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Sammanfattning 

Ätstörningar i samband med graviditet är ett växande, dolt problem. Kvinnor som 
lider av en ätstörning väljer i många fall att dölja sina symtom, inte minst under en 
graviditet. Tecken kan vara svåra att se, vilket ställer stora krav på att sjuksköterskan 
är väl insatt i de tecken och symtom som tyder på att en ätstörning förekommer. 
Syftet med studien var att beskriva tecken och symtom på att en ätstörning 
förekommer i samband med en graviditet. Metoden som användes var en 
litteraturstudie, där resultatdelen baserades på elva vetenskapliga artiklar. Analysen 
mynnade ut i fyra kategorier: kontrollerad kosthållning och vikt, utsatta 
livssituationer, förvrängd självbild samt depression och ångest. Resultatet påvisade 
en oro, starkt kopplad till den egna vikten, samt kroppens form. Smalhetsidealet i 
dagens samhälle sätter stor press på kvinnor och deras utseende. Kvinnor i sårbara 
livsituationer och med låg självkänsla, var mer benägna att utveckla en ätstörning i 
samband med en graviditet än kvinnor med stabil livsituation och god självkänsla. 
Sjuksköterskan behöver vara lyhörd för tecken och symtom på att en ätstörning 
förekommer i samband med graviditet. God kommunikation är av stor vikt för att nå 
fram till patientgruppen. Ytterligare forskning kring hur sjuksköterkor skall arbeta 
med gravida kvinnor, efter upptäckten av att en ätstörning förekommer, är av intresse. 
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Abstract 

Eating disorders in pregnancy is a growing, yet hidden problem. Women who suffer 
from an eating disorder often choose to hide their symptoms, especially during a 
pregnancy. Signs which indicate that an eating disorder occurs during the pregnancy 
may be difficult to detect. This is a dilemma and therefore the nurse has to be familiar 
with signs and symptoms which may occur. The aim of the study was to describe 
signs and symptoms of eating disorder during a pregnancy. A literature study was 
accomplished as a method, where the result was based on eleven scholarly articles. 
The analysis of the study culminated into four categories: controlled diet and weight 
control, tough circumstances in life, distorted self-image and depression and anxiety. 
The result demonstrates a concern, strongly related to the perception of an 
individual’s weight and body shape. The idea of being slim in today’s society puts a 
lot of pressure on women and their appearance. Women in vulnerable circumstances 
of life and with low self-esteem, were more likely to develop an eating disorder 
during pregnancy. Therefore the nurse has to be alert to detect symptoms and signs of 
eating disorders during pregnancy. Good communication is of importance to reach out 
to the patient group. Additional research about nursing of pregnant women after 
discovering that an eating disorder occurs, is of interest.    
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Inledning 
Världshälsoorganisationen beskriver att ätstörningar bland kvinnor i fertil ålder är en 
av de vanligaste psykiska sjukdomarna (Broussard, 2012; Riksdagen, 2008). Det 
ökade smalhetsidealet i samhället skapar ett kroppsideal som är biologiskt omöjligt att 
leva upp till (Edlund, 2003). Kroppen förändras under en graviditet, vilket är 
ofrånkomligt och kan skapa oro hos en kvinna som aldrig tidigare upplevt en så stor 
förändring av sin kropp (Senior, Barnes, Emberson & Golding, 2005). Lindén 
Hirschberg (2014) understryker att det troligtvis finns ett stort mörkertal bland 
gravida kvinnor som lider av en ätstörning, då kvinnorna ofta döljer sin problematik. 
Kombinationen av ett ouppnåeligt smalhetsideal samt en ökning av övervikt i 
samhället kan bidra till en inre konflikt hos unga flickor och kvinnor (Senior et al., 
2005). Då ätstörningar inte alltid syns, är det av stor vikt att vårdpersonal vågar ställa 
frågor kring kost och matvanor (Lindén Hirschberg, 2014). Det är önskvärt att så 
tidigt som möjligt upptäcka ätstörningar hos gravida kvinnor, då både moderns hälsa 
och fostrets utveckling äventyras (Broussard, 2012). Enligt Svensk 
sjuksköterskeförening (2008) är sjuksköterskans roll att bedriva god omvårdnad. För 
att patienten skall kunna fatta självständiga och genomtänka beslut har sjuksköterskan 
en viktig roll i omvårdnaden genom att bedöma, motivera samt ge stöd (ibid.).  
 
