalt samband emellan hypofysen 

och starten till Anorexia Nervosa. Sjukdomen betraktades som en somatisk sjukdom 

vilket lede till medicinska behandlingsstrategier och den psykologiska bakgrunden fick 

en stor betydelse. Det forskningen hade kommit fram till att Anorexia Nervosa hade 

samband med hypofysen lades ner. Längre fram blev det psykodynamiska synsättet runt 

problematiken en större roll, det medförde att förståelsen för problemen ökade och 

behandlingen av ätstörningar utvecklades (Råstam & Gillberg 1995).  

 

Både kropp och själ blir påverkade av ätstörningar. När barn och ungdomar med 

ätstörningar söker upp vården har de oftast haft ätstörningar under en längre tid. De vill 

inte alltid inse allvaret i sjukdomen och har svårt att tro på att hjälp finns därför vill de 

helst lösa problemen själva. Dessa patienter har en avvikande kroppsuppfattning och 

tror ofta att de är större än vad de är och är i största allmänhet missnöjda med sin kropp. 

Kroppens signaler fungerar inte normalt och dem tränger bort signaler av hunger och 

mättnad (Axelsson 2007).  

 

1.2 Symtom  

För både Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa är symtomen väldigt snarlika 

varandra. Båda har ett stört ätbeteende och en störd kroppsuppfattning. Födointaget är 

det som skiljer de två sjukdomarna åt, anorektikern har ett minimalt födointag gentemot 

bulimikern som under vissa perioder kan äta mer än vad en normal människa kan äta för 

att sedan kräkas upp all mat igen. Den fysiska skillnaden i de flesta fallen är att 

anorektikern har en undervikt och bulimikern är normalviktig (Bergh et al. 2002).  

 

Det första kännbara tecknet på Anorexia Nervosa är att menstruationen uteblir i ett 

tidigt stadium. Patienterna får en störd balans mellan hypotalamus och hypofys med en 

störning av insöndringen av kvinnliga könshormoner. Vid Anorexia Nervosa är 

viktnedgången stor och de har en sjunkande ämnesomsättning på grund av minskat 

näringsintag. Däremot vid Bulimia Nervosa har patienterna en normalvikt eller till och 

med att de ligger snäppet över normalvikt. Patienternas kroppstemperatur sjunker och 

de blir frusna, hjärtat slår långsammare, huden blir torr och de får ökad behåring 

(lanugobehåring) och vid Anorexia Nervosa minskar tarmens rörlighet och de får då 

förstoppning. Vid Bulimia Nervosa kan det upptäckas frätskador på tänder och 

munslemhinnor efter alla kräkningar, vilket också ger röda knogar och svullna ögon. 
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Desto längre sjukdomen fortgår desto sämre och komplicerade blir symtomen (Gillberg 

& Hellgren 2000).  

Patienter som lider av ätstörningar har en fixering och ett tvångssyndrom vad det gäller 

maten och deras egna kropp. De har ett kontrollbehov av näringsintag, fysisk aktivitet 

och rädsla för hetsätning som styr hela deras vardag vilket gör att de oftast väljer bort att 

umgås med några andra och avstår från aktiviteter. Det som händer då är att de blir 

socialt isolerade. Depression är vanligt förekommande, dels för deras svälttillstånd och 

sedan dels för ångesten som ligger bakom sjukdomen. Bulimikern kämpar med en 

känsla av ständigt misslyckande efter varje hetsätningsperiod, på grund av isoleringen 

och känslan av utanförskap hamnar ofta en bulimiker i en depression som följd. Ur ett 

suicidperspektiv ska varken depression eller patientens förakt mot sig själv ignoreras 

(Gillberg & Hellgren 2000). När viktnedgången blir märkbar upptäcker anhöriga, 

familj, vänner och skolpersonal att en person lider av Anorexia Nervosa men då är 

redan ett stört ätbeteende startat med en ökad aktivitetsnivå och de kan även uppstå 

kräkningar. Det är lätt hänt att detta leder till konflikter i familjen som enbart handlar 

om mat. Sjukdomen skrämmer omgivningen som står maktlösa. Det är svårare för 

omgivningen att upptäcka Bulimia Nervosa eftersom de personer som lider av den 

sjukdomen oftast har en normal vikt och deras fysiska symtom syns inte på samma sätt 

som vid Anorexia Nervosa (Bergh et al. 2002; Gillberg & Hellgren 2000).  

 

1.3 Diagnos  

1.3.1 Anorexia Nervosa 

För att ställa diagnos Anorexia Nervosa skall viktminskningen vara minst 15 % under 

förväntad vikt för ålder och kön. Kännetecken är insjunkna kinder, smala extremiteter, 

insjunken bröstkorg och platt insjunken mage. Deras hudtemperatur är ofta nedsatt och 

deras hud är torr och gulfärgad. Vissa utvecklar lanugohår (fin behåring i nacke, armar 

och ben) (Axelsson 2007). Halvorsen (2006) menar att Anorexia Nervosa är 

sammankopplat med vissa personlighetsfaktorer som neurotisk läggning, besatthet, 

perfektionism och negativ självkänsla. Dessa barn och ungdomar har enligt sina 

föräldrar beskrivits som ” perfekta barn” med hög prestationsförmåga. Psykologiska 

faktorer som ökad sårbarhet och stress kan påverka ungdomarna, vilket kan utveckla en 

ätstörning i puberteten (Halvorsen 2006). 

 

Kriterierna för Anorexia Nervosa är enligt DSM-IV-TR en vägran att vilja hålla 

kroppsvikten på eller över den lägsta gränsen för normalvikt med hänsyn till ålder och 

längd. Personen i fråga är extremt rädd för att gå upp i vikt eller för att bli tjock, fast 

personen egentligen redan är underviktig. Den drabbade har en störd kroppsuppfattning 

vad det gäller sin kropp och kroppsform. Dålig självkänsla och förnekande av den låga 
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kroppsvikten är vanligt förekommande. Menstruationen uteblir (minst 3 månader på 

rad) hos de kvinnor och flickor som har/haft menstruation (APA 2002, s.195).  

 

1.3.2 Bulimia Nervosa 

DSM-IV-TR:s kriterier för Bulimia Nervosa är återkommande episoder av hetsätning. 

Personen äter under en period mer än vad en normal person skulle äta på samma tid. Då 

känner personen att den har tappat kontrollen över ätandet under episoden. Till följd av 

detta så kompenserar den drabbade detta med ett olämpligt beteende för att inte gå upp i 

vikt, t.ex. självframkallande kräkningar, missbruk av lavemang, laxermedel, 

vätskedrivande medel eller fasta och överdriven träning. Minst 2 gånger i veckan under 

3 månader skall både hetsätandet och det olämpliga kompensations beteendet 

förekomma. Självkänslan styrs av kroppsform och vikt (APA 2002, s.196).  

 

1.3.3 Ätstörningar utan närmare specifikation (UNS) 

Fylls av de som inte uppfyller kriterierna för någon specifik ätstörning. T.ex. kvinnor 

som uppfyller alla kriterier för Anorexia Nervosa men deras menstruation är 

regelbunden eller att patienten trots stor viktnedgång har normal vikt. Kriterierna för 

Bulimia Nervosa är uppfyllda men patienten hetsäter och använder sig inte av det 

kompenserande beteendet mer än två gånger i veckan och det har pågått mindre än tre 

månader. Det kan också vara att patienten har normal kroppsvikt och använder 

kompensatoriskt beteende fast personen i fråga endast har ätit små mängder mat. De 

finns även de personer som tuggar maten och spottar ut den utan att svälja något (APA  

2002, s.196-197).  

