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Sammanfattning 

Anorexia nervosa och bulimia nervosa är två sjukdomstillstånd som drabbar främst unga 

människor och dessa ätstörningar handlar om rädslan för att gå upp i vikt. De drabbade 

hanterar detta genom att använda olika metoder för att gå ned i vikt. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av den vårdande relationen till 

patienter med anorexia nervosa och/eller bulimia nervosa samt att granska de inkluderade 

vetenskapliga artiklarnas datainsamlingsmetod. Denna litteraturstudie var en beskrivande 

litteraturstudie. Kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar har använts. Databaser som 

använts för att söka vetenskapliga artiklar är Pubmed och PsycInfo. Antal vetenskapliga 

artiklar som var representerade i föreliggande litteraturstudies resultat är 13 stycken. 

Resultatet var uppdelat i fyra underrubriker och påvisar vikten av att sjuksköterskor i första 

mötet med patienterna agerar empatiskt. Detta för att skapa förutsättningar för goda vårdande 

relationer.  Enligt sjuksköterskors erfarenheter bör patienterna ledas med fast hand för att 

sedan allteftersom återfå kontrollen. Sjuksköterskor har även av erfarenhet påvisat vikten av 

att utveckla terapeutiska relationer till patienterna samt att de har sett att patienterna kan lägga 

an olika beteenden som påverkade utvecklingen av vårdande relationer.  Arbetet kring dessa 

patienter kunde upplevas som en känslomässig berg- och dalbana. Sjusköterskorna påvisade 

även vikten av kunskap inom området. Slutsatsen var att utmaningar och starka känslor var 

återkommande fenomen i den vårdande relationen. Det var viktigt att sjuksköterskorna 

utvecklade terapeutiska relationer med patienterna för att skapa goda vårdande relationer. 

Sjuksköterskorna bör vara utbildade inom området för att klara av svåra situationer bättre. 
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Abstract 

Anorexia nervosa and bulimia nervosa are two diseases that primarily affect young people and 

these eating disorders are about the fear of gaining weight. The affected handles this by using 

different methods to lose weight. The aim of this study was to describe nurses ' experiences of 

the caring relationship in caring for patients with anorexia nervosa and/or bulimia nervosa as 

well as reviewing the included scientific articles data collection method. A descriptive 

literature review based on an analysis of 13 qualitative and quantitative research articles. 

Databases used searching for the scientific articles is Pubmed and PsycInfo. The result was 

divided into four sub-headings and demonstrates the importance of nurses in the first meeting 

to act empathetic with the patients. This is to create conditions for good caring relationships. 

According to the nurses ' experiences patients should be led firmly, as they later regain 

control. Nurses also experience the importance of developing therapeutic relationships with 

patients, and they have seen that patients can put on different behaviors that affect the 

development of caring relationships. The work with these patients can be an emotional roller 

coaster. The nurses demonstrate the importance of knowledge on the area. The conclusion 

was that challenges and strong feelings were recurrent phenomena in the caring relationship 

between the nurses and the patients. It was important that nurses were developing therapeutic 

relationships with patients in order to create good caring relationships. The nurses should be 

educated in the field to manage difficult situations better. 
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1. Introduktion 

1.1 Förekomst av ätstörningar  

Det finns tre olika ätstörningar, anorexia nervosa, bulimia nervosa och ätstörning UNS 

(ätstörning utan närmare specifikation) (Wentz 2010). I denna litteraturstudie kommer endast 

anorexia nervosa och bulimia nervosa att beskrivas.  

Anorexia nervosa drabbar främst unga kvinnor i åldrarna 14 – 19 år och förekommer hos 

cirka 0,5 – 1 % av befolkningen i världen, medan bulimia nervosa drabbar främst kvinnor i 

åldrarna 20 – 24 år och förekommer hos ungefär 2 % av befolkningen i världen. Dessa två 

sjukdomstillstånd drabbar fler kvinnor än män, men studier finns som påvisar att män drabbas 

(Läkemedelsboken 2014; Wentz 2010). Cirka 25-33 % av patienter med anorexia nervosa 

eller bulimia nervosa utvecklar kroniska sjukdomar på grund av ätstörningarna. Dessa 

ätstörningar påvisar även hög samsjuklighet med psykisk ohälsa (World Health Organization 

2004; Läkemedelsboken 2014). 

 

1.2 Orsaker och faktorer till utvecklandet av ätstörningar 

Idag anses orsaken till utvecklandet av ätstörningar vara multifaktoriell. Faktorer som kan 

leda till utveckling av ätstörningar är oftast låg självkänsla/självförtroende, felaktig 

kroppsuppfattning, mobbning, svårt att hantera konflikter, stress, sexuella och fysiska 

övergrepp. Även mediernas idealbild av unga tjejer och killar påverkar samt familjelivet och 

den drabbades sociala liv (WHO 2004; Läkemedelsboken 2014; Wentz 2010). Puberteten hos 

ungdomar och ätstörningar tros ha ett samband då pojkar och flickor alltmer tar efter olika 

skönhetsideal, vilket kan leda till vikthets (Baker, Thornton, Lichtenstein & Bulik 2012). 

 

1.3 Anorexia nervosa  

Vid anorexia nervosa svälter den drabbade sig själv då dessa personer är rädda för att gå upp i 

vikt, trots undervikt. De kan ha en störd kroppsuppfattning och de kan vara stolta över sin 

magra kropp. Vid anorexia nervosa lider den drabbade också ofta av prestationsångest och 

perfektionism. Dessa personer försöker kontrollera sin vikt genom att minska matintaget, öka 

träningen, framkalla kräkningar eller missbruka tabletter av laxermedel, vätskedrivande 

läkemedel eller vattenlavemang. Måltider är förknippade med skräck och ångest samt att 

självkänslan ökar om den drabbade kan avstå matintag trots kraftig hungerkänsla. Om en 

person har utvecklat anorexia nervosa så har denne oftast även amenorré, vilket innebär att 

menstruationen har uteblivit minst tre gånger följande (Frisk fri 2014, a; Läkemedelsboken 

2014; Dickie, Wilson, McDowall & Surgenor 2012; Wentz 2010). 
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1.4 Symtom vid anorexia nervosa 

Viktnedgång kan vara ett av de första symtomen att synas vid anorexia nervosa. Amenorré är 

ett senare symtom, men kan också vara ett utav debutsymtomen. Om amenorré har varit ett 

debutsymtom så är det sannolikt utlöst av stress. Psykiska symtom som är förknippade med 

anorexia är koncentrationssvårigheter, irritabilitet, nedstämdhet och socialt tillbakadragen. Ett 

tvångsmässigt beteende uppvisas kring föda och personen har fortfarande kvar sin goda aptit 

och hungerskänslor trots litet matintag. Dessa personer får oftast ångest i samband med 

matintag. Människor som lider av anorexia nervosa kan ha en låg kroppstemperatur (Wentz 

2010). 

1.5 Bulimia nervosa 

Vid bulimia nervosa hetsäter den drabbade för att sedan använda sig av laxermedel, sträng 

diet, överdimensionerad träning eller självframkallad kräkning för att inte gå upp i vikt. Vid 

hetsätning så vräker personen i sig stora mängder mat under kort tid, vilket ger stark ångest 

och ett behov av att göra sig av med maten. Maten som de tar in har oftast ett högt 

kalorivärde. Detta gör den drabbade oftast för att dämpa sina känslor som misslyckande av att 

inte ha kontroll över matintaget, skam, ångest, negativ självbild och maktlöshet samt rädsla 

för viktuppgång. Detta missbruk brukar hållas hemligt för närstående och utomstående då 

bulimikern oftast skäms för sitt beteende (Frisk fri 2014, b; Wentz 2010; Läkemedelsboken 

2014).  

1.6 Symtom vid bulimia nervosa 

Utav de som lider av bulimia nervosa har ungefär en tredjedel haft anorexia nervosa innan det 

kan övergå till bulimia nervosa. Personer som lider av bulimia nervosa har oftast en normal 

kroppsvikt, vilket kan göra sjukdomen svårupptäckt. Vad som också gör sjukdomen 

svårupptäckt är att bulimikern hetsäter och sedan rensar kroppen bakom stängda dörrar. Under 

hetsätningsperioderna så upplever de drabbade att de ofta tappar kontrollen och att de därför 

framkallar kräkningar för att parera den viktfobi de har.  Personer som lider av bulimia 

nervosa är ofta impulsiva, vilket även kan ta sig i uttryck med kompisar, föräldrar och syskon. 

Dessa personer lider oftast mest av mag- och tarmbesvär (Wentz 2010).  
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1.7 Beteende vid ätstörningar 

Vid anorexia nervosa så är det vanligt att de sjuka utvecklar förstämningssyndrom som 

depression. Under kategorin ångest brukar specifik fobi, paniksyndrom, tvångssyndrom och 

generaliserat ångestsyndrom vara de vanligaste syndromen att finnas bland anorektikerna. Vid 

anorexia nervosa är tvångssyndromen av symmetri och ställa iordning saker väldigt 

framträdande liksom kontrollbehovet. Det är också vanligt med personlighetsstörningar, de 

mest framträdande är osjälvständig, fobisk, tvångsmässig och borderline 

personlighetsstörning. Dessa anorektiska personer är också ofta ängsliga och oroliga (Wentz 

2010). 

Vid bulimia nervosa så är depression vanligt. Dessa personer kan också lida av 

ångestsyndrom som specifik fobi, social fobi, tvångssyndrom och generaliserat 

ångestsyndrom. Vanliga personlighetsstörningar som kan ses är osjälvständig, borderline och 

fobisk personlighetsstörning. Även multiimpulsiv kan vara en personlighetsstörning som 

förknippas med bulimi. Personligheten hos dessa bulimiker kan visas genom olika impulsiva 

handlingssätt som snatteri, intoxikationer, självskadande beteende, alkohol- och drogmissbruk 

eller sexuellt riskbeteende. Dock så är det en låg andel av bulimikerna som uppvisar detta 

beteende och personlighet (Wentz 2010).  

1.8 Riskfaktorer 

Anorexia nervosa och bulimia nervosa påverkar alla kroppens organ. Hormonellt kan kroppen 

reagera med att gå tillbaka till en prepubertal fas. Detta resulterar i låg insöndring av 

kvinnliga könshormon eller manliga könshormon, beroende på om personen i fråga är tjej 

eller kille. Låga thyroideahormonvärden visas, vilket påvisar att ämnesomsättningen går på 

sparlåga. Den pälsliknande kroppsbehåringen, lanugobehåringen, är också ett tecken på den 

låga ämnesomsättningen. Denna kroppsbehåring bildas för att människor behöver 

kroppsvärmen. Anorexia nervosa och bulimia nervosa kan i vissa fall också leda till 

störningar i kroppens salt- och vätskebalans och hjärtrytmrubbningar (Wentz 2010). Mag-och 

tarmproblem är ett vanligt förekommande fenomen. Långsam tömning av magsäcken, 

magkatarr, magsmärtor, nedsatta tarmrörelser som ger obstipation och buksmärtor kan vara 

faktorer som leder till uppblåsthet och denna uppblåsthet gör så att människorna kan uppleva 

att de är ”tjocka” fast de inte är det (Wentz 2010; Hermont, Pordeus, Paiva, Nogueira, Abreu 

& Auad 2013). På knogarna kan förhårdnader ses som kallas för ”Russell´s sign”. Detta 

uppstår när personerna stoppar fingrarna i halsen för att kräkas, knogarna blir då skadade. På 

grund utav alla kräkningar så är deras tandemalj skadad. De har en ökad risk för 
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kariesbildning då tandköttet är svullet. Många av de drabbade kan även lida av, eller inom en 

snar framtid lida av, lågt blodtryck, långsam hjärtrytm, och minskad bentäthet (Wentz 2010). 

Anorexia nervosa och bulimia nervosa är sjukdomstillstånd som kan ge konsekvenser som 

bestående skador och risk för förtidig död. Detta sjukdomstillstånd kan även medföra en låg 

grad av livskvalitet samt mycket lidande (Socialstyrelsen 2014).  

 

1.9 Body Mass Index (BMI) 

Body Mass Index är ett mätinstrument som används för att mäta om personer lider av 

undervikt, övervikt eller fetma. Detta mätinstrument kan användas på människor i alla åldrar. 

Body Mass Index uttrycks i kg/m
2
. För att räkna ut Body Mass Index så divideras 

kroppsvikten i kilogram med kroppslängden i meter
2
. World Health Organization har 

bestämmelser på gränser för vad som anses vara undervikt, övervikt och fetma. Dessa 

bestämmelser kan ses i tabell 1 (World Health Organization 2014). 