 
Bakgrund 
Ätstörningar 
Ätstörningar drabbar främst kvinnor i fertil ålder där missnöje över den egna 
kroppens figur samt oron för att åldras ses som höga riskfaktorer för att drabbas 
(Broussard, 2012; Midlarsky & Nitzburg, 2008). Pasternak et al. (2002) framhåller att 
det är en förvriden kroppsuppfattning samt en längtan efter att vara smal som 
dominerar ätstörningens sjukdomsbild. Ghaderi (2003) beskriver att individer med ett 
bristande socialt stöd och en låg självkänsla oftare drabbas av ätstörningar, än 
individer som har ett gott socialt stöd och en god självkänsla. En ätstörning kan 
utvecklas som ett flyktbeteende när en individ upplever sin verklighet som 
okontrollerbar (Ghaderi, 2003; Treasure, 2012). Individen ersätter den upplevda 
bristen av kontroll genom att kontrollera den egna kroppen. Laxerande- och 
vätskedrivande medel är några tillvägagångssätt som används för att försöka uppnå 
den önskade kroppsbilden samt uppnå kontroll, men användandet av sådana medel 
kan ge påverkan på individernas inre organ samt elektrolyt- och mineralbalansen 
(Treasure, 2012; Pasternak et al., 2002). Ätstörningar är en bidragande faktor till 
psykiatrisk dödlighet hos fertila kvinnor (Pasternak et al., 2002).  
 
Anorexia nervosa, bulimia nervosa, ätstörning utan närmare specifikation samt 
hetsätning, inkluderas i definitionen av ätstörningar (Pasternak et al., 2002; Treasure, 
2012). Anorexia nervosa karaktäriseras av en stark viktfobi, där individens liv styrs av 
att svälta sig själv (Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar, 2014a; Treasure, 
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2012). Individen upplever en stolthet över sin magra kropp och sin låga vikt. Kroppen 
definierar individen och utan den magra kroppen infinner sig känslor av att vara 
värdelös, eftersom individen strävar efter att prestera och vara perfekt. En individ som 
lider av anorexia nervosa är ofta motvillig till behandling, då symtomen från 
sjukdomen ger positiva känslor hos individen (ibid.). 
En individ som lider av bulimia nervosa vill gå ner i vikt och samtidigt döva sina 
känslor (Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar, 2014b; Treasure, 2012). 
Hetsätning dominerar sjukdomsbilden, följt av självframkallad kräkning, laxerande 
medel, en strikt diet eller extrem träning. Individen vill kompensera för det överdrivna 
matintaget. Att lida av bulimia nervosa skapar starka skam- och skuldkänslor, vilket 
resulterar i att individen under lång tid kan lida av sitt missbruk utan andras vetskap. 
Individen är ofta mer utåtriktad samt i gemenskap med andra, än vad en individ som 
lider av anorexia nervosa är. Till skillnad från individer som lider av anorexia nervosa 
försöker de som lider av bulimia nervosa ofta sluta sitt missbruk, vilket misslyckas 
gång på gång (ibid.).    
Ätstörningar utan närmare specifikation liknar antingen anorexia nervosa eller 
bulimia nervosa, men stämmer inte överens med hela sjukdomsbilden (Frisk & Fri -
Riksföreningen mot ätstörningar, 2014c; Treasure, 2012). Ofta är det ett eller flera av 
symtomen som saknas för att individen ska bli diagnostiserad med en av ovan nämnda 
sjukdomar. En ätstörning utan närmare specifikation kan vara väldigt allvarlig, där ett 
behov av behandling kan föreligga hos dessa patienter. Obehandlad ätstörning utan 
närmare specifikation kan utvecklas till anorexia nervosa eller bulimia nervosa och 
blir då mer svårbehandlad (ibid.). 
Hetsätning ingår i gruppen ätstörningar utan närmare specifikation (Frisk & Fri - 
Riksföreningen mot ätstörningar, 2014d; Treasure, 2012). Till skillnad från bulimia 
nervosa försöker en individ med hetsätning inte kompensera för det överdrivna 
matintaget och viktuppgång blir en oundviklig följd av hetsätningsbeteendet. Precis 
som hos den som lider av bulimia nervosa uppstår skam- och skuldkänslor hos en 
individ som lider av en hetsätningsstörning (ibid.). 