 

1.3.4 Hetsätning 

Återkommande perioder av hetsätning. En sådan period kännetecknas av: personen äter 

en större mängd mat (än vad de flesta människor skulle klara av, på samma tid och med 

samma omständigheter) inom en bestämd tidsperiod. Personen i fråga tycker själv att 

den har förlorat kontrollen över ätandet under perioden (kan vara en känsla av att inte 

kunna sluta äta eller att personen inte har kontroll hur mycket mat och vad den stoppar i 

sig). Dessa hetsätningsperioder kommer i samband med minst tre av följande 

kännetecken: äter snabbare än normalt, äter tills mätningskänslan är obehaglig, äter 

stora mängder mat utan att egentligen känna den normala fysiska hungern, äter ensam 

för att personen skäms över sina stora mat mängder, personen tycker att det här är 

jobbigt och känner sig äcklad av sig själv, nedstämd eller skuldbelägger sig själv efter 

hetsätning. Personen i fråga mår mycket dåligt av sitt beteende. Under sex månader 

förekommer hetsätningen minst två dagar i veckan. Den som lider av hetsätning 
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använder sig inte av kompensatoriska beteenden och förekommer inte endast under 

Anorexia Nervosa eller Bulimia Nervosa (APA  2002, s.196-197).  

 

1.4  Behandling  

Ätstörningar är viktiga att upptäcka och behandla i tid, både för att förhindra somatiska 

symtom och komplikationer, men även för att patienterna inte ska fastna i en 

sjukdomsidentitet. Kan sjuksköterskan få patienten till att vilja delta till behandling och 

samarbete så vinner alla mycket. Det första steget är alltid at återföra vikt och ätandet 

till det normala. Med yngre patienter kan det vara svårt att få till en god kontakt på 

grund av att de är så omotiverade. I början på behandlingen är det vanligt att 

kommunikationen sker genom föräldrarna. Behandlingen ges individuellt, i grupp eller 

som familj. Det finns även speciell hjälp för föräldrarna att få, t.ex. anhörigcirklar. Detta 

kan vara ett komplement till den vanliga behandlingsformen (Svenska Psykiatriska 

föreningen 2005, s.36).  En form av behandling för den här typen av patienter är 

kroppsinriktad behandling och en typ av denna behandling är taktil massage. De med 

Anorexia Nervosa som fått taktil massage har visat märkbara förbättringar med lägre 

stress- och orosnivåer och ökande kroppstillfredsställelse (Axelsson 2007).  

 

När man ska behandla patienter med Anorexia Nervosa bör det ske i öppenvård. Om 

patienten däremot har ett allvarligt svälttillstånd eller har en annan sjukdom också så 

kan det vara motiverat med slutenvård. Det viktigaste är att bryta synen på mat. Ett 

konkret stöd i matsituationen och att sjuksköterskan och patienten tillsammans utarbetar 

mål och delmål för viktuppgång och mat intag. Patienten kan till en början av 

behandlingen behöva komma till kliniken 1-2 gånger i veckan för stöd, uppföljning, 

medicinska kontroller och ibland kalium och fosfat behandling. Bara på kliniken sker 

viktkontroller för att motverka att patienten väger sig hela tiden. Sjuksköterskan och 

patienten sätter tillsammans upp mål för viktuppgången. Om det finns ett otillräckligt 

mat intag och låg vikt kan patienten behöva näringsdrycker. Det som bör finnas i åtanke 

och som bör kontrolleras är att se till att patienten inte byter ut något annat mål mot 

näringsdryck istället. Att sjuksköterskan är med vid matsituationer är ett bra stöd för att 

patienten ska få lära sig hur en normal portion ser ut. Det får patienten även att hålla 

måltiden inom en vis tidsram. Patienten kan även behöva få stöd efter matsituationen 

och de kan även erbjudas kroppsorienterad behandling (Svenska psykiatriska föreningen 

2005, s.37-38)  

I behandlingen av Bulimia Nervosa är det första steget att normalisera mat intaget och 

att bryta kompensatoriska beteenden så som kräkningar, laxermedelmissbruk eller 

överdrivet motionerande. Att det är en nödvändighet att ändra patientens matvanor för 
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att behandlingen skall gå framåt bör sjuksköterskan informera patienten om. I 

informationen kan det vara viktigt att ta med delar som bakgrunden av sjukdomen, 

matens funktion, kroppens reaktioner och vilken betydelse energiintaget har för 

kroppens fysiska funktioner. De som lider av Bulimia Nervosa behöver ett särskilt stöd 

för att förändra matvanor och ett alternativ är att de får föra mat dagbok (Svenska 

psykiatriska föreningen 2005, s.43).  

 

De som inte uppfyller kraven för Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa och de får då 

diagnosen ätstörning utan vidare specifikation (UNS). Deras behandling följer antingen 

Anorexia Nervosa eller Bulimia Nervosa beroende av vilken sjukdom som de ligger 

under (Svenska psykiatriska föreningen 2005, s.45).   

En undergrupp till UNS är hetsätningsstörning, men den räknas som en egen 

ätstörningsdiagnos. Det finns inga specifika riktlinjer för denna form av ätstörning. De 

som lider av hetsätningsstörning får en övervikt med tiden och det kan leda till diabetes 

och hypertoni. Därför inriktas behandlingen på att förändra ätstörningsstörningen och 

att viktreduktionen är en viktig del i behandlingen (Svenska psykiatriska föreningen 

2005, s.45).  

 

I en studie (Van Ommen, et al. 2009) rapporterade författarna att patienterna under 

behandlingen kände en närmare anknytning till en eller två sjuksköterskor. De som 

patienterna fick närmaste kontakten med var de som de träffade mest under 

behandlingstiden och som visade sig intresserade och engagerade i de som individ.  

I ett terapeutiskt syfte försökte sjuksköterskorna få de patienter som hade kommit längre 

i sin behandling hjälpa de patienter som inte kommit lika långt i sin behandling. I 

studien berättar en patient om när hon såg andra patienter som låg steget före i sin 

behandling som förebilder och att hon gärna ville vara som de och gå i samma fotspår. 

 

1.5  Sjuksköterskan och patienten  

Att sjuksköterskan har en medverkande roll i omvårdnaden av dessa patienter visar sig 

ha stor effekt i återhämtningsprocessen. Det är viktigt att ta hänsyn till vad patienterna 

själva tycker är viktigt för att uppnå den bästa effekten av omvårdnaden. Patienterna 

säger att sjuksköterskan har bidragit till stor del av deras tillfrisknande (Ommen 2009).  

 

Hos vissa patienter kan det vara svårt att lita på sjuksköterskan då de har tidigare 

erfarenheter av att känna sig sviken. Därför kan en bra början till att få en god relation 

mellan sjuksköterska och patient vara att ge stöd, beröm och kärlek till patienterna 

(Masson & Sheeshka 2009; Ramjan 2004; Ryan et al. 2006). Sjuksköterskan och 
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patienten kan tillsammans arbeta fram en plan för viktuppgång och mat intag samt att 

sjuksköterskan kan vid matsituationen vara ett konkret stöd för patienten. Som 

sjuksköterska är det viktigt att man involverar föräldrarna i deras barns behandling och 

situation. Det är dels för att föräldrarna behöver återfå sin föräldraroll och sitt 

självförtroende (Svenska psykiatriska föreningen 2005, s.38, 40).  

 

1.6 Att vårda personer med ätstörningar 

Patienterna kan var oärliga och opålitliga på grund av sin sjukdom och därför upplever 

sjuksköterskorna att det kan vara en svår utmaning att vårda denna patientgrupp. I mötet 

med patienten kan det vara svårt att vissa gånger handskas med de känslor som uppstår. 

Många sjuksköterskor upplever att deras tro på sig själva minskar i och med att det kan 

vara svårt att lita på patienterna (King & Turner, 2000; Ramjan 2004). Patienter med 

ätstörningar väcker ofta ilska, frustation och rädsla för patientens somatiska tillstånd. 

Det som är viktigt att komma ihåg är att ätstörningen har blivit en del av livsstilen för 

personen, och personen måste ha en viss kontroll för att deras självbild ska kunna hållas 

stabil. Därför behövs det stort mod av personen att ändra sin livsstil eftersom de då 

tappar kontrollen. Det som sjuksköterskan bör tänka på är att bygga upp ett förtroende 

redan från början. Förändringen kan ta tid och kräver att det finns motivation. Det är vår 

uppgift att upprätthålla motivationen och inbringa hopp. Patienten skall mötas med 

trygghet, respekt och förståelse, men också behöver patienten känna att sjuksköterskan 

har kunskap och erfarenhet av ätstörningar. I behandlingen behöver sjuksköterskan ge 

saklig information och även kunna sätta gränser när det behövs.  