Tabell 1. Body Mass Index (BMI) enligt World Health Organization. 

Klassifikation BMI (kg/m
2
) 

Undervikt <18.50 

Normalvikt 18.50 - 24.99 

Övervikt >25 

Fetma >30 

 

1.10 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Sjuksköterskans ansvarsområde inom vårdyrket är omvårdnad. Omvårdnad för sjuksköterskor 

omfattas av olika kompentensområden nämligen omvårdnadens teori och praktik, forskning, 

utveckling, utbildning, ledarskap, vetenskaplig kunskap och ett patientnära arbete. Det 

vetenskapliga kunskapsområdet innefattar kunskap om människor, dess hälsa och 

välbefinnande relaterat till hälsa, ohälsa, lidande och död. Samtliga kompetensområden skall 

genomsyras av ett etiskt förhållningssätt samt en helhetssyn (Svensk sjuksköterskeförening 

2009; Socialstyrelsen 2005).  Dessa punkter visar hur en helhetssyn och etiskt förhållningssätt 

skall genomsyra arbetet som sjusköterskan genomför. Sjuksköterskan skall:  

 ”Utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn  

 Visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet  

 Tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter  

 Visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar  
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 Utifrån patientens och/eller närståendes önskemål och behov föra deras talan  

 Tillämpa gällande forskningsetiska konventioner   

 Tillvarata arbetslagets och andras kunskaper/erfarenheter och genom teamsamverkan 

bidra till en helhetssyn på patienten” (Socialstyrelsen 2005). 

Sjuksköterskor har en etisk kod att förhålla sig till, International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod för sjuksköterskor. Koden är uppdelad i fyra huvudområden, sjuksköterskan och 

allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt 

sjuksköterskan och medarbetare. Denna kod beskriver hur sjuksköterskor skall förhålla sig i 

sitt etiska handlande i arbetet med patienter utifrån sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden. Dessa ansvarsområden är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande. Den beskriver även att omvårdnad skall brukas med 

hänsyn till människors olika värderingar, tro och vanor samt respekt för mänskliga rättigheter. 

Sjuksköterskor skall fokusera på vad som skapar och bevarar en människas hälsa oavsett 

sjukdomstillstånd genom att använda sig av ett salutogent förhållningssätt (Svensk 

sjuksköterskeförening 2009; Svensk sjuksköterskeförening 2007). Inom omvårdnadsyrket 

betraktas människan som en fri individ, därav bör omvårdnaden ske på individnivå utifrån 

dennes egna unika förutsättningar. En av sjuksköterskans arbetsuppgift är även att stärka 

patientens tilltro till sin förmåga och egna resurser. Sjuksköterskorna bör stödja patienterna 

till att stärka sin autonomi (Svensk sjuksköterskeförening 2008). 
 

 

1.11 Den vårdande relationen  

Människor som lider av anorexia eller bulimi har ofta ett stort behov av ett omhändertagande 

ur ett helhetsperspektiv, vilket innebär att sociala, psykologiska och medicinska 

omvårdnadsinsatser bör ges utifrån patienternas individuella behov då dessa ätstörningar kan 

leda till psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa innebär nedsättning av psykiska funktioner.  Psykisk 

ohälsa kan ta sig uttryck i olika syndrom som kan kännas igen av vården och bedömas utifrån 

diagnostiska kriterier (Socialstyrelsen 2013). Sjuksköterskor inom vården möter dessa 

människor som på grund utav sitt sjukdomstillstånd lider av stress, depression och oro. Det är 

viktigt att sjuksköterskan har kunskaper att kunna identifiera psykisk ohälsa. Inom vården av 

ätstörningar är det viktigt att en sjuksköterska kan skapa en god vårdande relation till 

patienten då omvårdnadsinsatserna bedrivs som en process. Dessa relationer kan skapas 

genom kommunikation, samspel mellan sjuksköterska och patient. Vårdprocessen utgår från 

att sjuksköterskan tillsammans med patienterna bör bedöma, planera och åtgärda svårighet 

som lett till att patienterna lider av psykisk ohälsa. Omvårdnadsarbetet bör vara inriktat på 
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samt utgå från patienternas aktuella situation. Sjuksköterskorna bör fokusera på att stödja 

patienterna till förändringar som kan påverka patienterna positivt relaterat till hälsa, ohälsa, 

socialt beteende och livskvalité. Den vårdande relationen kan med andra ord beskrivas som 

omvårdnad av patienter (Skärsäter 2009). Respekt, förtroende och ömsesidighet är tre faktorer 

som innefattar en god och ansvarsfull vårdande relation. Detta måste sjuksköterskan inge sina 

patienter redan vid första mötet. Sjuksköterskan måste även kunna gå in i en jag-du-relation 

och i ett jag-det-förhållande med patienterna. En medvetenhet om sig själv och sina patienter 

krävs av sjuksköterskan för att en ansvarsfull och meningsfull relation skall kunna skapas. 

Vad som kännetecknar en jag-du-relation är jämlikhet, bekräftelse, ömsesidighet och 

acceptans. Sjuksköterskan måste sträva efter egen utveckling för att kunna möta varje enskild 

patient utifrån dennes förutsättningar. Vad som kännetecknar ett jag-det-förhållande är att 

patientens problem avgör vilket förhållningssätt sjuksköterskan bör använda sig av. Dessa två 

relationer kompletterar varandra mot en bättre vård. En viktig påminnelse till sjukvårdare är 

att patienterna har ett behov av att bli respekterade som människor och inte objektifierade. 

Sjuksköterskan måste kunna möta patienten på dennes nivå och förstå dennes smärta och oro 

samt vinna en tillit hos patienten (Snellman 2009). Vad som också kännetecknar goda 

vårdande relationer är att både sjuksköterskor och patienter delar med sig av sina tankar och 

upplevelser till varandra. I detta skede bör sjuksköterskorna lära sig att skilja på socialt stöd 

och professionellt stöd. Med socialt stöd menas minst två eller flera människor som delar ett 

socialt nätverk till patienterna. Denna form av stöd skall ge tillit, ömsesidighet och förtroende. 

Det professionella stödet kännetecknas av att sjuksköterskor bör möta patienterna i sin 

yrkesroll som omvårdnadsexpert. Det professionella stödet innebär att sjuksköterskorna bör 

underlätta för patienterna att vilja kommunicera om sina problem, stödja patienterna i deras 

aktiviteter, underlätta för deras integritet och egenvård samt hjälpa patienterna till att utreda 

det destruktiva beteendet de ibland kan uppvisa för att kunna skapa förändring (Wentz 2010). 

Sjuksköterskans uppgift för omvårdnaden av en patient med ätstörningar syftar även till att 

hjälpa patienten att ta kontroll över sitt liv och hjälpa patienten till att hantera känslor samt 

hjälp till utveckling av strategier för hantering av sin sjukdom. Sjuksköterskan bör se till att 

patientens behov tillgodoses. Sjuksköterskan har även en viktig roll i att hjälpa patienten till 

att formulera mål och ge stöd till utveckling (Skärsäter 2009).  Det är viktigt för omvårdnaden 

att patienterna får den utredning och behandling som behövs för att nå ett tillfrisknande och 

för att förebygga återfall av sjukdomarna (Hermont et al. 2013; Prowse, Bore & Dyer 2013). 

Det kan vara utmanande för sjuksköterskor att ta reda på om de patienter som söker vård lider 

av ätstörningar. Patienter med ätstörningar kommer oftast in akut på grund av uttorkning, som 
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oftast orsakats av missbruk av laxeringsmedel eller för lågt vätskeintag (Mascolo, Trent, 

Colwell & Mehler 2012).  

 

1.12 Den icke vårdande relationen 

Den icke vårdande relationen kan beskrivas så att i vissa fall kan patienten känna sig 

förolämpad och ignorerad för att sjuksköterskan inte har bemött patienterna på ett gott och 

värdigt sätt. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan ibland upplevas ovänliga och 

arroganta. Detta kan bero på att patienterna och sjuksköterskan inte alltid delar samma 

uppfattning av den unika situation som råder. Det kan finnas en obalans mellan patient och 

vårdare som kan leda till negativa upplevelser sett ur patientens synvinkel. Vissa 

sjuksköterskor och vårdare kan även se den vårdande relationen till patienterna som 

oprioriterad, de menar på att vårdhandlingar och behandlingar är av större vikt, vilket innebär 

att viss vårdpersonal inte tar den vårdande relationen till patienter på allvar (Snellman 2009).  

1.13 Dorothea Orems egenvårdsteori  

Orems egenvårdsteori fokuserar på att hjälpa personer att uppnå självständighet så långt som 

möjligt. Sjuksköterskor bör stödja patientens egenvård då dennes livssituation förändras. 

Detta för att främja välbefinnande, hälsa och normal kroppsfunktion. Egenvårdskapaciteten 

kompenseras av sjuksköterskor när det behövs och egenvårdsförmågan stödjs av 

sjuksköterskor när det är möjligt. Allmänsjuksköterskan kan genom Orems egenvårdsteori 

hjälpa patienter med anorexia nervosa och bulimia nervosa att uppnå egenvård genom att 

stödja, vägleda och utbilda patienten till att uppnå egenvård (Alligood Raile & Marriner 

Tomey 2009). Teorin delas upp i tre delar; Teorin om egenvård talar om det en person själv 

gör för att behålla sitt välmående och hälsa. Egenvårdsbehoven kan vara universella, som till 

exempel behovet av mat och vatten. Det kan även vara ett utvecklat behov, som behovet av att 

anpassa sig till sin omgivning. Teorin om egenvårdsbrist tar upp anledningen till varför en 

person behöver sjukvård, en obalans i förhållandet mellan en persons behov och dennes 

resurser att klara av dem. Teorin om omvårdnadssystemet talar om vad sjuksköterskan och 

patienten kan göra tillsammans för att egenvårdskraven skall uppnås eller vad sjuksköterskan 

själv kan göra för att hjälpa patienten till självhjälp. Detta kallas omvårdnadskapacitet och 

menar till att kompensera en individs egenvårdskapacitet då den inte är tillräcklig för att 

tillgodose patientens egenvårdsbehov. Orem skriver om olika grader av stöd till patienten; 

fullt stöd, delvis stöd eller enbart stöd genom information. Detta beroende på i vilket stadie 
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patienten befinner sig i gällande egenvårdskapaciteten (Alligood Raile & Marriner Tomey 

2009; Jahren Kristoffersen 2006). 

1.14 Problemformulering 

Vårdande relationer till patienter med anorexia nervosa och bulimia nervosa är av stor vikt vid 

behandling av dessa patienter och bör vara högt prioriterat av sjuksköterskor. 

Enligt Världshälsoorganisationens beräkningar ökar andelen personer som lider av anorexia 

nervosa och bulimia nervosa, vilket medför att det är ett viktigt ämne att studera. Av 

förundersökningar till studien så framgår det även att det finns lite forskat gällande den 

vårdande relationen till patienter med anorexia nervosa och bulimia nervosa ur ett 

sjuksköterskeperspektiv, vilket påvisar att det råder en kunskapslucka inom ämnet. 

Allmänsjuksköterskan kan genom sin utbildning stödja och hjälpa patienter med 

egenvårdsbrist. Författarna till föreliggande litteraturstudie vill med denna beskrivande 

litteraturstudie lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter av den vårdande relationen till patienter 

som lider av anorexia nervosa och bulimia nervosa genom att analysera tidigare genomförda 

studier. 

 

1.15 Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av den vårdande 

relationen till patienter med anorexia nervosa och/eller bulimia nervosa samt att granska de 

inkluderade vetenskapliga artiklarnas datainsamlingsmetod. 

 

1.16 Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av den vårdande relationen till patienter med anorexia 

nervosa och/eller bulimia nervosa?  

 

2. Hur beskrivs de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod?  

 

2. Metod 

2.1 Design 

Denna litteraturstudie var en beskrivande litteraturstudie. En beskrivande litteraturstudie 

innebar att redan förekommande material använts för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar (Polit & Beck 2012). 
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2.2 Databaser 

De vetenskapliga artiklarna har sökts fram via databaserna Pubmed och PsycInfo. Dessa 

databaser har valts ut då de är tillgängliga via Högskolan i Gävles (HIG) server. Lämpliga 

artiklar har studeras utifrån studiens syfte och frågeställning. Pubmed och PsycInfo är två 

omvårdnadsdatabaser som omfattar ett stort antal artiklar inom vårdvetenskap.  