Ätstörning i samband med graviditet  
I dagens samhälle ses en ökning av ätstörningar i samband med en graviditet 
(Broussard, 2012; Riksdagen, 2008). Oberoende av sjukdomsinsikt, förekommer ofta 
känslor av skuld och skam hos de kvinnor som lider av någon typ av ätstörning 
(Treasure, 2012). Kvinnor som inte kommit ur sin ätstörning innan påbörjad graviditet 
löper större risk att bli sämre i sin sjukdom, än de som tillfrisknat (Lindén Hirschberg, 
2014). Har en ätstörning förekommit tidigare i livet ökar risken för att drabbas av 
återfall under en graviditet, men även kvinnor som aldrig lidit av en ätstörning kan 
drabbas (Treasure, 2012). Under graviditeten finns en rädsla hos dessa kvinnor för att 
gå upp i vikt, en rädsla som går emot graviditetens normala utveckling. Patienter som 
lider av en ätstörning väljer ofta att dölja symtomen på att de är sjuka (ibid.). 
Broussard (2012) understryker att det finns ett stort mörkertal kring hur många 
kvinnor som lider av någon ätstörning i samband med en graviditet, då den döljs av de 
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typiska symtom som en graviditet frambringar (ibid.). Pasternak et al. (2002) 
uppmärksammar att kunskaperna inom området är bristfälliga. Störst brist råder i hur 
hälso- och sjukvården skall bemöta dessa patienter samt hur tecken och symtom visar 
sig hos kvinnor som sedan tidigare inte har en diagnos (Broussard, 2012; Riksdagen, 
2008).  

Redan i uterus kan fostret drabbas av tillväxthämning samt födas med ett mindre 
huvudomfång och en lägre födelsevikt, men även risken för missfall ökar markant 
(Pasternak et al., 2002; Lindén Hirschberg, 2014). En ökad risk för komplikationer 
som ovan nämnda kan ses under graviditeten samt under förlossningen allt eftersom 
sjukdomen förvärras. Barn till denna patientgrupp utsätts för risker som kan påverka 
dem för livet (Senior et al., 2005; Lindén Hirschberg, 2014).  

Förväntade symtom under en graviditet 
Under en graviditet genomgår kroppen stora förändringar, med påverkan på kroppens 
alla organ (Germain & Nelson-Piercy, 2011; Jarvis & Nelson-Piercy, 2014).  
I de flesta fall är de symtom eller tecken som är atypiska för en graviditet ofarliga. 
När symtom eller tecken uppenbaras, utöver de som förväntas vid en graviditet, kan 
misstanke om bakomliggande sjukdom uppstå. När sjukdomsliknande symtom 
uppstår i samband med en graviditet, är det viktigt att hälso- och sjukvården kan 
urskilja farliga symtom från de som är ofarliga. Vid misstänkt sjukdom bör symtomen 
undersökas närmare, inte minst för att lugna den blivande modern samt bevara fostrets 
hälsa (ibid.).  
 
Några av de vanligaste symtomen vid en graviditet är illamående och kräkningar, som 
vanligtvis avtar 20 veckor in i graviditeten (Germain et al., 2011; Jarvis et al., 2014). 
Gravida kvinnor som upplever allvarligt graviditetsillamående är enbart upp till 3 
procent. Hos en gravid kvinna är det vanligt med andfåddhet och att hjärtljuden blir 
kraftigare, där upplevelse av “lufthunger” eller andnöd är vanligt förekommande.  
Takykardi samt hjärtpalpitationer är vanligt förekommande tecken vid en graviditet. 
Utmattning infinner sig snabbare och träningstoleransen blir lägre. Urininkontinens 
och nokturi uppstår ofta i samband med en graviditet, likaså halsbränna och 
förstoppning.  Svullna anklar och svimning är ytterligare symtom och tecken som kan 
förekomma (ibid.).   