 

1.7 Joyce Travelbee´s omvårdnadsteori 

 Joyce Travelbee har arbetat som psykiatrisk sjuksköterska och i sitt 

omvårdnadstänkande har hon riktat sin uppmärksamhet på omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter. Travelbee`s människosyn präglar på att människor är unika 

individer som är oersättlig, åtskild från alla andra som har levt och som kommer att 

leva. Erfarenheten av smärta och förlust spelar en viktig central roll i 

omvårdnadssammanhang. Vidare talar inte Travelbee om den sjuke individens miljö, 

men hon påvisar att den kultur personen är en del utav kommer att ha betydelse för 

dennes uppfattning om sjukdom och lidande. Hon menar även att familjen i vissa 

sammanhang har en betydelse för förhållandet till individen. Travelbee menar att 

omvårdnad handlar om att kunna hjälpa den sjukes lidande, och att kunna hantera den 

situation patienten befinner sig i. Hon framställer att hon inte har någon klar förklaring 

till begreppet hälsa, men att en individ kan mycket väl kan uppleva sig ha god hälsa 

trots att en individ har en diagnos. Men att även en frisk person kan uppleva en frånvaro 

av god hälsa. Detta tycker vi kan kopplas till vår studie då många med ätstörningar inte 
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anser sig själva vara sjuka, utan att de anser själva sig ha en god hälsa trots att de kan 

vara mycket sjuka (Kristoffersen 2006).  

 

2. Problemformulering 
Denna studie är viktig eftersom sjuksköterskor oavsett var de jobbar stöter på dessa 

patienter. Sjuksköterskor bör lära sig att hantera dessa patienter på rätt sätt- oavsett vilka 

värderingar de själva har. Enligt vår kunskap finns det för lite studier inom området och 

vi vill få en ökad förståelse och kunskap om barn och ungdomar med ätstörningar. Vi 

vill att sjuksköterskorna får förståelse för dessa patienter. Eftersom vi anser att alla som 

arbetar inom vården bör känna till hur de ska tillmötesgå den här gruppen av patienter 

på bästa tänkbara sätt. 

 

3. Syfte  
Syftet med denna studie var att få en uppfattning om sjuksköterskornas upplevelser och 

känslor av att vårda barn och ungdomar i åldern 11-18 år med ätstörningar.  

 

4. Frågeställningar 
Hur upplever sjuksköterskan att det är att vårda barn och ungdomar med ätstörningar?  

Vilka känslor har sjuksköterskan i arbete kring att vårda barn och ungdomar med 

ätstörningar?  

 

5. Metod 
5.1 Design 

Studien är en intervjustudie med deskriptiv ansats. Forskaren försöker förstå 

intervjupersonernas subjektiva upplevelse av omvärlden genom att tolka och förstå det 

som intervjupersonerna förmedlar (Forsberg & Wengström 2008, s.62-63).  

 

5.2 Urval 

Fyra ätstörningskliniker och sju stycken sjuksköterskor valdes ut genom så kallat 

Purposeful sampling. Det betyder att de som har valts ut är de som tros kunna ge bäst 

information utifrån studiens syfte. Inklusionskriterier bestod av att sjuksköterskor skulle 

arbeta på en klinik där det fanns specialist kompetens för ätstörningar. De skulle vara 

mellan 25-65 år och ha minst ett års erfarenhet av sjuksköterskeyrket. Åldersgränsen 

sattes för att det skulle vara människor som hunnit få en del livserfarenhet. 

Exklusionskriterier var sjuksköterskor som jobbade på en allmän vårdavdelning. 

Sjuksköterskorna vi intervjuade var mellan 36-51 år och hade 10-26 års erfarenhet från 

sjuksköterskeyrket. 
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5.3 Tillvägagångssätt 

Vi har besökt fyra olika dagvårdskliniker (Falun, Uppsala, Gävle och Västerås) där vi 

utförde intervjuer med sjuksköterskor. Dessa fyra valdes för att få en vidd bredd på 

området. Avdelningschefen/vårdkoordinatorn fick läsa informationsbrevet (se bilaga) 

som var riktat till sjuksköterskorna för att sedan ge ett muntligt godkännande för att 

studien ska genomföras. Avdelningschefen/vårdkoordinatorn informerade 

sjuksköterskorna och hörde efter om det fanns intresse hos några av de och de som 

visade intresse fick informationsbrevet. De som var intresserad blev sedan kontaktade 

för att få mer information och boka tid för intervju.  

Deltagarna fick själva välja tid som passade de. Intervjuerna genomfördes på kliniken 

där de jobbade i ett enskilt rum med en sjuksköterska åt gången.  

 

5.4 Datainsamling 

Data samlades in genom individuella semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide som innehöll olika frågor som ansågs kunna bevara studiens 

frågeställningar. Två av intervjuerna blev telefonintervjuer på grund utav tidsbrist. 

Intervjuerna spelades in och tog mellan 10 till 60 minuter. En semistrukturerad intervju 

är enligt Polit och Beck (2008, s.394) en intervju som är strukturerad eftersom 

författarna använder sig av en intervjuguide med förutbestämda frågor (se bilaga) som 

hjälper deltagarna att uppmuntras att svara fritt med egna ord.  

Det uppstod även följdfrågor som till exempel skulle du kunna utveckla det? Hur 

kändes det? Kan du berätta mer? etc. utefter intervjupersonernas svar.   

Intervjuerna genomfördes av båda författarna och deltagarna uppmuntrades att efter 

intervjun höra av sig om det var något som var oklart eller om de bara ville fråga 

någonting.  

 

5.5 Dataanalys 

Innehållet i intervjuerna behandlades med hjälp av manifest innehållsanalys (Polit och 

Beck 2008). Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 150-151) innebär manifest 

innehållsanalys en analys av tydliga mönster eller teman i texten.  Forsberg och 

Wengström (2008, s. 150-151) skriver att innehållsanalys kännetecknas av att forskaren 

på ett systematiskt sätt går stegvis framåt för att dela in data i olika fack. Det görs för att 

lättare kunna se ett mönster och få fram teman. Det slutgiltiga steget är att få fram 

specifika fenomen och att beskriva de. I analysen fanns det en väldig noggrannhet med 

att de kondenserade meningsenheterna endast låg under en subkategori. 
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5.6 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom det var sjuksköterskorna som intervjuades så behövde 

avdelningschefen/vårdkoordinatorn ge sitt godkännande. Finns det ett godkännande från 

avdelningschefen och sjuksköterskorna accepterar deltagandet finns det inga etiska 

hinder. Patienterna togs inte upp individuellt i studien och på så sätt fanns ingen risk för 

att det skulle uppstå något etiskt dilemma för den sakens skull. Samtliga deltagare gav 

sitt informerade samtycke. Deltagarna informerades muntligt om att deltagandet var 

frivilligt och om att de när som helst kunde välja att avbryta deras medverkan utan att 

behöva förklara varför. Deltagarna fick även information om att de när som helst efter 

studiens avslut kunde ringa författarna om det uppstod några som helst funderingar eller 

frågor som rörde studien eller intervjun. Resultatet behandlades konfidentiellt så att 

obehöriga inte kunde komma åt informationen och att deltagarnas identitet eller klinik 

inte skulle kunna identifieras (se bilaga 1). 

För att vara säker på konfidentialiteten fick intervjupersonerna identifikationsnummer. 

Deltagarnas identitet skyddades även av att det inte tas upp någonting som har med 

deras identitet att göra i studien. Banden med intervjuerna förvarades på ett ställe som 

obehöriga ej kom åt. Dessa band kommer efter det att uppsatsen är godkänd makuleras 

och kasseras.  