 

2.3 Sökord/Sökstrategier 

Författarna bokade en tid med bibliotekarien på Hudiksvalls sjukhusbibliotek för att få hjälp 

med att finna relevanta sökord. Detta för att få fram artiklar som passade ihop med syftet och 

frågeställningen till föreliggande litteraturstudie. I svenska MeSH hittades relevanta termer till 

sökningen i Pubmed, de MeSH-termer som använts var: eating disorders och nurses. MeSH-

termerna kombinerades sedan med den boolenska termen AND för att begränsa sökningen 

och få ett smalare samt mer specifikt resultat. Ordet upplevelser har inte någon MeSH-term så 

författarna använde ordet experianc*. Trunkering, ett asteriskt tecken (*), användes för att inte 

missa de olika ändelserna av ordet. Då databasen PsycInfo inte använder sig av MeSH-termer 

valde författarna ut egna nyckelord: eating disorders, nurses, nursing och recovery. Även här 

kombinerades termerna med den boolenska termen AND i olika kombinationer av sökorden. 

Några av de valda artiklarna var återkommande, men har i sammanställningen bara redovisats 

en gång. Två av artiklarna var manuellt framtagna från tidigare publicerade artiklars 

referenslistor. 

En översikt av resultatet från sökningarna och dess utfall kan ses i tabell 2.  

 

2.4 Utfall av databassökningar 

En översikt av databaser, söktermer, antal träffar, bortfall och antal valda källor - exklusive 

dubbletter visas i tabell 2.   
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Tabell.2 Resultat databassökningar 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Bortfall Valda källor 

(exl. 

dubbletter) 

Pubmed Eating disorder AND Nurses 261 Se flödes 

schema 

6 

PsycInfo  Eating disorder AND Nurses 361 Se flödes 

schema 

4 

PsycInfo Eating disorder AND Nursing 

AND Recovery 

62 Se flödes 

schema 

1 

Manuell 

sökning 

 2  2 

Totalt:  666  13 

     

 

2.5 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier för artiklarna i litteraturstudien var att de skulle vara vetenskapligt 

granskade, abstrakt skulle finnas tillgängligt och artiklarna skulle vara utgivna på svenska 

och/eller engelska. Artiklar publicerade mellan 2000-2014 av både kvalitativ och kvantitativ 

ansatts inkluderades. Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara etiskt granskade 

och svara på studiens syfte och frågeställningar samt finnas fritt tillgängliga via högskolan i 

Gävle eller Hudiksvallssjukhus biblioteks databaser. Exklusionskriterier var artiklar skrivna 

på andra språk än svenska och engelska, review artiklar, artiklar som inte svarar på studiens 

syfte och frågeställning. Artiklar som inte genomgått någon form av etisk granskning, som var 

publicerade innan år 2000, inte fritt tillgängliga via högskolan i Gävle eller 

Hudiksvallssjukhusbibliotek. Även dubbletter exkluderades. 

   

2.6 Valda källor 

I figur 1 visas ett flödesschema över hur författarna hade gått tillväga för att sortera bort de 

irrelevanta artiklarna och processen över hur de artiklar som överensstämde med syftet och 

frågeställning valdes ut att vara med i föreliggande litteraturstudie. I bilaga 1, tabell 3 visas de 

valda artiklarnas författare, årtal, land, titel, ansats, design, urval/undersökningsgrupp, 
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datainsamlingsmetod och dataanalysmetod som ingår i resultatet i föreliggande 

litteraturstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema, vilket innehåller en sammanställning av inkluderade och 

exkluderade vetenskapliga artiklar över en bortfallsanalys. 

 

2.7 Dataanalys 

Dataanalysen har genomförts i enlighet med Polit & Beck (2012) för hur en granskning skall 

genomföras. Polit & Beck (2012) beskrev att en datanalys för kvalitativa studier börjar med 

att utveckla ett kategorischema, detta för att bryta ned de kvalitativa analyserna i mindre 

Artiklarna saknade abstrakt 

och/eller gick inte att se i fulltext. 

Artiklarna är skrivna på annat 

språk än svenska och engelska. 

Artiklarnas titel lästes igenom, de 

som inte överensstämde studiens 

syfte och frågeställningar valdes 

bort.  

Artiklarnas abstrakt 

överensstämde inte studiens syfte 

och frågeställningar. (exl. 

dubbletter) 

 

Artiklarnas resultat, passade inte 

in med studiens syfte och 

frågeställningar  

Antal träffar i 

Pubmed:261 

träffar i 

 Pubmed: 

222222626126

1 -88 

Antal träffar i 

PsycInfo: 361 

Antal träffar i 

PsycInfo: 62 

 

Psykinfo666166

26662261 

-144 -18

 
 

-88 

-7 -0 -0 

-38 -192 -145 

-4 -19 -11 

-1 -2 -4 

Antal utvalda artiklar  

(exl. dubbletter) 

 

 6st 4 1 
Totalt 

antal 

utvalda 

artiklar: 

13 

Manuells

ökning:2 
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delar. När kategorier skapats av innehållet i de kvalitativa analyserna så skulle kategorierna 

kodas. Kodningen avser skapa underrubriker och tillhörande resultattext av de kvalitativa 

analyserna. Polit & Beck (2012) beskrev att en dataanalys för kvantitativa studier startar med 

att koda studiernas resultat för att sedan efter kodning analysera resultatets innehåll. 

Till en början granskades de vetenskapliga artiklarnas titel utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Titlar som författarna ansågs relevanta gick vidare till att artikelns abstrakt 

granskades mer grundligt, detta gjorde författarna var för sig. Efter att granskat flertalet 

abstract valde författarna tillsammans ut de vetenskapliga artiklar som verkade mest relevant 

för denna litteraturstudie. Dessa sparades sedan ned och granskades ytterligare utifrån 

studiens syfte och frågeställning. Artiklarnas resultatdel hade granskats av båda författarna på 

varsitt håll utifrån studiens syfte och frågeställning. De artiklar som författarna valde ut hade 

blivit genomlästa flera gånger för att få en förståelse för artiklarnas innehåll. Utifrån studiens 

frågeställning hade artiklarnas resultat delats upp i kategorier som sedan hade sammanställts 

enligt följande underrubriker; utveckling av vårdande relationer, terapeutiska relationer, 

faktorer som påverkar utvecklandet av vårdande relationer samt egenskaper och kunskaper 

hos sjuksköterskor för utveckling av vårdande relationer.  Detta genom att författarna 

markerade likheter och skillnader för att identifiera mönster och därmed dela in dem i 

lämpliga kategorier. Utifrån dessa kategorier skapades en större förståelse samt en helhet för 

de utvalda artiklarna (Polit & Beck 2012). Textenheterna som hade gemensamt innehåll 

bildade olika kategorier. Materialet med gemensamt innehåll (kategori) analyserades och 

syntetiserades så rubriker och resultat bildades. Enligt Polit & Beck (2012) liknar 

dataanalysen i en litteraturöversikt dataanalysen i en kvalitativ studie eftersom fokus då ligger 

på att identifiera betydande teman/kategorier. Kategorierna presenterades i resultatdelen som 

löpande text med underrubriker. En sammanställning över de 13 valda artiklarnas syfte och 

resultat finns i bilaga 2, tabell 4. 

  

De inkluderade artiklarnas metodbeskrivning granskades av båda författarna för att klargöra 

betydelsen av den valda datainsamlingsmetoden. Detta har redovisats i löpande text samt i 

tabell. En tabell över de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod redovisas i bilaga 1, 

tabell 3. De inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod granskades för att författarna skulle 

kunna visa betydelsen de haft för resultatet för de inkluderade artiklarna samt påvisa dess 

skillnader och likheter.  
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2.8 Forskningsetiska överväganden 

De vetenskapliga artiklarna som har varit inkluderade i denna litteraturstudie har varit etiskt 

granskade och godkända av en etisk kommitté där studien genomförts. I artiklar där detta inte 

tydligt framgick kontrollerades utgivarens etiska krav för publicering för att säkerställa att 

även dessa artiklar blivit etiskt granskade. Deltagarna i de vetenskapliga artiklarna/studierna 

har informerats om dess syfte. Polit & Beck (2012) har funnits med som litteratur för denna 

litteraturstudie. Detta för att hjälpa författarna till att redovisa resultatet utan påverkan av egna 

värderingar. 

 

3. Resultat 

Resultatet har presenterats i löpande text. Totalt 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats har använts och två vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats har använts. 

Författarna har genom granskning av de vetenskapliga artiklarna kommit fram till fyra 

genomgående underrubriker, Utveckling av vårdande relationer, terapeutiska relationer, 

faktorer som påverkar utvecklandet av vårdande relationer samt egenskaper och kunskaper 

hos sjuksköterskor för utveckling av vårdande relationer. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie har ansett att dessa fem genomgående underrubriker var betydande faktorer 

som påverkar vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter med anorexia nervosa 

och/eller bulimia nervosa. 

 

3.1 Utveckling av vårdande relationer 

Studier visade för att utveckla vårdande relationer av vikt med patienter som led av 

ätstörningar behövde sjuksköterskor i första mötet med patienten vara kärleksfull och 

empatisk. Detta för att patienterna i sin tur skulle kunna skapa ett förtroende och tillit till 

sjuksköterskorna. När detta förtroende hade skapats började krav ställas på patienterna. 

Patienterna borde enligt sjuksköterskorna ledas med fast hand så att de följer avdelningens 

regler. Sjuksköterskorna övervakade vad patienterna åt samt kontrollerade att de inte 

motionerade, de tog över kontrollen. Detta innebar att dessa patienter gavs ständigt 

närvarande vård av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna menade också på att de inte fick vara 

för hård på patienterna, vilket ibland kunde ses som problematiskt om patienterna var 

motsträviga (Ryan, Malson, Clarke, Anderson & Kohn 2006; Ramjan 2004). Om ansvaret 

togs ifrån patienterna i ett första skede såg sjuksköterskor att patienterna lättare visste vad 

som förväntades av dem samt att den vårdande relationen underlättades. När patienterna 

börjat öka i vikt och påvisat ändring i sina matvanor började patienten återfå en del av sitt 
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ansvar. De val patienterna gjorde kontrollerades fortfarande av sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskor menade på att det var viktigt att ge patienterna förtroende och uppmuntring till 

att göra egna korrekta val. Det var också viktigt att diskutera ätstörningar med patienterna för 

att de skulle förstå hur de förstör och bryter ned sina kroppar. Något som också visade sig 

utveckla den vårdande relationen mellan sjuksköterskor och patienter var att sjuksköterskorna 

satte sig ned vid bordet och åt en måltid tillsammans med patienterna. Detta resulterade oftast 

i en ökad gemenskap (Bakker, Van Meijel, Beukers, Van Ommen, Meerwijk & Van Elburg 

2011). Sjuksköterskor som arbetar med patienter som lider av ätstörningar kunde av 

patienterna upplevas som en modersfigur, en människa med disciplin och en god sjukvårdare 

som har ett gott samarbete med andra yrkesroller inom vårdyrket. De sjuksköterskor som 

ibland blivit kallad moder fann detta positivt då de kände att patienterna litade på dem, vilket 

även visat sig stärka och utveckla den vårdande relationen (Ryan et al. 2006). 

 

3.2 Terapeutiska relationer 

Studier visade att skapa terapeutiska relationer med dessa patienter har visat sig påverka den 

vårdande relationen positivt. En utbildad sjuksköterska har goda förutsättningar att skapa en 

god terapeutisk relation till patienter (Ramjan 2004).  Sjuksköterskor fann det viktig att 

utveckla terapeutiska relationer med patienterna. Genom denna relation kunde 

sjuksköterskorna dela med sig av sina kunskaper till patienterna. Den terapeutiska relationen 

bör helst skapas utan motstånd. Sjuksköterskor menade på att det var viktigt att patienterna 

fick kunskap om läkningsprocessen de skulle genomgå och vad som hade hänt med deras 

kroppar som följd av ätstörningen. Detta för att öka patienternas förståelse av problemet samt 

för att minska motståndet. Sjuksköterskor har också beskrivit vikten av att förmedla tillit till 

patienten och förmåga att stödja de åtgärder som vidtagits av patienten för att övervinna sin 

rädsla om att släppa sjukdomen. Att utforma goda terapeutiska relationer har ofta lett till en 

stärkt vårdande relation (Snell, Crowe & Jordan 2010; Davey, Arcelus & Munir 2013). 