Sjuksköterskans roll 
Svensk sjuksköterskeförening (2008) framhäver sjuksköterskans roll, där en 
professionell relation till patienterna bör etableras på en personcentrerad nivå. 
Sjuksköterskans vårdprofession innehåller sex kärnkompetenser, där fyra av dessa sex 
kompetenser är betydande i mötet med patienten. Sjuksköterskan är skyldig att arbeta 
efter personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård samt säker vård. 
Den femte och sjätte kärnkompetensen belyser informatik samt förbättringskunskap 
för kvalitetsutveckling.  
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Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande ligger till 
grund för sjuksköterskans ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
Omvårdnad skall ges utifrån mänskliga rättigheter, där individidens etiska-, 
kulturella- och sexuella bakgrund skall respekteras (ibid.). Ges omvårdnad utifrån 
nämnda villkor, utövar sjuksköterskan en personcentrerad vård (Edberg et al., 2013).  
Svensk sjuksköterskeförening (2008) beskriver omvårdnad på följande sätt:  
”Hälsa är målet för omvårdnad. Genom att stärka vårdtagarens egna resurser och 
inflytande i hur vården utformas ska omvårdnaden bidra till hälsa, förebygga ohälsa 
och sjukdom, bevara och återställa hälsa […]”.  
Ekman (2014) beskriver att symtom utgår från patientens upplevda verklighet, 
relaterat till sjukdom eller obehag där sjuksköterskans roll är att observera de tecken 
som kan ge en hänvisning om bakomliggande sjukdom. Kommunikationen mellan 
sjuksköterskan och patienten är av stor betydelse för att patienten skall våga redovisa 
för alla sina symtom, eftersom eventuella tecken kan framgå tydligare om en god 
kommunikation uppmuntras, samt om patienten känner sig trygg i vårdrelationen. 
Sjuksköterskan bör fokusera på patientens anamnes för att kunna identifiera ohälsa 
(ibid.).  
 
Sjuksköterskan har ett ansvar att arbeta utifrån evidensbaserad vård som stärks av 
beprövad erfarenhet och vetenskap (Edberg et al., 2013; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2011) Hälso- och sjukvården är skyldig att använda de resurser 
de har att tillgå på ett så effektivt sätt som möjligt, för att på så sätt ge patienten en 
god och säker omvårdnad (ibid.).  
Edberg et al. (2013) hävdar att en säker vård skapar förutsättningar för att minimera 
och förhindra skador för såväl patienter som vårdpersonal. Patientsäker vård är 
beroende av det samverkande teamet, där patientsäkerheten stärks, kompetenserna 
kompletterar varandra samt att kontinuitet främjas (ibid.).   
”[…] Genom patientperspektivet, tydliggörs behovet av samverkan mellan enheter, 
professioner och personer. Det visar ofta att avbrott i kedjan eller flaskhalsar ofta 
grundar sig på bristande insikt i varandras arbete och okunskap om det egna arbetets 
betydelse för helheten.” (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  
Sjuksköterskan har ett övergripande ansvar att samverkan i teamet sker på ett korrekt 
och etiskt riktigt sätt (Edberg et al., 2013).  
 
 
Omvårdnadsetik 
Sjuksköterskan har en skyldighet att bedriva etiskt god omvårdnad, vilket kräver att 
sjuksköterskan vågar visa mod i strävan efter att utföra goda handlingar (Sarvimäki & 
Stenbock-Hult, 2008). I mötet med patienten spelar känslor en viktig roll för att kunna 
få en förståelse för patientens inre värld. Är sjuksköterskan inte i kontakt med sina 
egna känslor riskeras viktig information kring patientens vård att förbises (ibid.).  
I vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten står båda parter inför en sårbar 
interaktion och i de fall då sjuksköterskan upplever brist på kontroll över situationen 
är det lätt att ta till olika försvarsmekanismer för att skydda sig själv (Sarvimäki & 
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Stenbock-Hult, 2008). Främjandet av ett öppet klimat och användandet av humor är 
tillvägagångssätt som kan främja vårdrelationen. Dock är långt ifrån alla försvar 
gynnsamma för relationen och kan istället ses som ohälsosamma (ibid).  
Vidare belyser Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) att sjuksköterskan kan välja att 
nonchalera de behov patienten uttrycker och således behandla patienten som ett objekt 
istället för en medmänniska. För att en sjuksköterska skall kunna bedriva etiskt god 
omvårdnad krävs lyhördhet samt goda kunskaper kring patientcentrerad vård 
(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Genom att visa empati för patienten ges 
möjlighet att skapa förståelse för patientens situation och mående, utan att 
sjuksköterskan förutsätter sig veta vad patienten tänker. Den etiska dialogen behöver 
hållas levande, inte minst då sjuksköterskan står i en utsatt situation som rymmer 
många svåra känslor och beslut (ibid.). 
 

Problemformulering 
Ätstörningar kan vara svåra att upptäcka, inte minst under en graviditet, eftersom 
kvinnor kan välja att dölja sina symtom för sin barnmorska och närstående. En risk 
föreligger att symtom förbises av de vårdgivare som inte dagligen hanterar patienter 
som är gravida eller lider av en ätstörning. Mot bakgrund av detta kan det finnas ett 
värde av att belysa vilka symtom gravida kvinnor med ätstörningar kan uppvisa samt 
vilka tecken sjuksköterskan bör uppmärksamma. Sjuksköterskan kan på så sätt vidta 
relevanta omvårdnadsåtgärder, såsom exempelvis stöd.  
  