 

6. Resultat 
 

6.1 individen bakom ätstörningen 
 

6.1.1 Ätstörningens påverkan på individen 

Några av sjuksköterskorna berättade att ju längre en person hade gått i en ätstörning 

desto mer blev sjukdomen en del av hans/hennes personlighet. I början tar ätstörningen 

en liten del av personens personlighet men sen tar den mer och mer. Många patienter 

som lider av en ätstörning är rädda att tappa kontrollen om det ätstörda beteendet tas 

bort, för att då vet de inte längre vilken de är. Kontrollen behöver vi alla ha över vårt 

liv.  

 

6.1.2 Skillnad beroende på kön och ålder 

Enligt sjuksköterskornas beskrivning att ha hand om en kille med ätstörning skiljde det 

sig mot att ha hand om en tjej med ätstörning. Killar kan ha svårare att prata om känslor 

och de kan mer mekaniskt äta sig ut ifrån kliniken. De äter upp sig i vikt snabbt för att 

slippa vara på kliniken. Det finns de killar som har en normalvikt men har ett ätstört 

beteende och det begränsar dem mycket i vardagen. Det som är gemensamt mellan de 

båda könen är att ingen av de vill ha hjälp. Är patienten yngre så kan det oavsett om det 

är en tjej eller kille vara svårt att kommunicera och då blir det mer att sjuksköterskorna 
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förmedlar sig via föräldrarna. De yngre patienterna som är runt 11-12 år har en bättre 

prognos än de som är äldre.  

 

6.2 Sjuksköterskan och patienten  
 

6.2.1 Första mötet med patienten 

Alla sjuksköterskor som vi träffade var enade om att den första tiden i behandlingen var 

en av dem viktigaste bitarna. Det är otroligt viktigt att det första mötet blir rätt och att 

sjuksköterskan känner att alla dras åt samma håll. Det vill säga både sjuksköterskan, 

patienten och familjen. I början anser ungdomarna att de inte har någon ätstörning, de 

vill inte komma till mottagningen utan det är föräldrarna som tvingar dit de, och det blir 

ett svårt utgångsläge för sjuksköterskan. Sjuksköterskan försöker skapa kontakten men 

patienten vill inte vara delaktig. I början försöker sjuksköterskan hitta en gemensam 

nämnare och sedan hålla sig till den och utgå ifrån den. Det som sjuksköterskorna 

beskrev som viktigt i arbetet med ungdomar med ätstörningar var att få de att sätta ord 

på känslor. Det är stor skillnad i mötet beroende på om det är en patient som är 12 år 

eller en patient som är 17 år. Sjuksköterskan tar inte upp allt de pratar om med 

föräldrarna. De anser att ungdomarna behöver få ha ett privatliv i den åldern.  

 

6.2.2 Relationen mellan sjuksköterska och patient  

I de flesta fall känner sjuksköterskan att hon kan hjälpa sina patienter, men ibland är det 

inte möjligt. Då bryts behandlingen och vården får fortsätta på något annat vis. För att 

personkemin skall fungera så krävs det att patienten kan känna en tillit till sköterskan 

och trygghet i relationen. Fungerar detta bra så kan de komma på ett djupare plan med 

patienten och behandlingen får en starkare kraft. Innan relationen mellan sjuksköterska 

och patient har byggts upp kan patienten både ifrågasätta behandlingen och relationen 

till sjuksköterskan. Det ska även lämnas öppet för ett klimat där patienten kan känna sig 

fri att tala om sina känslor. Sjuksköterskorna i denna studie upplevde att det inte blev 

bra när de hade för bråttom. De ansåg att det är viktigt att personkemin stämmer och att 

bemötandet blir bra från första stund mellan sjuksköterskan och patienten. Till exempel 

kan patienter med Anorexia Nervosa vara väldigt restriktiva, de vill ha kontroll och 

släpper gärna inte in någon inpå livet. Patienterna är ofta motsträviga i början till mitten 

av behandlingen, men sen efter ett tag så känner de skillnaden i sitt mående och kan se 

tillbaka och vara nöjda med hjälpen. En viktig del i behandlingen av dessa ungdomar, 

ansåg sjuksköterskorna vara en bra kunskap som gör det möjligt att bygga en bra 

relation.   
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Sjuksköterskorna beskrev att ärlighet och tydlighet är viktiga komponenter i att få till en 

bra relation med patienten. På alla kliniker vi besökte var de enade om att det var viktigt 

att vara ärlig och rak.  

 

”du ska gå upp i vikt det här är inte bra för dig. Det är en av patienternas 

största faror. Men för den sakens skull kan inte sjuksköterskan säga att du 

ska äta men du kommer inte att gå upp i vikt. Då blir du inte tillförlitlig” 

 

Även viktigt med kontinuitet på grund utav att dessa ungdomar är så känsliga så om 

sjuksköterskan måste ställa in ett möte med de så kan de tycka att det är jätte jobbigt.  

 

6.2.3 Bemötande av patienten 

Sjuksköterskorna upplevde att det är viktigt att bemöta individer med en ätstörning som 

alla andra patienter med respekt, de är olika precis som alla andra människor. Viktigt att 

tänka på är att det är sjukdomen som orsakar beteendet och inte de själva med sin vilja 

utan att det är sjukdomen styr de. Även viktigt är att inte skuldbelägga patienten för sina 

handlingar. Ta patienten på allvar, förklara vad sjukdomen innebär och hur 

behandlingen ser ut. Sjuksköterskorna beskrev att det är viktigt att vara ärlig och 

uppriktig och att ge konkreta exempel på hur de kan jobba med sjukdomen. Viktigt att 

stötta patienterna och lyssna på de. Däremot att vara fördömande och använda sig av 

känslomässig utpressning är inte funktionell, detta är något som bara försvårar 

samarbetet. Sjuksköterskorna beskrev även att det är viktigt att jobba med ätstörningen 

för sig och individen för sig, möta patientens problem konstruktivt. Sjuksköterskorna 

berättar om hur viktigt det är att patienterna efter en måltid får vila i ett tyst och lugnt 

rum för att deras ångest ska sjunka. 

 

”Det var så härligt när jag jobbade med en tjej för hon sa ifrån: så där 

kanske det är med alla andra men jag är jag. Hon bestämde sig över en natt 

att hon skulle bli frisk. Vi satt vid matbordet sex ungdomar och jag, alla satt 

och petade i maten. Hon hade varit likadan. Helt plötsligt sa hon: nä nu 

jäklar har jag fått nog, nu skiter jag i er för nu tänker jag börja äta. Och så 

körde hon igång” 

 

6.3 Sjuksköterskan och anhöriga 
 

6.3.1 Viktigt med en bra relation till anhöriga 

Sjuksköterskorna beskrev att om de inte fick till ett samarbete med föräldrarna till 

patienten, så var det jätte svårt att få det till ungdomen också. Och samarbetet ska 
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fungera på alla plan, och det ska fungera som en helhet med föräldrar och syskon. 

Sjuksköterskorna beskrev att för mestadels blev det ändå att de vände sig till patienten, 

för att familjen är ofta i kris när de kommer. Föräldrarna kan känna mycket ilska, sorg 

och skuld och det kan ta en väldigt lång tid att få ett bra samarbete. 

 

6.3.2 Arbetet med föräldrarna 

Flera utav sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna tycker att sjuksköterskorna ska 

bota deras barn. Föräldrarna kanske inte inser att deras barn är sjuk och kan tro att 

barnet ska bli frisk snabbt när de tillslut har sökt hjälp. Sjuksköterskorna upplevde att 

vissa föräldrar tror att bara barnet börjar äta lite bättre och mera regelbundet så ordnar 

sig allting. Föräldrarna ser alla smala tjejer på staden och i tidningar och tycker inte att 

det är så farligt. Behandlingen är oftast en lång process, inget som går över på ett par 

veckor. Ibland kan det vara så att föräldrar lämnar över, och det beror helt och hållet på 

vilka föräldrar det är. Även när ungdomen slutar gå på kliniken så finns sjukdomen 

kvar, meningen är att de flesta ska bli bra hemma i familjen. Föräldrarna kan då tycka 

att det inte händer någonting. Det kan vara svårt ibland och vara riktigt tydlig med att vi 

ska vara ett stöd och de ska göra den största biten av arbetet själv säger 

sjuksköterskorna. Samarbetet med föräldrarna kan ibland vara provocerande, hur 

sjuksköterskan och föräldrarna ska tänka med maten och situationen som ungdomen 

befinner sig i. 