Sjuksköterskor utförde åtgärder för att upprätthålla en lyhörd terapeutisk relation i väntan på 

att patienten skulle göra en anslutning med sina erfarenheter av sjukdomen i den terapeutiska 

relationen med sjuksköterskan, vilket genomfördes i harmonisk miljö. Att upprätthålla den 

terapeutiska relationen kunde vara utmanande i många fall. Professionell kunskap, emotionellt 

arbete och självbevarelse var tre ledord till sjuksköterskor för att kunna behålla den 

terapeutiska relationen medan de upprättade terapeutiska gränser. Att vara självsäker och 

känna sig säker på sitt arbete som sjuksköterska kunde enligt sjuksköterskornas erfarenheter 

hjälpa patienterna. Att upprätthålla och bibehålla en terapeutisk relation med patienter som led 
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av ätstörningar krävde skickliga förhandlingar och terapeutiska färdigheter (Snell, Crowe & 

Jordan 2010). Ibland kunde vissa patienter behöva näringsdropp, vilket kunde resultera i 

motstånd från patientens sida. I de fall där patienterna behövde ha näringsdropp blev 

sjuksköterskorna tvungna att hålla fast dem. Detta kunde leda till att den terapeutiska 

relationen raserades på grund utav att sjuksköterskorna svek patienternas förtroende vilket i 

sin tur resulterade i negativ påverkan av den vårdande relationen, detta enligt 

sjuksköterskorna själva (Carter, Webb, Findlay, Grant & Van Blyderveen 2012). Det fanns 

också ett behov av att vara äkta för att etablera en autentisk och terapeutisk relation till 

patienterna. Sjuksköterskan kunde få känslan av att lyckas när patienten delade med sig av 

personliga värderingar och åsikter. Både för patienter och sjuksköterskan var det viktigt att 

mötet med varandra kändes säkert och pålitligt. För ett gott tillfrisknande krävdes det att 

patienterna kände sig säkra. Med säkerhet menade en plats i miljön eller sinnet där en djupare 

relation kunde utvecklas mellan patient och vårdare. Detta kunde hjälpa till att sortera ut den 

verkliga personen och ätstörningen (Wright & Hacking 2011). 

 

3.3 Faktorer som påverkar utvecklandet av vårdande relationer  

Studier visade på att faktorer som påverkade utvecklandet av vårdande relationer kunde vara 

enligt sjuksköterskorna att patienterna kunde ha svårt att lita på sjuksköterskorna, då de hade 

en rädsla av att öppna upp sina känslor för andra (Ramjan 2004). En genomförd studie 

påvisade att dessa patienter ibland kunde upplevas manipulativa. Sjuksköterskor menade på 

att det kunde vara väldigt utmanade att vårda dessa patienter då de uppvisade ett sådant 

beteende. Om flera patienter var intagna samtidigt kunde det, enligt sjuksköterskorna, bli 

svårare att hantera dessa situationer då patienterna tog stöd av varandra och strider kunde lätt 

uppstå mellan sjuksköterskorna och patienterna (Ryan et al. 2006). Vid manipulation kunde 

det ibland vara svårt för sjuksköterskorna att inte ta det personligt, även fast beteendet 

egentligen handlade om patienternas sjukdomsprocess och deras väg mot tillfrisknande 

(Carter et al. 2012). Sjuksköterskor fann det jobbigt när patienterna försökte få 

sjuksköterskorna att arbeta mot varandra, ljuga eller vända på sagda ord för att återfå den egna 

kontrollen. Vissa sjuksköterskor ansåg att de olika beteenden som patienterna uppvisade var 

en överlevnadsinstinkt, till följd av detta valde många sjuksköterskor att inte lita på 

patienterna (Ramjan 2004). En faktor som kunde påverka den vårdande relationen negativt 

var känslor. Känslor som kunde uppstå hos sjuksköterskorna vid vård av anorexiapatienter 

och bulimipatienter var bland annat frustration. Sjuksköterskorna lade ned mycket tid på att 

hjälpa dessa människor och kunde ibland känna frustration, uppgivenhet och utmattning när 
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de såg att vissa patienter fick återfall när de kom hem (Ryan et al. 2006; King & Turner 

2000). Sjuksköterskorna menade att det är ett konstant pågående krig med patienterna om att 

de vägrar äta och sluta träna, vilket kunde kännas frustrerande, nedslående och påverkade 

mentalt. Att ofta hantera negativitet från patienterna kunde vara väldigt energitömmande 

(Carter et al. 2012). Känslor som trohet, ärlighet och att vara icke-dömande hos 

sjuksköterskorna kunde lätt ändras mot en känslomässig berg- och dalbana av ledsenhet, ilska 

och nedslagenhet vid vård av patienter med ätstörningar. Vissa sjuksköterskor orkade inte 

med arbetet psykiskt, vilket resulterade i att de inte hade orken till att engagera sig i 

patienterna mer än nödvändigt.  Sjuksköterskorna stängde av för att skydda sig själva (King & 

Turner 2000). Många sjuksköterskor var nöjda och kände en belöning av att arbeta med dessa 

patienter. Dessa sjuksköterskor kunde istället kännas vid sådana känslor som sympati, 

medlidande, lycka, tillfredsställelse och belöningskänsla (Raveneau, Feinstein, Rosen & 

Fisher 2014). Det fanns vissa sjuksköterskor som hade negativa inställningar till patienter med 

ätstörningar då de kunde tycka att de var oförutsägbara, svåra att prata med och sällan 

tillfrisknade. Sedan fanns det också sjuksköterskor som fann arbetet positivt (Björkman, 

Angelman & Jönsson 2008). Att vara icke-dömande gentemot dessa patienter kunde i vissa 

situationer vara svårt då de kunde lägga till olika beteenden för att få sin vilja igenom. Dessa 

patienter borde ledas med fast hand (King & Turner 2000). Av erfarenheter ansåg vissa 

sjuksköterskor att det var bra att genomföra vardagssysslor tillsammans med patienterna då 

det kunde utveckla ett bättre samarbete mellan patient och sjuksköterska samt att patienterna 

kanske vågade öppna upp sig mer när de kände ett förtroende (Raveneau et al. 2014). Att 

arbeta med dessa patienter var intensivt och ibland psykiskt krävande och det fanns 

begränsade möjligheter till avkoppling. Patienterna borde hela tiden övervakas vilket kunde 

leda till att personalen aldrig riktigt kunde slappna av. Trots detta beskrevs arbetet som 

meningsfullt och stimulerande. Resultaten av arbetet som läggs ned på patienterna visade sig 

allteftersom då patienterna börjat må bättre, vilket innebar att personalen orkade med detta 

yrke bättre (Johanson, Skärsäter & Danielson 2012). Invägningen varje vecka var patienternas 

största skräck, men det var också sjuksköterskornas största bevis på om behandlingen funkade 

eller inte. Sjuksköterskorna försökte vända saker mot patienterna för att de skulle försöka att 

inte tänka på sin vikt. Även om detta moment var svårt för patienterna behövde 

sjuksköterskorna ändå ha tålamod samt utstråla en känsla av säkerhet. De bör alltid avge 

säkerhet om att behandlingen skulle fungera annars kunde de heller inte uppnå vårdande 

relationer av god art (Wright & Hacking 2011). Enlig en genomförd studie så hade 

sjuksköterskor genom observationer sett att det fanns många faktorer och orsaker till 
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utvecklandet av dess ätstörningar (Raveneau et al. 2014). Sjuksköterskor som inte hade sådan 

stor vana och erfarenhet av att vårda patienter med ätstörningar kunde uppleva vikten av att 

veta vad en ätstörning kunde utlösas av för att på ett bättre sätt kunna utveckla goda vårdande 

relationer (Carter et al. 2012). 

 

3.4 Egenskaper och kunskaper hos sjuksköterskor för utveckling av vårdande relationer 

Studier visade på att alla människor bör behandlas lika oavsett sjukdomstillstånd. Det borde 

vara en kvalité på omvårdnaden som ser till människans behov (King & Turner 2000). För att 

vården skulle vara av god kvalité krävdes bland annat ansvar, omsorg, empati och respekt. De 

färdigheter som behövdes för yrket kunde läras in, men det viktigaste var att kunna se 

patienterna som människor och inte behandla dem som objekt (Burhans & Alligood 2010). 

Sjuksköterskor som hade arbetat med patienter som led av ätstörningar under en längre tid 

hade sett att det var en trygghet för de flesta patienter att bli kontinuerligt vårdad av samma 

sjuksköterska/sjuksköterskor. Om olika sjuksköterskor kommer och går kunde det leda till en 

mer otrygg miljö för patienterna. Att ha kontinuitet i relationer med 

sjuksköterska/sjuksköterskor kunde också vara till fördelen då de kände patienterna väldigt 

bra och hade mer kunskap om hur de fungerade i olika situationer, vilket även ledde till bättre 

vårdande relationer (Ryan et al. 2006). Enligt sjuksköterskor var det viktigt att se till hela 

ätstörningen och inte bara delar av den för att kunna hjälpa patienterna till ett bättre 

tillfrisknande, och detta utan att tvivla på sig själva som sjuksköterska. Ätstörningar kunde ta 

över människorna och få dem att göra och säga saker som de normalt sett inte skulle göra 

(King & Turner 2000). För att utveckla goda vårdande relationer var det viktigt att 

sjuksköterskor och andra yrkegrupper som arbetade med människor som led av ätstörningar 

samarbetade och stöttade varandra samt att alla arbetade mot samma mål. Varierande 

kunskaper och erfarenheter kunde vara goda resurser i dessa sammanhang (Johansson, 

Skärsäter & Danielson 2012). Faktorer som var till hjälp för den vårdande relationen enligt 

sjuksköterskorna var kunskap om sjukdomen, bekanta sig med sjukdomen, teamsupport och 

teammöten. Faktorer som kunde påverka den vårdande relationen negativt enligt 

sjuksköterskor var olika regler för olika patienter, byte av läkare varje vecka, byte av 

sjuksköterska/sjuksköterskor varje vecka och dålig kommunikation (Raveneau et al. 2014). 

Sjuksköterskor hade av erfarenheter märkt att det var viktigt för patienterna att få tala ut om 

sin livsstil, vilket fick dem känna sig respekterade som människor. De hade också sett att om 

sjuksköterskorna visade intresse för patienterna så följde patienterna deras råd mycket bättre. 

Många sjuksköterskor hade uppfattningen om att de skulle stötta patienterna till självhjälp 
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(Verhaeghe, De Maeseneer, Maes, Van Heeringen & Annemans 2013). Att vårda dessa 

patienter och uppnå goda vårdande relationer utan utbildning kunde i många situationer vara 

svårt. Om patienterna visar sådana känslor som ledsenhet eller upprördhet kunde det vara 

svårt för sjuksköterskor som inte hade utbildning inom området att hantera, trösta och vägleda 

patienterna i sådana situationer (Carter et al. 2012). Sjuksköterskor ansåg även att dessa 

ätstörningar var komplexa och att sjuksköterskor som inte hade någon utbildning hade svårare 

att förstå ätstörningarna. Bristen på kunskap och utbildning gjorde detta arbete svårt och 

krävande. Som sjuksköterska inom detta område var det viktigt att känna till hur 

ätstörningarna fungerade, de olika elementen, stadier och vändningspunkter (Ramjan 2004). 

Specialisering inom detta område kunde enligt vissa sjuksköterskor göra jobbet mer 

tillfredsställande. Sjuksköterskor kunde med mer utbildning bli säkrare i sitt arbete vilket i sin 

tur gynnade patienterna och den vårdande relationen (Carter et al. 2012). 

 

3.5 Granskning av datainsamlingsmetod 

Författarna till de 13 inkluderade vetenskapliga artiklarna i föreliggande litteraturstudie hade 

använt sig av olika datainsamlingsmetoder. Sju vetenskapliga artiklar hade använt 

individuella semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, tre av dessa 

vetenskapliga artiklar hade även kompletterat med fokusgrupper. En semistrukturerad intervju 

innebar en intervju där forskaren hade en lista över ämnen att täcka snarare än en specifik 

serie frågor att ställa. En fokusgrupp innebar en intervju med en grupp individer som svarar 

och diskuterar frågor om givet ämne (Polit & Beck 2012). Två vetenskapliga artiklar hade 

ospecificerade intervjuer som datainsamlingsmetod. En vetenskaplig artikel hade använt sig 

av ”grounded theory” som datainsamlingsmetod. En vetenskaplig artikel hade djupintervjuer 

som datainsamlingsmetod. Två vetenskapliga artiklar hade enkätundersökningar som 

datainsamlingsmetod. En enkätundersökning innebar att forskaren ställde frågor till 

undersökningspersonen/undersökningsgruppen i form av ett frågeformulär (Polit & Beck 

2012). De inkluderade vetenskapliga artiklarnas datainsamlingsmetod finns beskrivet i bilaga 

1, tabell 3. 

 

4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet av föreliggande litteraturstudie påvisade vikten av att sjuksköterskor i första 

mötet med patienterna agerar kärleksfullt och empatiskt. Detta för att skapa goda 

förutsättningar för goda vårdande relationer. Patienterna borde enligt sjuksköterskorna kunna 
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skapa förtroende och tillit till sjuksköterskorna. Enligt sjuksköterskors erfarenheter av vården 

av dessa patienter så borde patienterna i första etappen av vårdtiden ledas med en fast hand 

för att sedan allteftersom återfå den egna kontrollen när patienterna har påvisat att de klarade 

av de utmaningar dessa ätstörningar gav. Sjuksköterskor hade av erfarenhet även påvisat 

vikten av att utveckla terapeutiska relationer till patienterna. Genom dessa terapeutiska 

relationer kunde sjuksköterskorna dela med sig av sina kunskaper till patienterna samt att den 

vårdande relationen oftast påverkades positivt. Sjuksköterskor hade sett att patienterna kunde 

lägga till olika beteenden som påverkade utvecklingen av vårdande relationer. 

Sjuksköterskorna som arbetade med vården kring dessa patienter kunde uppleva arbetet som 

en känslomässig berg- och dalbana. Ibland kände de sig frustrerade, hjälplösa och tömda på 

energi, men när patienten gjorde framsteg upplevde de att alla timmar av slit var värdefulla då 

arbetet de uträttat var viktigt för patienternas tillfrisknande. Sjuksköterskor menade också på 

att vara utbildad inom området ledde till att de kände sig säkrare i vårdarbetet runt dessa 

patienter, vilket resulterade i en bättre vård för patienterna.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.3 Utveckling av vårdande relationer 

Studier visade för att utveckla goda vårdande relationer till patienter med ätstörningar var det 

bra om sjuksköterskan i första mötet med patienten var kärleksfull och empatisk, detta för att 

skapa ett förtroende och en tillit. När förtroende hade skapats så ställdes ökade krav på 

patienterna, vilket innebar ökad disciplin samt att patienterna hela tiden övervakades. 

Patienterna blev ledd med en fast hand och personalen såg till att avdelningens regler följdes 

(King & Turner 2000). Ett behandlingsupplägg med strikta regler var något som patienter 

uttryckt som en lättnad, att sjuksköterskorna tagit över så de till en början inte behövde tänka 

själva och/eller ta ansvar (Van Ommen, Meerwijk, Kars, Van Elburg & Van Meijel 2009). 

Enligt Zugai, Stein-Parbury & Roche (2013) hade patienter beskrivit om hur de i början inte 

gillade att följa avdelningen och personalens regler utan tyckte att de var jobbiga, men när de 

såg tillbaka på behandlingen insåg de hur viktigt detta var för deras tillfrisknande (Zugai, 

Stein-Parbury & Roche 2013). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att hur 

patienter upplever regler och att bli kontrollerad säkerligen är väldigt individuellt. Dock är det 

nog i början av behandlingen viktigt med regler eftersom dessa patienter i flera studier verkat 

ha en dålig sjukdomsinsikt. När patienterna börjat få sjukdomsinsikt, ökat i vikt och visat på 

en bättring i sina matvanor bör patienten återfå en del av sitt ansvar. De val patienterna gör 

kontrolleras fortfarande av sjuksköterskorna men de får en chans att välja ”rätt” själv. 
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Sjuksköterskor menade på att det var viktigt att ge patienterna förtroende att göra egna 

korrekta val (Van Ommen et al. 2009).  Att hjälpa patienten till självhjälp är något som styrks 

av Dorothea Orems egenvårds teori. Hon menade där på att sjuksköterskan bör hjälpa 

patienten till självhjälp. Hur mycket hjälp och stöd en patient behöver varierade mellan 

individer. 

Patienter har beskrivit att när sjuksköterskorna gav dem förtroendet att göra egna val ökade 

deras självkänsla. Det var också viktigt att diskutera ätstörningar med patienterna för att de 

skulle förstå hur de skadar och bryter ned sina kroppar (Bakker, Van Meijel, Beukers, Van 

Ommen, Meerwijk & Van Elburg 2011; Van Ommen et al 2009). Det var betydelsefullt för 

omvårdnaden att patienterna fick den utredning och behandling som behövdes för att nå ett 

tillfrisknande och för att förebygga återfall av sjukdomarna (Hermont et al. 2013; Prowse, 

Bore & Dyer 2013). Inom vården av ätstörningar var en god vårdande relation mellan 

sjuksköterskan och patienten grundläggande samt att omvårdnadsinsatserna bedrevs som en 

process ansågs viktigt. Goda vårdande relationer kunde skapas genom kommunikation, 

samspel mellan sjuksköterska och patient (Skärsäter 2009). Respekt, förtroende och 

ömsesidighet var tre ord som sammanfattade ett bra samspel i en ansvarsfull vårdande relation 

(Snellman 2009). Sjuksköterskor som arbetade med patienter som led av ätstörningar kunde 

av patienterna upplevas som en modersgestalt. Sjuksköterskor som ibland blev kallad 

”mamma” fann detta positivt då de kände att patienterna litade på dem (Ryan et al. 2006). 

Sjuksköterskor som behandlade sina patienter med respekt och ingav ett förtroende ansågs av 

patienterna som att umgås med en storasyster eller modersfigur, vilket gav dem en 

hemtrevnadskänsla (Zugai, Stein-Parbury & Roche 2013). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie ställer sig frågande till om sjuksköterskorna bör anta rollen som modersgestalt 

eller inte för att utveckla en bra vårdande relation. Det är bra att patienten känner ett 

förtroende men det är samtidigt viktigt att patienten bygger upp sin egen självkänsla. Om 

detta anses som positivt eller negativt är svårt då det kanske är väldigt individuellt och 

beroende på vilket mognadsstadium/ålder patienten har. 

 

4.4 Terapeutiska relationer 

Studier visade att professionell kunskap, emotionellt arbete och självbevarelse var tre ledord 

till sjuksköterskor för att behålla den terapeutiska relationen medan de upprättade terapeutiska 

gränser. Att upprätthålla samt bibehålla en terapeutisk relation med patienter som led av 

ätstörningar krävde skickliga förhandlingar och botande färdigheter (Snell, Crowe & Jordan 
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2010). Författarna upplever det bra att i arbetet med personer som lider av ätstörningar att 

sjuksköterskan har mer utbildning än vad allmänsjuksköterskan har.  

Då patienterna som led av anorexia eller bulimi ofta hade ett stort behov av vård både fysiskt 

och psykiskt (Skärsäter 2009). Att patienterna ofta led utav dålig sjukdomsinsikt påverkade 

även sjuksköterskorna. I King & Turner (2000) beskrev sjuksköterskorna arbetet med ord som 

frustration, hjälplöshet, utmattning, men sjuksköterskorna ansåg trots detta, arbetet som 

givande och meningsfullt när patienten blev bättre. Författarna anser därför att utbildning om 

ätstörningar medverkar till att sjuksköterskorna får en ökad förståelse för patienten och att 

arbetet därmed underlättas på det känslomässiga planet. 

Något som anses viktigt i vården av patienterna var att sjuksköterskan var uppmuntrande och 

stödjande (Zugai, Stein-Parbury & Roche 2013). Författarna menar på att detta för att 

patienterna skall kunna uppnå ett tillstånd av välbehag där de kan i ett försök bota sin ohälsa 

samt uppnå terapeutiska relationer. Detta kan då resultera i positiva vårdande relationer. 

Studier påvisade att sjuksköterskor behövde i arbetet med människor som led av ätstörningar 

övervaka patienternas matintag samt kontrollera att de inte motionerade för mycket. Detta 

innebar att patienter fick ständigt närvarande vård av sjuksköterskor (Ryan et al. 2006; 

Ramjan 2004). I vissa fall behövde patienterna näringsdropp, vilket kunde resultera i 

motstånd från patienternas sida. Om patienterna behövde dropp men vägrade blev 

sjuksköterskorna tvungna att hålla fast dem och utföra handlingen under tvång. Detta kunde 

leda till att både den terapeutiska relationen och den vårdande relationen påverkades negativt 

(Carter et al. 2012). Orem menar att människan är en aktiv varelse med mycket frihet och har 

viljan och förmågan att ta hand om sig själv och andra. Att tillgodose en persons 

egenvårdsbehov är viktigt och att dessa handlingar kan utföras av patienten, sjuksköterskan 

eller någon annan människa (Jahren Kristoffersen 2006). Vad Orem anser när det gäller att 

tillgodose dessa universella egenvårdsbehov genom tvång ställer sig författarna sig frågande 

till. Hon beskriver att människan har rätten till fri vilja men även att de egenvårdskrav som 

patienten inte själv klarar att uppfylla skall de få hjälp med. I detta fall ser inte patienten att 

föda är något denne har behov av, då de enligt dem själva inte är sjuka. Behovet av mat och 

vätska är något alla människor har. Enligt Paulson-Karlsson & Nevonen (2012) var resultatet 

från patienter som intervjuats om sina förväntningar över vården beträffande ätstörningar att 

någon skulle lyssna på dem, försöka förstå patienternas upplevelser samt bli tagen på allvar. 

Patienterna ville också dela sina rädslor och sin situation med någon som besatt kunskap och 

som skulle kunna förstå dem samt öka sin egen förståelse och kunskap om sjukdomen och 
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kosthållning.  Linville, Brown, Sturm, & McDougal (2012) menade dessvärre att patienter 

under vårdtiden upplevt vårdpersonalen som nedlåtande, dömande och att de blev kritiserade. 

 

4.5 Faktorer som påverkar utvecklandet av vårdande relationer 

Studier visade att faktorer som kunde påverka utvecklandet av vårdande relationer varierade 

från individ till individ då människor som led av anorexia eller bulimi ofta hade ett stort 

behov av ett omhändertagande ur ett helhetsperspektiv, vilket innebar att sociala, 

psykologiska och medicinska omvårdnadsinsatser borde ges utifrån patienternas individuella 

behov (Skärsäter 2009). Patienterna kunde lägga till beteenden som påverkade den vårdande 

relationen negativt. Enligt King & Turner (2000)  beskrevs personer som led av ätstörningar 

som manipulativa och opålitliga av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna ansåg även att det var 

svårt att vara icke-dömande mot sina patienter. Sjuksköterskor valde ibland att inte lita på 

patienterna när de uppvisade beteendesvårigheter. Enligt ICNs etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2007) skall sjuksköterskan visa sina patienter respekt, 

medkänsla, integritet, trovärdighet och vara lyhörda. En bra omvårdnad uppnås när relationen 

mellan patienten och sjuksköterskan är väl fungerande. Att patientens upplevelse av trygghet 

och välbefinnande stöds i harmoni med sjuksköterskan (Kihlgren, Engström & Johansson 

2009). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att sjuksköterskorna i King & Turner 

(2000) och Ramjan (2004) inte uppnår ICNs etiska kod som exempelvis säger att 

sjuksköterskor i arbetet med sina patienter bör se individen och inte bara sjukdomen. Att de 

genom att döma sina patienter även bryter mot socialstyrelsens riktlinjer om att visa respekt 

för patientens autonomi, integritet, värdighet och vara öppen och respektera olika åsikter och 

värderingar (Socialstyrelsen 2005). Sjuksköterskan bör kunna möta patienten på dennes nivå 

och förstå dennes smärta och oro samt vinna en tillit hos patienten. Sjuksköterskans uppgift 

för omvårdnaden av en patient med ätstörningar syftar även till att hjälpa patienten att ta 

kontroll över sitt liv och hjälpa patienten till att hantera känslor samt hjälp till utveckling av 

strategier för hantering av sin sjukdom. Sjuksköterskan skall se till att patientens behov 

tillgodoses. Sjuksköterskan har även en viktig roll i att hjälpa patienten till att formulera mål 

och ge stöd till utveckling (Skärsäter 2009). En viktig påminnelse till sjukvårdare är att 

patienterna behöver bli respekterade som människor och inte objektifierade (Snellman 2009). 