 

6.4 Det finns ett behov av stöd för sjuksköterskan 
 

6.4.1 Kunna skilja på arbetet och fritiden 

Några av sjuksköterskorna beskrev ett stort behov av vila ibland. De upplevde att yrket 

tar mycket energi och en upplevelse av att i arbete med ätstörningar är det mycket som 

går emot. Så här beskriver en av sjuksköterskan hur hon skiljer på arbete och fritid: 

 

”oftast säger jag inte till en främmande människa var någonstans jag 

jobbar. Nöjer mig oftast med att bara säga att jag jobbar inom 

barnpsykiatrin på grund utav det kan väcka så mycket känslor när man är i 

ett större sällskap och att jag inte vet någonting om de andra i sällskapet. 

Man vet ju aldrig om det är någon som har eller har haft 

ätstöningsproblematik” 

 

Några av sjuksköterskorna kände att de tog med sig jobbet hem på så vis att de kunde 

fundera vad de skulle kunna ha gjort annorlunda eller funderingar på hur de är som 

terapeut. Vad gör jag som är bra för patienten och vad gör jag som är mindre bra för 
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patienten.  Detta beskrev sjuksköterskorna som en av anledningarna till att de var i ett 

stort behov av stöd både i hemmet och på arbetsplatsen. 

 

6.4.2 Att orka jobba med ätstörningar 

En sjuksköterska beskriver att det som gör att orken finns där är att man lär sig något 

nytt i möte med varje ungdom. Erfarenheten av att det kommer att vända och att se att 

patienten blir bättre är en bidragande orsak till att sjuksköterskorna orkar. För att annars 

genom själva yrket får man inte mycket feedback ifrån patienterna själva.  

 

6.5 Yrkets utmaningar  
 

6.5.1 Svårigheter i arbetet för sjuksköterskan 

Sjuksköterskorna beskriver att det är svårt att vara riktigt tydlig med behandlingen och 

att det är svårt att känna att behandlingen går åt rätt håll. De upplever att det ibland finns 

en otydlighet från familjen hur det går för patienten hemma och det kan vara svårt att få 

med sig patienten och dennes föräldrar i början på behandlingen. Många av dessa 

ungdomar är inte så insiktsfulla i början. En svårighet i yrket är enligt sjuksköterskorna 

när det finns ångest med i bilden, då kan sjuksköterskan känna sig otillräcklig. 

Samordningen kring patienterna kan vara en svårighet i arbetet beskrev 

sjuksköterskorna. Det kan vara så att patienten bor en bit ifrån kliniken och det kan ta 

flera timmar för patienten att komma fram. Men en av de svåraste uppgifterna som 

sjuksköterskorna upplevde var att få till en bra vårdplanering för patienten, samtidigt 

som patienten kanske inte vill medverka. 

 

6.5.2 Känslor i samband med yrket 

Sjuksköterskan hade varierande känslor i samband med yrket. Vissa tyckte att det 

påverkade de, medan andra tyckte att det inte påverkade deras privatliv så mycket. Men 

de som tyckte att de påverkades av yrket beskrev känslorna som att hela känsloregistret 

var involverat. Allt ifrån att bli ledsen till arg. 

 

 ”En beskrivning kan vara att som sjuksköterska känner vi av situationen 

och det kan vara väldigt tungt”. 

 

 De beskrev yrket som tålamodskrävande när det går sakta och när det inte händer så 

mycket förändringar. Det krävs en förmåga att kunna glädjas åt små framsteg. 

 Det infinner sig ofta en maktlöshet och frustation. De kunde känna sig provocerade 

p.g.a. att föräldrarna kände ett misstroende mot de och att många tror att de kan komma 

till kliniken och lämna över allting och att vi sedan ska fixa till det så att det blir 

åtgärdat och klart. Samtidigt var de sjuksköterskor vi träffade enade om att de har ett 
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spännande yrke och att det var en utmaning varje dag. De kände en otrolig glädje när 

det gick bra för patienterna och när de och patienterna förstod varandra och fick en bra 

kontakt.  

 

6.5.3 Sjuksköterskans arbetssätt och erfarenhet 

Att patientens ätstörning har blivit en del av deras personlighet jobbas sakta men säkert 

bort en bit i taget. Viktigt att fylla på med: vem är jag och vem vill jag vara? Finns 

möjlighet att påverka och göra någonting av det. Och det fyller sin funktion just då för 

sjukdomen och kontrollen.  

 

En viktigt sak är att bryta ätstörningen så snabbt som möjligt, att fånga upp ungdomen i 

ett tidigt skede och att man försöker få alla runt ungdomen så som föräldrar, vänner, 

släkt och skolsköterskan att vara uppmärksamma och att de ska ringa och våga be om 

hjälp. 

 

7. Diskussion  
Syftet med denna studie var att få en inblick i sjuksköterskans egna känslor och 

upplevelser av att arbeta med barn och ungdomar med ätstörningar. Resultatet tydde på 

att sjuksköterskor som arbetade med ätstörningar, beskrev att hela känsloregistret är 

involverad i yrket både som person och som behandlande sjuksköterska. De upplever 

allt från att kunna känna glädje, sorg och ilska till att känna en stor frustration och 

maktlöshet. Flera av sjuksköterskorna var enad om att det första mötet och första tiden i 

behandlingen är av stor vikt för den fortsätta kontakten. Svårigheterna i arbetet kunde 

vara, att vara riktigt tydlig med behandlingen och att känna att behandlingen går åt rätt 

håll. Men en av de svåraste uppgifterna som sjuksköterskorna upplevde var att kunna få 

till en bra vårdplanering för patienten samtidigt som att få patienten till att medverka.  

Sjuksköterskorna tyckte också att det var skillnad mellan patienterna beroende på deras 

kön och ålder. De beskrev att vid behandling av yngre patienter oavsett kön kunde det 

vara svårt att nå fram och därför det enda möjliga sättet var att förmedla sig via 

föräldrarna. 

 

7.1 Resultatdiskussion  
Deltagarna i denna studie var enade om att det behövs både kunskap om ätstörningar 

och om ångest för att behandlingen ska bli så bra som möjligt för dessa patienter. Enligt 

resultatet av tidigare studier (Malson och Ryan 2008; Ryan et al. 2006) ansågs de 

sjuksköterskor som hade kunskap och förståelse för ätstörningar och dess symtom, 

känna medlidande och empati med patienterna. 
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Sjuksköterskorna i vår studie uppfattade att patientens egen förmåga var av stor vikt för 

hur det skulle gå för patienten. Vilket stämmer överens med Masson och Sheeshekas 

(2009) studie resultat som förklarar att patienten ska vilja bli frisk och ta tag i sin 

ätstörning och inte göra det för att tillfredsställa föräldrar, pojk- och flickvänner, 

kompisar eller sjuksköterskan. Sjuksköterskorna i vår studie upplever att ju längre en 

patient har gått med en ätstörning desto mer blir sjukdomen en del av dennes 

personlighet. Det är därför av stor vikt att så snabbt som möjligt fånga upp sjukdomen 

och sätta in en behandling. De menade att många av dessa patienter är rädda för att 

tappa kontrollen. Patienterna menar att om deras ätstörnings beteende tas bort så vet de 

inte längre vem de är. Även detta kan jämföras med Masson och Sheeshkas studie 

(2009) där det framkom av patienternas rapportering att ätstörningen hade blivit en del 

av deras identitet och därför visste de många gånger inte vad de skulle göra med sitt liv. 

Den sociala påverkan tror författarna kan vara en bidragande orsak till att patienten 

utvecklar en ätstörning. Så som vänner, familj, media och flick- eller pojkvänner, 

sambos, män eller fruar. Även kan pressen från anhöriga vara stor på individen om den 

till exempel är aktiv inom idrotten. Individen pressar sin kropp och känner inte när 

kroppen säger ifrån. Bara för att tillfredställa till exempel föräldrar.  

 

Enligt sjuksköterskorna i vår studie kunde patienterna vara lite motsträviga i början av 

behandlingen, vilket vi tror kan bero på att det är känslomässigt jobbigt för patienten i 

början av behandlingen. Samt att patienterna inte är motiverade för att komma till 

kliniken men föräldrarna mer eller mindre tvingar dit de. Ungdomen inser inte att den 

har en ätstörning. Forskarna anser att detta kan bero på att patienten har affektiva 

störningar så som perfektionism och tvångstankar, vilket bidrar till att patienten har 

blivit så inrutad i ett levnadsmönster så det är svårt att inse att det finns ett problem. 

Sjuksköterskan får en svår uppgift att försöka skapa en kontakt med en ungdom som 

inte vill delta. Sjuksköterskan försöker hitta en gemensam nämnare med patienten och 

försöker hålla sig till den. Enligt sjuksköterskorna var det ett hinder för en god relation 

när patienten vägrade att ta del av vårdprogrammet, vilket kan leda till att de 

uppfattades som opålitliga. Däremot de patienter som snarare följde behandlingsplanen 

uppfattades som goda patienter (Malson & Ryan 2008). Detta är i kontrast till resultatet 

av vår studie som tydde på att alla patienter behandlades lika oavsett om de följde 

vårdprogrammet eller inte, de ansågs inte vara bättre eller sämre av vårdgivarna.  

 

Att patienten inte har hunnit få en god relation med sjuksköterskan och ifrågasätter 

behandlingen kan också bidra till att patienten till en början är motsträvig. Efter ett tag 

förklarade sjuksköterskorna att patienten kände skillnad i sitt mående och kunde se 
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tillbaka och vara nöjda med hjälpen. En viktig del i behandlingen beskrev 

sjuksköterskorna i vår studie var att få patienten att sätta ord på sina känslor. Vilket kan 

jämföras med resultat av en del tidigare studier (Kyriacou et.al 2009; Råstam et.al 

2003). Enligt dessa rapporter kan patienterna trycka undan sina känslor på grund utav 

att de är smärtsamma och obehagliga. De kan framförallt ha svårt att sätta ord på sina 

känslor, känna igen känslor och identifiera känslor.  

 

För att en god relation ska etableras är det viktigt att sjuksköterskan visar sig vara 

pålitlig och att han/hon har en förmåga att skilja på ätstörningen från patienten (Breeze 

& Repper 1998; Micevski & McCann 2005; O´Brien 2000; Snell et al. 2010). Detta kan 

jämföras med vårt resultat som tyder på att sjuksköterskorna menade att första tiden 

med patienten och bemötande var en viktig komponent. Joyce Travelbee betonar att alla 

människor är unika och ska uppmärksammas utifrån deras symtom och inte bara utifrån 

deras eventuella diagnos (Kristoffersen 2007). Forskarna anser att detta kan vara en 

viktig del i omvårdnaden av patienten, oavsett vilken patientgrupp som vårdas. Alla 

människor ska bemötas lika oavsett vilken kulturell bakgrund, social status och kön de 

har. Författarna anser även att de tror att en livskris som ger individen sociala problem 

och osäkerhet kan ligga till grund för att trigga igång en ätstörning. Eller att det finns 

problematik i familjen anses också som en bidragande orsak. Att problem med 

familjerelationen kan vara en orsak till ätstörningsproblematik kan stärkas med en 

studie av Brady (2008). 

  

Enligt vårt resultat som stämmer överens med tidigare studier (Tozzi et al. 2002) ansåg 

sjuksköterskorna att det är viktigt att få till en god relation till patienten och även till 

anhöriga. De beskrev även vikten av en bra relation för patientens tillfrisknande. För att 

detta skall fungera krävs det att patienten kan känna en tillit och trygghet och att 

sjuksköterskan är tydlig och ärlig gentemot sin patient. Patienten skall även känna sig 

fri att säga vad den vill, om sjuksköterskorna har för bråttom blir inte relationen med 

patienten bra. Vilket kan bero på saknad av en terapeutisk relation. Vi kan tycka att 

relationen är viktig för att då känner patienten en trygghet att komma till kliniken och 

patienten kan känna sig mer avslappnad vilket vi tror är en god hjälp för att tillfriskna så 

fort som möjligt.  

 

Sjuksköterskorna i vår studie förklarar att det ibland kan vara svårt att vara tydlig till 

föräldrarna med att sjuksköterskorna ska finnas som ett stöd för familjen. Föräldrarna 

ska sköta det mesta av behandlingen av sitt barn hemma. Det ansågs att ett problem var 

att föräldrarna inte ville inse att deras barn är sjukt. Detta kan jämföras med en studie 
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där sjuksköterskor tar upp hur viktigt det är att föräldrarna förstår allvaret i sitt barns 

sjukdom, att sjukdomen styr de och för att hjälpa sitt barn måste de vad det gäller mat 

och träning lära sig att sätta gränser och regler (Turell et al. 2005). Detta tror vi kan ha 

att göra med att föräldrarna stänger in sig för att klara av situationen. Föräldrarna känner 

mycket ilska, sorg och skuld för att deras barn lider av en ätstörning, de är mitt uppe i 

en livskris och det är inte alltid som vi människor tänker riktigt klart i sådana 

situationer.  

 

Som sjuksköterska har man en viktig roll och det är viktigt att vara tydlig, sätta gränser, 

uppmuntra och stödja patienten. För tillfrisknandet är det av stor vikt att det finns en 

balans mellan att vara förstående och bestämd (Warren et al. 2009). Författarna anser att 

det är av stor vikt att som sjuksköterska förstå sig på patienten, vad patienten går 

igenom och hur den mår, kunna sätta sig in i situationen. Och för att förstå patienten 

krävs det av sjuksköterskan att han/hon har kunskap om sjukdomen och ser individen 

bakom sjukdomen. Enligt resultatet av Malson och Ryans studie (2008) menade 

sjuksköterskorna att patienter med ätstörningar få skylla sig själv och de rankades som 

en låg grupp. Detta var inget som sjuksköterskorna som författarna intervjuade i denna 

studie gav några som helst uttryck för. Snarare tvärtom, att de måste hjälpa dessa 

patienter upp på rätt köl igen. De hade bara hamnat på ett sidospår.  

 

Patienten och patientens anhöriga är i ett stort behov av stöd och hjälp (McMaster et al. 

2004). Föräldrarna bär ofta känslor av skuld och skam. Där stödet och hjälpen är i stort 

fokus för dessa familjer har föräldrarna rapporterat om känslor av utsatthet och 

utlämnande i vårdsituationer som kräver detta (McMaster et al. 2004).  

Detta kan bekräftas i vår studie där sjuksköterskorna beskrev hur viktigt det är att få till 

ett bra samarbete med patientens föräldrar. Detta för att få till en tätare relation med 

ungdomen. Det kan ta lång tid till att få till ett samarbete på grund utav att föräldrarna 

ofta är i kris när de kommer till kliniken, vilket kan resultera i att sjuksköterskan ändå 

enbart vänder sig till patienten. Arbetet med föräldrarna kan vara provocerande, det 

finns med ett misstroende, och sjuksköterskorna känner ofta en frustation och 

maktlöshet i sitt yrke. Forskarna anser att hela familjen bör vara involverad i vården av 

en patient med ätstörningar, eftersom det oftast är en ungdom det handlar om som ännu 

inte blivit myndig. Ungdomen behöver få ha ett privatliv men föräldrarnas hjälpande 

hand behövs. De är i ett stort behov av stödet från sina föräldrar anser författarna.  