Känslor var faktorer som kunde påverka utvecklingen av vårdande relationer. Sjuksköterskor 

kunde känna en frustration och uppgivenhet vid omvårdnadsarbetet kring dessa patienter. 

Arbetet kunde beskrivas som en känslomässig berg-och dalbana (Ryan et al. 2006; King & 

Turner 2000). Enligt studier uppgav vissa sjuksköterskor att de inte alltid orkade med arbetet 
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och stängde känslomässigt av för att skydda sig själva (King & Turner 2000). Van Ommen et 

al. 2009 påvisade att patienter har uttryckt hur viktig de ansåg att sjuksköterskans känslor och 

tillgänglighet var för dem. Att vårdpersonalen såg dem och deras ”jag” och att de kände att 

det finns tid för dem. Detta anser författarna till föreliggande studie som en självklarhet för 

patienterna. Även fast sjuksköterskorna inte orkar med arbetet psykiskt så bör de inte stänga 

av sina känslor. Att stänga ute sina känslor inom denna vårdform anser författarna resultera i 

vårdande relationer av oduglig form och kvalité. Patienterna kanske tar till drastiska metoder 

för att få sjuksköterskornas uppmärksamhet, vilket kan resultera i nästintill ohanterlig 

omvårdnad. 

Sjuksköterskorna upplevde ofta att omvårdnaden runt dessa patienter som ett ständigt krig. 

Patienterna vägrade äta och ville inte sluta träna, vilket kunde kännas frustrerande, nedslående 

och påverkade sjuksköterskorna mentalt.  Att varje dag hantera negativitet från patienterna 

kunde vara väldigt energi tömmande (Carter et al. 2012). I tidigare forskning har patienter 

uttryckt det som jobbigt att vid behandlingen för ätstörningar låg sjuksköterskornas fokus på 

att de skulle återfå normal vikt, inte på vad de kände eller hur de mådde fysiskt och psykiskt 

(Linville et al. 2012). Dorothea Orem anser i sina omvårdnadsteorier, att för att hjälpa 

patienter till en god hälsa måste människan ses i sin helhet, inte bara sjukdomen.  

Patienter har efter behandling bekräftat att de inte hade insikt i att de var sjuka och att de inte 

såg några negativa konsekvenser med den smala och utmärglade kroppen. Den ständiga 

informationen sjuksköterskorna givit dem om sjukdomen och konsekvenser av att vara 

underviktig var en viktig del i tillfrisknandet (Van Ommen et al. 2009). Grundtanken är att 

människan är en individ som ska kunna värna om sin egen hälsa och ha ansvar för sin familjs 

välmående. För att kunna göra detta behöver människan kunskap om hälsa och hälsorisker 

(Orem & Taylor 2011). 

 

4.6 Egenskaper och kunskaper hos sjuksköterskor för utveckling av vårdande relationer 

Studier visade att sjuksköterskor inom detta område behövde kunskap om hur ätstörningar 

fungerar, de olika elementen, stadier och vändningspunkter (Ramjan 2004; Läkemedelsboken 

2014). Detta håller även författarna med om då kunskap kan inge säkerhet och förtroende. 

Patienter upplevde att sjuksköterskorna ville hjälpa till men erfarenhetsbrist gjorde att de hade 

svårt att sätta sig in i deras sjukdom, hur de tänkte och mår psykiskt och fysiskt (Long, Wallis, 

Leung & Meyer 2011). Sjuksköterskor som hade arbetat med patienter som led av 

ätstörningar under en längre tid hade sett att det var en trygghet för patienterna att bli vårdade 

av samma sjuksköterska/sjuksköterskor. Sjuksköterskorna kände patienterna bättre och hade 
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mer koll på hur de fungerade i olika situationer (Ryan et al. 2006). Tidigare forskning hade 

bekräftat att patienter upplevde det som en trygghet att vårdas av ett mindre antal 

sjuksköterskor. Detta gav ett ökat förtroende till sjuksköterskorna, vilket ledde till att 

patienterna vågade öppna sig mer och anförtro sina känslor om kroppsfixering och andra 

problem de upplevde som pinsamma med sjukdomen (Van Ommen et al. 2009). Författarna 

till föreliggande litteraturstudie ställer sig frågande till hur patienterna skall kunna få en vård 

av kontinuitet med samma sjuksköterska/sjuksköterskor om det arbetar ett stort antal 

sjuksköterskor på samma avdelning. Författarna förstår att patienterna känner sig tryggare att 

vårdas av samma sjuksköterska/sjuksköterskor samt att den vårdande relationen påverkas 

positivt, men är det möjligt att uppnå detta. Kanske detta funkar på en mindre avdelning med 

färre anställda men kanske inte på en större avdelning med fler anställda. 

Sjuksköterskor hade av erfarenhet märkt att det var viktigt för patienterna att få tala ut om sin 

livsstil då det fick dem att känna sig respekterade som människor (Verhaeghe et al. 2013). De 

hade också erfarit att om sjuksköterskorna visade intresse för patienterna så följde de deras 

råd mycket bättre. Många sjuksköterskor hade uppfattningen att de skulle stötta patienterna 

till självhjälp (Verhaeghe et al. 2013). Studier hade påvisat att sjuksköterskor kunde känna sig 

otillräckliga om de inte hade de kunskaper som behövdes för arbetet. Det hade även visat sig 

att mer kunskap inom området oftast ledde till en bättre vårdande relation mellan patienter 

och sjuksköterskor. Detta för att sjuksköterskorna hade mer kunskap om hur de skulle hantera 

olika situationer. Specialisering inom detta område kunde enligt vissa sjuksköterskor göra 

jobbet mer tillfredsställande. Sjuksköterskor kunde med mer utbildning bli säkrare i sitt arbete 

vilket i sin tur gynnade patienterna (Carter et al. 2012). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att en sjuksköterska som jobbar inom detta område kan ha nytta av en 

specialistutbildning då det kan leda till en bättre omvårdnad samt att sjuksköterskorna bör 

känna att de har de kunskaper som krävs för att utföra ett bra arbete. Sjuksköterskorna bör ha 

kunskap om hur dessa ätstörningar ter sig och vilka behandlingsmetoder som är användbara 

för att kunna hjälpa patienterna till självhjälp, vilket även Orem påpekar med sin 

egenvårdsteori. 

 

4.7 Granskning av datainsamlingsmetod 

Bland de 13 utvalda vetenskapliga artiklarna till föreliggande litteraturstudie hade intervjuer 

setts som den vanligaste datainsamlingsmetoden då 11 vetenskapliga artiklar hade använt 

denna metod, tre av dessa vetenskapliga artiklar hade även kompletterat med fokusgrupper. 

De två andra utvalda vetenskapliga artiklarna till föreliggande litteraturstudie hade använt sig 
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av enkätundersökningar. Vid kvalitativa studier var intervjuer en bra datainsamlingsmetod då 

den tillåter undersökningspersonen/undersökningsgruppen att tala för sig själv samt att 

intervjuer levererar en djupare förståelse till författarnas forskningsfråga (Polit & Beck 2012). 

Styrkor av att använda sig av intervjuer var att forskarna kan få mångfaldigt svar rörande 

valda/valt ämnen/ämne. Svagheter av användande av intervjuer kan vara att följdfrågor kan 

tolkas olika av deltagarna, vilket kan leda till minskad validitet (Polit & Beck 2012). 

Sju vetenskapliga artiklar hade använt sig av individuella semistrukturerade intervjuer. 

En semistrukturerad intervju är en intervju där forskaren har en lista över ämnen att täcka 

snarare än en specifik serie frågor att ställa (Polit & Beck 2012). Två vetenskapliga artiklar 

hade använt sig av ospecificerade intervjuer, en vetenskaplig artikel hade använts sig av 

”grounded theory” och en vetenskaplig artikel hade använt sig av djupintervjuer. 

En styrka i användandet av individuella semistrukturerade intervjuer var att 

undersökningspersonen får en chans att tala ostört och vågar komma till tals (Wright & 

Hacking 2011). Dessa intervjuer följde ett specifikt intervjuschema, men deltagarna fick även 

chansen att tala fritt om övrig relevant fakta (Ryan et al. 2006; Ramjan 2004; Davey, Arcelus 

& Munir 2013). I en vetenskaplig artikel var forskaren arbetskollega med intervjupersonerna, 

vilket kan ha påverkat resultatet. Forskaren kan omedvetet påverkat intervjupersonerna 

(Ramjan 2004). En vetenskaplig artikel (Snell, Crowe & Jordan 2010) använde sig av 

”grounded theory” beskriven av Strauss och Corbin. Forskarna hade skrivit ned 

tillvägagångssättet utförligt. De hade genomfört intervjuer som forskarna sedan granskade och 

identifierade olika koder som ledde fram till artikelns underrubriker. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att detta tillvägagångssätt är ett bra sätt att utföra intervjuer 

på samt dess bearbetning därför att arbetsprocessen är strukturerande och analyserande hela 

vägen fram till slutprodukten. Att använda sig av ospecificerade intervjuer anses i detta fall 

vara en svaghet, menar författarna till föreliggande litteraturstudie då inget speciellt 

tillvägagångssätt eller frågemall beskrivs. Det som beskrivs var hur forskarna har gått tillväga 

efter att intervjuerna är genomförda (Johansson, Skärsäter & Danielson 2012). En 

vetenskaplig artikel hade inte beskrivit någon speciell intervjuform, men forskarna hade 

beskrivit tillvägagångssättet. Författarna till föreliggande litteraturstudie kunde ej av 

beskrivning av tillvägagångssättet utläsa artikelns intervjuform (Burhans & Alligood 2010). 

En annan vetenskaplig artikel hade utfört djupintervjuer hemma hos antingen forskaren eller 

intervjupersonen (King & Turner 2000). Författarna till föreliggande studie anser att detta kan 

vara både en styrka och en svaghet. Det kan vara en styrka därför att utföra en djupintervju 

hemma hos intervjupersonen kan göra att denne känner sig tryggare och säkrare vilket kan 
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leda till att personen vågar öppna upp sig mer. Anledningen till att det kan vara en svaghet är 

att låta undersökningspersonen komma hem till forskaren. Detta kan leda till en osäkerhet 

som i sin tur kan mynna ut i att djupintervjun inte blir så öppen och ärligt som det önskas.  

Tre vetenskapliga artiklar hade även kompletterat med fokusgrupper. En fokusgrupp innebär 

en intervju med en grupp individer som svarar på frågor och diskuterar om givet ämne (Polit 

& Beck 2012). Meningen med att använda sig av både individuella intervjuer och 

fokusgrupper var att forskarna kunde få mer insikt i sin forskningsfråga utav 

undersökningsgruppen. Kombinationen var även till hjälp för att validera och förtydliga den 

information som givits. En fokusgruppsintervju var också lämplig att använda sig av för att 

lösa oklarheter som uppkommit under den individuella intervjun (Verhaeghe et al. 2013; 

Carter et al. 2012; Bakker et al. 2011). Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att 

dessa tre vetenskapliga artiklar som hade kombinerat intervjuer med fokusgrupper har varit av 

relevans. Mer relevant fakta från fokusgrupperna hade uppkommit vilket kan utläsas i de 

vetenskapliga artiklarna. En svaghet med dessa fokusgrupper är att vissa människor kanske 

inte alltid vågar komma till tals i stora folkgrupper och sitter istället tysta samt behåller sina 

tankar för sig själva. Där måste forskaren/ledaren vara noggrann med att alla får tala.  

De två kvantitativa vetenskapliga artiklarna (Raveneau et al. 2014; Björkman, Angelman & 

Jönsson 2007) hade använt sig av enkätundersökning där olika frågor hade ställts till en 

undersökningsgrupp. Då de två kvantitativa vetenskapliga artiklarnas syfte var att jämföra 

statistiska likheter och skillnader så menar författarna till föreliggande litteraturstudie att 

användning av enkätundersökning var relevant. De innehöll även en utförlig 

innehållsbeskrivning av kategorier vilket gjorde att frågeformuläret lättare gick att förstå, då 

enkätundersökningar innebär att forskaren ställer frågor till 

undersökningspersonen/undersökningsgruppen i form av ett frågeformulär (Polit & Beck 

2012). Frågeformulären anges inte som bilagor. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

anser att valda datainsamlingsmetoder i de utvalda vetenskapliga artiklarna av både kvalitativ- 

och kvantitativ ansats motsvarade dess syfte, även om vissa styrkor och svagheter finnes med 

de olika metoderna.  