 

Sjuksköterskorna ansåg i King och Turners studie (2000) att det var en ära att få jobba 

med dessa patienter även om de ibland kunde känna sig otillräckliga. Sjuksköterskorna 
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upplevde det meningsfullt att få följa patienterna från det att de kommer till kliniken till 

det att de skrivs ut. King & Turners (2000)  kan jämföras med hur sjuksköterskorna på 

de kliniker som vi besökte förklarar yrkets utmaningar. Yrket tar mycket energi 

beskriver sjuksköterskorna i vår studie och det är mycket som går emot de, de ger och 

ger. Att se att patienterna blir bättre tycker sjuksköterskorna är den feedback de får för 

patienterna visar inte så mycket uppskattning själva. Sjuksköterskorna beskrev en 

otrolig glädje när de såg att det gick bra för patienterna. Erfarenheten av att det kommer 

att vända var en bidragande orsak till att sjuksköterskorna orkade med sitt yrke. Några 

av sjuksköterskorna som vi intervjuade beskrev att de tog med sig arbetet hem på så vis 

att de kunde fundera vad de skulle kunna gjort annorlunda. Det fanns även funderingar 

på hur de själva var som terapeut. Vad gör jag som är bra respektive mindre bra. Alla 

som forskarna intervjuade var enade om att de hade ett spännande yrke och att det är en 

utmaning varje dag. Eftersom yrket är så speciellt anser författarna att det finns en 

svårighet att släppa yrket på fritiden. Att arbeta med människor som går igenom en 

livskris påverkar sjuksköterskan. Känslorna i samband med yrket påverkar 

sjuksköterskan privat.  

 

I mötet med patienter som lider av ätstörningar kan vårdpersonalen behöva stöd från 

sina kollegor. Att personalen har ett socialt stöd utanför arbetet och att de tar hand om 

sig själva är en väsentlig bit för att klara av att arbeta med denna patientgrupp (Breeze 

& Repper 1998; Gregg & Magilvy 2004; Micevski & McCann 2005; Warren et al. 

2009). Detta kan kopplas ihop med forskarnas studie där stödet framkommer som en 

viktig del i att orka. Forskarna anser att alla människor oavsett yrket har ett behov av 

stöd både från arbetsplatsen, arbetskamrater, vänner och ett stöd från den egna familjen. 

För att klara av sitt yrke och inte bli utarbetad anser forskarna att stödet skall bidra till 

att sjuksköterskan kan släppa arbetet så gott som möjligt efter arbetsdagens slut.  

 

7.2 Metoddiskussion  
För att lyfta fram sjuksköterskors upplevelser och känslor av att vårda barn och 

ungdomar med ätstörningar så valde forskarna att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer. Fördelen med denna metod var att författarna hade möjlighet att utöver 

frågorna i intervjuguiden ställa följdfrågor till intervjupersonerna de gånger de ansåg att 

de ville ha ett mer innehållsrikt eller djupare svar. Möjligtvis kan det tänkas att om 

författarna hade mer erfarenhet av semistrukturerade intervjuer skulle det ha 

framkommit mer material. Författarna är medvetna om att mer material säkerligen hade 

kunnat erhållas om de hade kontaktat fler kliniker och om de hade kontaktat 

tvångsvårdskliniker. Men på grund av ett tidbegränsat schema som författarna hade 
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ansågs fyra kliniker med sju sjuksköterskor tillräkligt. Detta kan betraktas som en 

svaghet av studien som kan ha påverkat resultatet. Att båda författarna var med vid 

intervjuerna kan styrka det som framkom vid intervjuerna och hålla fokus på det 

viktiga. En annan brist i studien var att två av intervjuerna blev telefonintervjuer på 

grund av tidsbrist då författarna helst hade velat träffa alla intervjupersonerna. 

Skillnaden på att intervjua personerna på plats och på telefon är att när alla träffas så blir 

det mer avslappnat möte och sannolikheten att det uppstår några missförstånd, som det 

lätt kan göras via telefon minskas. Ett annat problem med telefonintervjuer är att 

intervjupersonen kan undanhålla information, men vid ett möte är det lättare att berätta 

hur allt är.  

 

Författarna är medvetna om att det säkerligen hade framkommit andra subkategorier 

och kategorier om de hade mer vana av att analysera.  

 

Studiens trovärdighet är stor eftersom endast specialistkliniker för ätstörningar valdes ut 

och detta medförde att intervjupersonerna hade mycket erfarenhet av denna typ av 

patienter.  

 

7.3 Slutsats 
Trots att yrket upplevs som betydelsefullt finns det en del svårigheter och utmaningar i 

yrket som kan vara betungande. Sjuksköterskorna påverkas mer eller mindre privat och 

det kan vara lätt att ta med sig yrket hem när yrket är så speciellt. Hålla ett lugn, lyssna 

på patienten och inte ha för bråttom, inge tillit, ärlighet och trygghet anses vara viktiga 

komponenter i arbetet. Fungerar inte samarbetet med patientens familj fungerar inte 

heller relationen med ungdomen.  

 

7.4 Allmän diskussion  
Om fortsatt forskning inom området skulle göras så anser vi att det finns alldeles för lite 

forskat inom området och det som finns är mesta dels patienters och anhörigas känslor 

och upplevelser av ätstörningar. Den forskning som finns inom detta område är äldre 

forskningsstudier genomförda på 80-90 – talet, och de studier som finns är inte 

genomförda på dagvårdskliniker som är specialiserade på ätstörningar.   

Därför är denna studie viktig eftersom sjuksköterskor oavsett var de jobbar stöter på 

dessa patienter. Vi ville genom att göra denna studie få mer kunskap och en större 

förståelse för denna typ av patienter, vilket vi tror är en viktig del i vårt kommande yrke 

som allmänsjuksköterskor. Eftersom vi anser att alla som arbetar inom vården bör känna 

till hur de ska tillmötesgå den här gruppen av patienter på bästa tänkbara sätt. Vi önskar 
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att denna studie kan ge ökad kompetens inom området och att alla sjuksköterskor måste 

lära sig att kunna hantera dessa patienter på rätt sätt- oavsett vilka värderingar de själva 

har. Vi vill få en ökad förståelse och kunskap om barn och ungdomar med ätstörningar. 

Även att det blir en förståelse för sjuksköterskans upplevelser och känslorna kring att 

vårda barn och ungdomar med ätstörningar. Denna studie kanske kan bidra till ett stöd 

till sjuksköterskorna som arbetar med barn och ungdomar som lider av ätstörningar.  

 

Det som vi upplevde att det finns lite forskning inom är tvångsvård för ätstörningar och 

att det skulle vara intressant med nyare forskning inom detta område. Detta är ett 

område som det finns lite kompetens inom och väldigt få som vet så mycket om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

8. Referenser  
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical of mental 

Disorders, 4
th

 ED. Washington DC. 

 

American Psychiatric Association (APA). (1994). MINI-D IV. Diagnotiska kriterier 

enligt DSM-IV-TR. Kristianstad: Pilgrim Press. 

 

Axelsson, E. & Määttä, S. (2007). Taktil massage som behandling för ungdomar med 

anorexia nervosa. Vård i Norden, 27(85), 35-39. 

 

Bergh, C. Brodin, U. Lindberg, G. & Södersten, P. (2002). Randomized controlled trial 

of a treatment for anorexia and bulimia nervosa. Proceedings of The National Academy 

of  Sciences of The United States of America, 99,(14), 9486-9491. 

 

Brady, S. (2008). Lifetime Family Violence Exposure Is Associated With Current 

Symptoms of Eating Disorders Among Both Young Men and Women. Journal of 

Traumatic Stress 21(3), 347-351. 

 

Breeze, J-A & Repper, J.  1998). Struggling for control: the care experiences of 

“difficult” patients in mental health services. Journal of advanced Nursing: 28 (6). 

1301-1311. 

 

Clinton, D & Norring, C. (2009). Ätstörningar. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Fairburn, C.G & Brownell, K.D. (2002). Eating disorders and obesity: A comprrensive 

handbook. New York: The Guilford Press 

 

Forsberg, C & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och 

kultur. 

 

Gillberg, C. & Hellgren, L. (2000). Barn & ungdomspsykiatrin. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

 

Gregg, M-F & Magilvy, J-K. ( 2004). Valves in clinical nursing practice practice and 

caring. Japan journal of Nursing Science. 1. 11-18. 