 

4.8 Metoddiskussion 

Till denna studie hade en litteraturstudie valts ut som arbetsmetod. Med litteraturstudie menas 

det att författarna har genomfört en andrahandsanalys av redan analyserat material (Polit & 

Beck 2012). Databaserna Pubmed och PsycInfo hade använts då de är två databaser som 

omfamnar ett stort antal vetenskapliga artiklar inriktade på omvårdnadsforskning och psykisk 
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ohälsa. Att endast använda två databaser kunde leda till att författarna hade gått miste om 

andra användbara vetenskapliga artiklar. Vid sökningar i Pubmed hade MeSH-termer använts. 

Detta för att få ett mer specifikt resultat i sökningarna. MeSH-termerna hade kombinerats med 

den boolenska termen AND för att begränsa sökningen ytterligare. Då ordet upplevelser inte 

har någon MeSH-term använde författarna ordet experianc*. Trunkering, ett asteriskt tecken 

(*), användes för att inte missa de olika ändelserna av ordet. Detta för att få fram fler 

sökningar som innehåller vetenskapliga artiklar, vilka beskriver sjuksköterskors erfarenheter. 

Genom denna sökning påträffades inga nya relevanta vetenskapliga artiklar. Då databasen 

PsycInfo inte använde sig av MeSH-termer valde författarna ut egna nyckelord som eating 

disorders, nurses, nursing och recovery. Även här kombinerades termerna med den boolenska 

termen AND i olika kombinationer av sökorden, vilket gav goda resultat. Författarna tog hjälp 

av en bibliotekarie för att utöka sökorden och trots detta fann tämligen få träffar vilket också 

har påverkat studiens resultat. De vetenskapliga artiklarna som skulle representeras i 

litteraturstudien fick från början inte vara publicerade senare än 2009. Utfallet av detta 

resulterade i att relativt få vetenskapliga artiklar påträffades. Efter råd från bibliotekarien 

ökade författarna åldersbegränsningen till att artiklarna skulle vara utgivna från år 2000 och 

framåt. Detta gav ett bättre utfall då fler vetenskapliga artiklar påträffades. Författarna anser 

ändå att dessa artiklar var relevanta och brukbara, trots att de var äldre än fem år. Ett krav som 

också ställdes var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara av kvantitativ ansats. Då detta 

också gav ett sämre utfall ändrade författarna till att litteraturstudien fick innehålla 

vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Utfallet blev att 

litteraturstudien innehåller 11 stycken vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och två 

stycken vetenskapliga artiklar av kvantitativ ansats. Författarna valde till en början att endast 

ha med vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats då syftet var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter. Vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats levererar en djupare förståelse till 

författarnas forskningsfråga, till skillnad från vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats 

(Polit & Beck 2012). De vetenskapliga artiklarna som valdes ut hade blivit genomlästa och 

granskade av författarna oberoende av varandra. Detta gjorde att författarnas granskning av de 

vetenskapliga artiklarna var oberoende av varandra samt att de har skaffat sig egna 

uppfattningar gällande de vetenskapliga artiklarnas innehåll i resultatet. Vissa av de utvalda 

vetenskapliga artiklarna var baserade på endast sjuksköterskor, medan vissa var baserade på 

sjuksköterskor, patienter och andra yrkesprofessioner. Detta var enligt författarna till 

föreliggande studie en svaghet då det är endast sjuksköterskornas erfarenheter som ska 

beskrivas. Trots detta har alla vetenskapliga artiklar kompletterat varandra och genererat till 
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en bättre förståelse, samt att de flesta vetenskapliga artiklar hade kommit fram till samma 

resultat. Detta stärkte de vetenskapliga artiklarnas validitet och reliabilitet. Författarna har 

reflekterat över att studiens resultat kanske hade varit mer givande om författarna använt sig 

av en kvantitativ ansats med intervjuer istället. De vetenskapliga artiklarna var skrivna på 

engelska, vilket ibland kan ha lett till missförstånd hos författarna då modersmålet hos 

författarna var svenska vilket kan anses vara en svaghet. 

 

5. Kliniska implikationer för omvårdnad samt förslag till fortsatt forskning 

Genom denna litteraturstudie har författarna sett att vårdande relationer var av stor vikt för 

samarbetet mellan patienter som led av anorexia nervosa och bulimia nervosa och 

sjuksköterskor. Att vårda dessa patienter kunde vara krävande och psykiskt påfrestande. Det 

är i denna vård som sjuksköterskor måste hitta strategier för att kunna utveckla en god 

vårdande relation. Om detta lyckas så kommer arbetet med dessa patienter inte bli lika 

påfrestande. Varje individ är unik och olika metoder fungerar olika, men inom vården av 

dessa patienter så måste sjuksköterskorna vara bestämda men ändå ödmjuk. Sjuksköterskorna 

bör stötta varandra, då arbetet med dessa patienter kunde vara psykiskt krävande. Genom att 

ha studerat detta ämne närmare så anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det 

finns mycket lite forskning inom detta område. Det har funnits begränsat material att tillgå. 

Författarna ställer sig därför frågande till varför det finns så lite forskning att tillgå om detta 

ämne. Varför är sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter med ätstörningar så lite 

forskat kring när det ändå är ett relativt stort ämne. Är det för att det är ett tämligen nytt 

begrepp eller kan det vara så att det är ett tabubelagt ämne, då författarna menar på av egen 

erfarenhet att det sällan pratas högt om ätstörningar och den vårdande relationen med 

patienterna. Det har även framkommit av resultatet att det finns många svårigheter och 

utmaningar med den vårdande relationen till patienter som lider av anorexia nervosa och 

bulimia nervosa. Resultatet påvisar att det finns tämligen lite forskning kring detta ämne och 

att det finns ett stort utvecklingsbehov för hur en mer effektiv vård kan utformas. Mer 

kunskap behövs om hur dessa ätstörningar kan förebyggas på ett effektivt sätt samt hur 

återfall kan hanteras och förebyggas. Mer forskning krävs också för hur en bättre vårdande 

relation mellan sjuksköterskorna och patienterna kan uppnås så sjuksköterskorna lättare kan 

klara av de svårigheter och utmaningar som de utsätts för. 
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6. Slutsats 

Föreliggande litteraturstudie har beskrivit sjuksköterskans erfarenheter av den vårdande 

relationen till patienter som lider av anorexia nervosa och bulimia nervosa. Resultatet visade 

att sjuksköterskornas främsta erfarenheter var att dessa patienter kunde vara svåra att ta ha 

hand om då de kunde vara manipulativa samt att de gjorde ett konstant motstånd till att äta 

och sluta motionera. Detta kunde hindra utvecklandet av vårdande relationer, men 

sjuksköterskorna fann det viktigt att utforma terapeutiska till dessa patienter för att utveckla 

en förståelse och goda vårdande relationer. Sjuksköterskor fann ändå, trots svårigheter detta 

arbete som givande. Känslorna som kunde uppstå hos sjuksköterskorna var att trohet, ärlighet 

och att vara icke-dömande hos sjuksköterskorna ändrades lätt mot en känslomässig berg- och 

dalbana av ledsenhet, frustration ilska och nedslagenhet vid vård av patienter med 

ätstörningar. Vad som också ansågs viktigt var att sjuksköterskorna var utbildade inom detta 

område. Detta för att kunna vårda patienterna bättre och för att kunna kontrollera unika och 

svåra situationer som kan komma att uppstå. Vid omvårdnaden av dessa patienter så menade 

sjuksköterskorna på att det var viktigt att se till hela individen och inte bara sjukdomen. För 

ett gott tillfrisknande så bör sjuksköterskorna hjälpa patienterna till självhjälp, vilket även 

Orem påpekar med sin egenvårdsteori 
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Bilaga 1. Tabell 3. Tabell över de inkluderade vetenskapliga artiklarnas författare, årtal, land, titel, ansats, design, 

urval/undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. 

 

Författare, årtal 

och land 

Titel Ansats och 

design 

Urval/Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Bakker, R., Van 

Meijel, B., 

Beukers, L., Van 

Ommen, J., 

Meerwijk, E., & 

Van Elburg, A.  

2011.  

Nederländerna.  

Recovery of 

Normal Body 

Weight in 

Adolescents with 

Anorexia 

Nervosa: The 

Nurses' 

Perspective on 

Effective 

Interventions.  

Kvalitativ ansats.  

Deskriptiv 

design.  

8 deltagare 

7 sjuksköterskor och en 

socialarbetare. 

Inklusionskriterier för att få delta i 

studien; minst ett års erfarenhet av 

att vårda patienter med anorexia 

nervosa. Sjuksköterske- eller 

socionom examen. Vara anställd på 

minst 24 h i veckan. 

Individuella 

semistrukturerade 

djupintervjuer samt  

fokusgrupper.  

Tematisk analys-

metod.  

Björkman, T., 

Angelman, T., & 

Jönsson, M.  

2008.  

Sverige.  

Attitudes towards 

people with 

mental illness: a 

cross-sectional 

study among 

nursing staff in 

psychiatric and 

somatic care.  

Kvantitativ 

ansats. 

Tvärsnittsdesign. 

150 personer som jobbade på ett 

universitetssjukhus inom psykiatrin 

och somatiska blev tillfrågade. 

120 deltagare 

Både sjuksköterskor och 

undersköterskor. 

Bekvämlighetsurval. 

Från en somatisk avd. 69 kvinnor= 

54, män = 15, Medelåldern = 37).  

Från en psykiatrisk avd. 51 kvinnor 

= 34, män = 17, Medelåldern 44).  

Enkätundersökning. T-test, Mann-

Whitney U-test. 

 

Burhans, M L., & 

Alligood, R M. 

2010. 

USA. 

Quality nursing 

care in the words 

of nurses. 

Fenomenologisk 

design. 

12 deltagare 

12 kvinnor 

Ålder: 25-52 år 

Medelålder: 37,5 år 

Intervjuer. Hermaneutisk 

Fenomenologisk 

metod. 



 

 

 

 

Erfarenheter: arbetat i 1-12 år som 

sjuksköterska. 

Carter, N., Webb, 

C., Findlay, S., 

Grant, C., & Van 

Blyderveen, S.  

2012. 

Canada.  

The Integration of 

a Specialized 

Eating Disorders 

Nurse on a 

General Inpatient 

Pediatric Unit  

Kvalitativ ansats.  

Deskriptiv 

design.  

21 deltagare 

13 sjuksköterskor 

8 med andra vårdyrken 

Klinikchefen erbjöd alla som jobbar 

i team i vården av patienter med 

ätstörningar att delta i studien. 

Sju individuella semi-

strukturerade intervjuer 

samt fokusgrupper.  

Tematisk analys-

metod. 

Davey, A., 

Arcelus, J., & 

Munir, F.  

2014.  

Australien.  

Work demands, 

social support, 

and job 

satisfaction in 

eating disorder 

inpatient settings: 

A qualitative 

study.  

Kvalitativ ansats.  

Deskriptiv 

design.  

 

 

 

 

 

25 erbjöds att delta 12 svarade ja. 

För att få delta skulle man jobbat 

med ätstörningar i minst 3 månader 

och vara anställd som sjuksköterka, 

vårdbiträde eller arbetsterapeut. 

12 deltagare 

7 sjuksköterskor 

3 Vårdbiträden 

2 arbetsterapeuter 

10 Kvinnor och 2 män 

Medelålder: 38 år. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Tematisk analys-

metod.  

Johansson, I.M., 

Skärsäter, I., & 

Danielson, E.  

2013.  

Sverige.  

The experience of 

working on a 

locked acute 

psychiatric ward.  

Kvalitativ ansats.  

Deskriptiv 

design.  

10 deltagare 

3 sjuksköterskor  

1 kvinna och två män.  

4 kvinnliga psykiatrisjuksköterskor   

3 andra vårdyrkeskategorier, 2 

kvinnor och 1 man. 

Deltagarna valdes ut genom 

lämplighetsurval. 

Intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys.  



 

 

 

 

King, S.J., & 

Turner, S. 

2000. 

Australien. 

Caring for 

adolescent 

females with 

anorexia nervosa: 

registered nurse`s 

perspective 

Kvalitativ ansats.  

Fenomenologisk 

design 

 

Hur deltagarna valdes ut framgår 

inte. 5 registrerade SSK utan 

psykiatrisk vidare utbildning. Hel 

eller deltids anställda med att vårda 

patienter med anorexia de senaste 6 

månaderna. 

Djupintervjuer. Colaizzi´s analys-

metod. 

 

 

 

 

Ramjan, L.M.,  

2004.  

Australien. 

Nurses and the 

'therapeutic 

relationship': 

caring for 

adolescents with 

anorexia nervosa.  

Kvalitativ ansats.  

Deskriptiv 

design.  

Två ”chefer” för sjukhuset valde ut 

sjuksköterskor som uppfyllde 

författarnas inklusionskriterier att 

delta.  

10 sjuksköterskor 

7 kvinnor och 3 män.  

Ålder: 26-48år.  

De var anställda på ett australienskt 

barnsjukhus och det krävdes minst 

två års erfarenhet av att vårda 

patienter med anorexia nervosa för 

att få vara med.  

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Tematisk analys-

metod.  

Raveneau, G., 

Feinstein, R., 

Rosen, L M., & 

Fischer, M. 

2014. 

USA. 

Attitudes and 

knowledge levels 

of nurses and 

residents caring 

for adolescents 

with an eating 

disorder. 

Kvantitativ 

ansats. 

 

82 deltagare 

32 sjuksköterskor 

50 studerande 

110 stycken blev tillfrågade. 

Deltagandet var valfritt.  

Enkätundersökning. Deskriptiv 

statistikanalys. 

Ryan, V., Malson, 

H., Clarke, S., 

Anderson, G., & 

Kohn, M.  

2006.  

Discursive 

constructions of 

'eating disorders 

nursing': An 

analysis of nurses' 

Kvalitativ ansats.  

 

15 Sjuksköterskor 

13 kvinnor och 2 män. 

15 sjuksköterskor rekryterades från 

tre olika vårdavdelningar. 

Deltagandet vara valfritt. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Diskurs- 

analytiskmetod.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Australien.  accounts of 

nursing eating 

disorder patients.  

  

Snell, L., Crowe, 

M. & Jordan, J.,  

2010.  

Nya Zeeland.  

Maintaining a 

therapeutic 

connection: 

nursing in an 

inpatient eating 

disorder unit.  

Kvalitativ ansats.  

Deskriptiv 

design. 

 

7 sjuksköterskor 

Ålder: 30-50år.  

2,5-20 års erfarenhet av att vårda 

personer med psykiskohälsa. 

Deltagare valde själv att vara med 

genom att svara på en annons. 

Intervjuer. ”Grounded 

theory”. 

”Rad för rad 

analys”  

 

Verhaeghe, N., De 

Maeseneer, J., 

Maes, L., Van 

Heeringen, C., & 

Annemans, L. 

2013. 

Belgien. 

Health promotion 

in mental health 

care: perceptions 

from patients and 

mental health 

nurses. 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv 

design. 

32 deltagare 

17 psykiatrisjuksköterskor 

15 patienter 

13 kvinnor 

4 män 

Medelåldern: 34,8 år 

Chefer för tre avdelningar 

informerade sjuksköterskorna om 

studien och deltagandet var valfritt.  

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer med 

fokusgrupper. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Wright, K.M., & 

Hacking, S.  

2012.  

Storbritannien.  

An angel on my 

shoulder: a study 

of relationships 

between women 

with anorexia and 

healthcare 

professionals  

Kvalitativ ansats.  

Deskriptiv 

design. 

 

Deltagarna var 12 patienter och 13 

anställda i vårdteam runt patienter 

med ätstörningar. 

5 SSK, en dietist och en kognitiv 

beteendeterapeut.  

Deltagarna var mellan 33-51 år.  

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Tematisk analys-

metod.  



 

 

 

 

Bilaga 2. Tabell 4. Tabell över de inkluderade vetenskapliga artiklarnas författare, årtal, land, titel, syfte och resultat. 

 

Författare, årtal, land 

och titel  

Syfte  Resultat  

Bakker, R., Van Meijel, 

B., Beukers, L., Van 

Ommen, J., Meerwijk, 

E., & Van Elburg, A.  

2011. Nederländerna.  

Recovery of Normal 

Body Weight in 

Adolescents with 

Anorexia Nervosa: The 

Nurses' Perspective on 

Effective Interventions. 

Syftet med denna studie var att ur sjuksköterskans perspektiv 

utforska vilka aspekter i omvårdnaden som är mest effektiva, för 

att ungdomar med anorexia nervosa ska återfå normal 

kroppsvikt. 

Sjuksköterskor har en framträdande roll till 

patienternas tillfrisknande. En bra terapeutisk 

relation är betydelsefullt för genomförandet av 

omvårdnadsåtgärder kring kost, träning, socialt stöd 

och föräldrarådgivning.  

Björkman, T., 

Angelman, T., & 

Jönsson, M.  

2008. Sverige.  

Attitudes towards people 

with mental illness: a 

cross-sectional study 

among nursing staff in 

psychiatric and somatic 

care. 

Syftet med studien var att undersöka attityder hos vårdpersonal 

som arbetar inom psykiatrisk eller somatisk vård till personer 

med psykisk ohälsa.  

Resultatet visade att det var färre kvinnor som anser 

att individerna har sig själva att skylla. Männen 

hade också en mer pessimistisk syn än kvinnorna 

när det gäller förbättring under behandlingen.  

Attityder hos vårdpersonal är i flera avseenden 

jämförbar med allmänheten om psykisk sjukdom 

och psykiskt sjuka. 

Av deltagarna upplevde 70,4% ätstörningar som 

ovanliga, 28% anser att personerna borde ”rycka” 

upp sig och 44,1% anser att dess personer är 

oberäkneliga.  

Burhans, M L., & 

Alligood, R M. 

2010. USA. 

Quality nursing care in 

Syftet med studien var att undersöka betydelsen av god 

omvårdnad för arbetade sjuksköterskor. 

 

Kvalitetsomvårdnad för praktiserande 

sjuksköterskor var att möta mänskliga behov genom 

att bry sig, visa empati, respekt, samspel och ansvar. 



 

 

 

 

the words of nurses. 

Carter, N., Webb, C., 

Findlay, S., Grant, C., & 

Van Blyderveen, S.  

2012. Canada.  

The Integration of a 

Specialized Eating 

Disorders Nurse on a 

General Inpatient 

Pediatric Unit.  

Syftet med studien var att förstå sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda patienter med ätstörningar för att informera nya 

vårdgivare inom området.  

 

 

 

 

 

Sjuksköterskor med lite erfarenhet kan uppleva 

rädsla och svårighet i omvårdnaden av dessa 

patienter, därför anses vidareutbildning för dessa 

sjuksköterskor vara nödvändigt för att bättre kunna 

hantera svåra situationer som uppkommer.  

Davey, A., Arcelus, J., & 

Munir, F.  

2014. Australien.  

Work demands, social 

support, and job 

satisfaction in eating 

disorder inpatient 

settings: A qualitative 

study.  

Syftet med denna studie var att granska vårdpersonalens 

erfarenheter, arbetskrav och känslomässig tillfredsställelse i 

arbetet med patienter som lider av ätstörningar. 

 

  

Enligt personalens erfarenheter är det en utmaning 

att vårda dessa patienter. De anser att det är ett 

annorlunda och krävande att jobb som kräver 

effektivt lagarbete, kommunikation samt stödsystem 

bland personalen.  

Johansson, I.M., 

Skärsäter, I., & 

Danielson, E.  

2013. Sverige.  

The experience of 

working on a locked 

acute psychiatric ward.  

Syftet med denna studie var att redogöra för vårdspersonalens 

erfarenheter av att jobba på en stängd psykiatrisk avdelning.  

Personalen upplever att det är en krävande 

arbetsmiljö med psykiskt ansträngande och intensiv 

arbetsbelastning, framför allt med individer som 

lider av anorexia nervosa. Vårdpersonalen menar 

också på att det är viktigt att personalen samarbetar 

och stöttar varandra för att orka med arbetet. 

King, S.J., & Turner, S. 

2000. 

Australien.  

Caring for adolescent 

Syftet med studien var att på djupet utforska sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda unga kvinnor med anorexia nervosa på 

barnavdelningar vid allmänna sjukhus i Victoria, Australien. 

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda dessa 

patienter innebär att sjuksköterskornas personliga 

värden sätt på spel och utmanas. De upplever också 

känslomässig kaos, frustration och 



 

 

 

 

females with anorexia 

nervosa: registered 

nurse`s perspective. 

humörsvängningar En bestämdhet mot patienterna 

krävs.  

Ramjan, L.M.,  

2004. Australien.  

Nurses and the 

'therapeutic 

relationship': caring for 

adolescents with 

anorexia nervosa. 

Syftet med studien var att utreda svårigheter och hinder som 

försvårar de terapeutiska relationerna för sjuksköterskor i arbetet 

med patienter som lider av anorexia nervosa.  

Resultatet mynnar ut i att sjuksköterskorna kämpar 

för förståelse för sjukdomen och patienterna, de 

strider med patienterna för kontroll och de 

anstränger sig för att utveckla terapeutiska 

relationer. 

 

Raveneau, G., Feinstein, 

R., Rosen, M L., & 

Fisher, M. 

2014. USA. 

Attitudes and knowledge 

levels of nurses and 

residents caring for 

adolescents with an 

eating disorder. 

Syftet med studien var att undersöka attityder hos sjuksköterskor 

och andra vårdgivare i vården av ungdomar och unga vuxna med 

ätstörningar.  

Sjuksköterskor och andra vårdgivare ser en 

återkommande rädsla för gå upp i vikt, vägran att 

upprätthålla kroppsvikten och störd 

kroppsuppfattning hos patienter med ätstörningar. 

Mer än 90% av deltagarna anser att vänner, familj 

och påverkan av medier anses vara sannolika 

orsaker till ätstörningar. Olika regler för olika 

patienter och dålig kommunikation gör det svårt att 

ta hand om patienter med ätstörningar. 68,8% av 

deltagarna kände en frustration i omvårdnaden av 

patienterna. 

Ryan, V., Malson, H., 

Clarke, S., Anderson, 

G., & Kohn, M.  

2006. Australien.  

Discursive constructions 

of 'eating disorders 

nursing': An analysis of 

nurses' accounts of 

nursing eating disorder 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för de 

utmaningar som sjuksköterskor upplever i omvårdnaden av 

människor med ätstörningar.  

Tre huvudteman sammanfattar resultatet. 

 Sjuksköterskor bör ”älska” och/eller ge 

empatiskt stöd.  

 Övervakning och disciplinering av 

människorna med ätstörningar bör ske. 

 Sjuksköterskan måste ge en konstant omvård 

samt vara ständigt närvarande.  

 



 

 

 

 

patients. 

Snell, L., Crowe, M., & 

Jordan, J.  

2010. Nya Zeeland.  

Maintaining a 

therapeutic connection: 

nursing in an inpatient 

eating disorder unit. 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av att utveckla en terapeutisk relation med patienter 

som lider av ätstörningar inom slutenvården för att dessa ska 

återfå normalvikt. 

  

Det är viktigt i vården av dessa patienter att utveckla 

terapeutiska relationer, förhandla om den 

terapeutiska förbindelsen och samordna 

förbindelsen. 

Verhaeghe, N., De 

Maeseneer, J., Maes, L., 

Van Heeringen, C., & 

Annemans, L. 

2013. Belgien.  

Health promotion in 

mental health care: 

perceptions from patients 

and mental health 

nurses. 

Syftet med denna studie var att få en inblick i faktorer som 

påverkar integreringen av fysisk aktivitet och hälsosam kost i 

den dagliga vården av personer med psykisk ohälsa som lever i 

skyddat boende.  Detta för att få en förståelse för relationen och 

komplexiteten av dessa faktorer.  

 

 

 

 

  

Flertalet dagliga hinder uppmärksammades  hos 

dessa patienter. Sjusköterskorna anser att dessa 

patienter ska stöttas till självhjälp för att klara av de 

dagliga hindren de utsätts för.  

Wright, K.M., & 

Hacking, S.  

2012. Storbritannien.  

An angel on my 

shoulder: a study of 

relationships between 

women with anorexia 

and healthcare 

professionals. 

Syftet var att beskriva erfarenheter av terapeutiska relationer 

mellan kvinnor med anorexia nervosa och vårdpersonal.  

Sex teman framkom av intervjuerna  

 Äkthet av relationen med individ och 

personal.  

 Säkerhet  

 Utläggning av ätstörningar  

 Återhämtning (mätt i kg)  

 Kraften i hopp och optimism  

 Materialism  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