 



25 
 

Halvorsen, I. & Heyerdahl, S. (2006). Girls with Anorexia Nervosa as young Adults: 

Personality, Self-Esteem, and Life Satisfaction. International Journal of Eating 

Disorders, 39:4, 285-293. 

 

Jarmen, M. Smith, J-A & Walsh, S. (1997). The psychological Battle for control: A 

qualitative stydy of health-care professionals understandings of the treatment of 

Anorexia nervosa. Journal of community & Applied Social psychology. 7. 137-152. 

 

King, S-J & Turner, S. (2000 eller 2001??). Caring for adolescent females with anorexia 

nervosa: registered nurses “perspective”. Journal of Advanced Nursing. 32 (1). 139-147. 

 

Kristoffersen, N.J. (2006). Grundläggande omvårdnad Del 4. Lund: studentlitteratur 

 

Kyriacov, O. Easter, A & Tchanturia, K. (2009). Compering views of patients, parents 

and clinicians on emotions in anorexia: A qualitative study. Journal of health 

psychology. 14 (7). 843-854. 

 

Malson, H & Ryan, V. (2008). Tracing a matrix of gender: An Analysis of the Feminine 

in hospital-based treatment för eating disorders. Feminism & Psychology, 18,( 1), 112-

132. 

 

Masson, P-C & Sheeshka, J-D. (2009). Clinicians “perspective” on the Premature 

Termination of Treatment in patient with Eating Disorders. The journal of Treatment 

and prevention, 17 (2), 109-125. 

 

Matusek, J. & Wright, M. (2010). Ethical Dilemmas in Treating clients with Eating 

Disorders: A Rewiew and Application of an integrative Ethical Decision- making 

Model. Eating Disorders Association, 18, 434-452. 

 

McMaster, R. Beale, B. Hillege, S & Nagy, S. (2004). The parent experience of eating 

disorder: interaction with health professionals. International Journal of Mental Health 

Nursing, 13, 67-73. 

 

Micevski, V & McCann, T-V. (2005). Developing interpersonal relationships with 

adolescents with anorexia nervosa. Contemporary Nurse. 20, (1). 102-116. 

 



26 
 

O.Brien, L. (2000). Nurse-client relationsships: The experience of community 

psychiatric nurses. Australien and New Zealand Jornal of Mental Health Nursing. 9. 

184-194. 

 

Ommen, J. Meerwijk, E. Kars, M. Elburg, A-M. & Meijel, B. (2009). Effective nursing 

care of adolescents diagnosed with anorexia nervosa: the patients´perspective. Journal 

of Clinical Nursing, 18, 2801-2808. 

 

Polit, F-D & Beck Tatano, C. (2008). Nursing Resarch. Generating and Assesing 

Evidence For Nursing Practice. 8
th

 ED. Philadelphia: Lippincott, Williams & wilkins. 

 

Ramjan, L-M. (2003). Nurses and the “therapeutic relationship”: Caring for adolescents 

with anorexia nervosa. Journal of Advanced Nursing. 45, (5). 495-503. 

 

Ryan, V. Malson, H. Clarke, S. Anderson, G & Kohn, M. (2006). Discursive 

Construction of  Patients. European Eating Disorders Review. 14. 125-135. 

 

Råstam, M & Gillberg, C. (1995). Anorexia Nervosa. Stockholm: Liber. 

 

Råstam, M. Gillberg, C & Wentz, E. (2003). Outcome of teenage-onset anorexia 

nervosa in Swedish community-based sample. European child & adolescent Psychiatry, 

12, 78-90. 

 

Snell, L. Crowe, M & Jordan, J. (2010). Maintaining a therapeutic connection: nursing 

in an inpatient eating disorder unit. Journal of Clinical Nursing, 19. 351-358. 

 

Svenska psykiatriska föreningen. (2005). Ätstörningar- kliniska riktlinjer för utredning 

och behandling. Växjö: Gothia AB. 

 

Swendenson, T & Lundqvist, M. (2006). När maten styr tillvaron-information om 

anorexia och bulimi. Stockholm: Gothia AB. 

 

Södersten, P. Berg, C & Zandian, M. (2006). Understanding eating disorder. Jornal of 

Hormones and Behaviour, 50, 572-578. 

 



27 
 

Turell, L-S. Davis, R. Graham, H & Weiss, I. (2005). Adolescents with Anorexia 

nervosa: Muliple Perspectives of Discharge read ness. Jornal of child and adolescents 

Psychiatric Nursing, 18, (3). 116-126. 

 

Tozzi, F. Sullivan, P. Fear, J. McKenzie, J & Bultik. (2002). Causes and recovery in 

anorexia nervosa. The patients perspective. Interbational Journal of eating Disorder, 

33. 143-154. 

 

Warren, C-S. Crowley, M-E. Oliviardia, R & shoen, A. (2009). Treating Patients with 

Eating Disorders: An Examination of Treatment Providers “experience”. The Journal of 

Treatment & Prevention, 17, (1), 27-45. 

 

Van Ommen, J. Meerwjk, E. Kars, M. Van Elburg, A & Van Meijel, B. (2009). 

Effective nursing care of adolescents diagnosed with anorexia nervosa: the patients 

“perspective”. Journal of Clinical Nursing, 18, 2801-2808. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

9. Bilagor 
Bilaga 1 

 

Förfrågan till sjuksköterskor om att delta i en intervjustudie. 

 

Vi ska skriva en c-uppsats på högskolan i Gävle, där vårat syfte är att belysa 

sjuksköterskornas känslor och upplevelser av att vårda ungdomar och unga vuxna med 

ätstörningar inom dagverksamhet där det arbetar sjuksköterskor med specialistkompetens 

inom detta område.  

 

Studien kommer att utföras i form av inviduella intervjuer med 2-3 sjuksköterskor på er 

arbetsplats. Vi räknar med att intervjuerna kommer att ske på er arbetsplats under arbetstid 

och beräknas ta max 30 min. Intervjuerna kommer vi att spela in på band och kommer sedan 

att förvaras så att det endast är författarna till studien som har tillgång till materialet. Sedan 

kommer materialet att analyseras av oss så att namn, identitet och arbetsplats inte kan 

identifieras. Vid publicering av denna uppsats kommer resultatet att beskrivas på ett sådant 

sätt att enskilda personer ej kommer att kunna styrkas. Självklart kommer ni ha rätt att få ta 

del av studiens resultat och har rätt till att meddela oss om det uppstått eventuella felaktiga 

uppgifter. 

Denna studie är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande då denna studie 

bygger på frivillighet. 

 

Vill du veta mera om studien får du gärna kontakta någon utav oss som gör denna studie, 

kontaktuppgifter finner ni nedan. Den färdiga uppsatsen kommer ni att kunna läsa under 

hösten 2011. 

 

Våran handledare för uppsatsen är Afsaneh Roshanai 

 

Med vänliga hälsningar Jenny Lilja och Annica Lindholm 

 

 

 

Afsaneh Roshanai 

Fil.Dr, Legitimerad psykolog 

Afsaneh.Roshanai pubcare.uu.se 

 

Jenny Lilja 

Författare till studien 

073-7315484 

 

Annica Lindholm 

Författare till studien 

070-2988611 
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Intervjuguide 

 

Namn: 

 

Ålder: 

 

Arbetsplats: 

 

Utbildning: 

 

Arbetslivserfarenhet: 

 

 

 

 

 

1. Vilka känslor tycker du är involverad i arbetet med ungdomar /unga vuxna med 

ätstörningar? 

Tycker du att jobbet påverkar dig privat? 

 

2. Vad upplever du för svårigheter i arbetet? 

 

3. Hur tycker du att man ska bemöta ungdomarna med ätstörningar? 

 

 

4. Vad är ditt helhetsintryck av att jobba med ungdomarna, vad är bra mindre bra? 

 

5. Känner du att du kan hjälpa dina patienter på ett bra sätt? 

 

 

  