 
Syfte 
Syftet var att beskriva tecken och symtom på att en ätstörning förekommer i samband 
med en graviditet. 
 

Metod 
En litteraturstudie genomfördes, uppbyggd av tidigare empiriska studier. 
Vetenskapliga tidskriftsartiklar användes, i enlighet med Forsberg och Wengström 
(2013).  

Datainsamling 
En osystematisk litteratursökning inledde datainsamlingen, där möjliga sökord 
kombinerades i fritext, i enlighet med Östlundh (2012). För att uppnå hög specificitet 
och sensitivitet användes sökord relevanta för syftet, vilket överensstämmer med vad 
Bahtsevani, Stoltz och Willman (2011) samt Henricson (2012) förespråkar. I bilaga 
A, tabell 1, bifogas en detaljerad överblick över valda sökord. För att få med samtliga 
böjningsformer användes trunkering (Östlundh, 2012). I enlighet med Bahtsevani et 
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al. (2011) användes en boolesk sökterm för att fokusera sökningen till ett avgränsat 
område. Den booleska söktermen AND användes i samtliga sökningar för att 
sammankoppla de respektive söktermerna. När tillräckligt många artiklar var funna 
för att påbörja studien, inleddes sökningar i olika databaser (Bahtsevani et al., 2011). 
Inklusionskriterierna för studien var att samtliga sökningar skulle inkludera artiklar 
med tillgängliga abstrakt, de fick vara högst fem år gamla samt vara skrivna på 
engelska. Artiklar som belyste tiden efter förlossningen samt riktade in sig på män i 
relation till kvinnor med ätstörning i samband med en graviditet exkluderades.  
Enligt Östlundhs (2012) modell, startades sökningen initialt i databasen PubMed. 
Som huvudämne valdes Eating disorders AND Pregnancy. Sökningen begränsades 
till åldrarna 19-44 år och resulterade i 46 artiklar, där 40 abstrakt lästes. De abstrakt 
som inte lästes hade titlar som inte svarade till studiens syfte. Sju artiklar granskades, 
varav fyra valdes ut till resultatet då de svarade mot syftet. 
Sökningen fortsatte i PsycInfo, där Eating disorder* AND Pregnancy söktes i fritext, 
för att få en bredare sökning. Sökningen begränsades där Pregnancy valdes som 
subject och Eating disorders valdes som classification. Åldrarna 18 år och uppåt 
inkluderades. Resultatet av sökningen gav 52 träffar, men många av träffarna var 
dubbletter från tidigare sökning, vilket resulterade i att enbart 20 abstrakt lästes. Tre 
av artiklarna granskades i sin helhet, varav samtliga valdes ut till resultatet. 
Ytterligare sökning utfördes i PsycInfo, där sökordet Symptoms lades till. Den 
kompletterande sökningen begränsades på samma vis som tidigare sökningar. Antalet 
träffar blev tolv artiklar, där flertalet var dubbletter. Tre abstrakt valdes ut för 
granskning, då de inte förekom i någon av de tidigare sökningarna. Ingen av artiklarna 
svarade mot syftet och exkluderades således. Slutligen söktes artiklar i databasen 
Cinahl, som en försäkran på att inga relevanta artiklar var missade i tidigare 
sökningar. Eating disorders valdes som Major Heading. Symptoms AND Pregnancy 
valdes som nyckelord. Efter valda begränsningar resulterade sökorden i nio träffar, 
varpå några var dubbletter. Fyra abstrakt lästes, varav en av artiklarna granskades och 
inkluderades i resultatet. Kompletterande sökning utfördes i databasen SveMed+, för 
att kontrollera att föregående sökningar var uttömmande. Eating disorders användes 
som huvudämne, där innehållet begränsades till artiklar som berörde kvinnor. 
Sökning resulterade i 17 träffar, varav tolv abstrakt lästes. Fyra artiklar granskades 
där tre av de granskade artiklarna valdes ut till resultatet. Sökhistoriken bifogas i 
bilaga B, tabell 2. 
 
Artiklarna granskades i enlighet med Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar. 
Bedömningsmallen för kvalitativa artiklar bestod av 20 frågor, och den kvantitativa 
bedömningsmallen bestod av 21. Frågorna berörde artiklarnas innehåll och kvalité. 
Abstrakt, introduktion och syfte granskades, följt av frågor angående metod, resultat, 
diskussion och slutsatser. Bedömningsmallen bestod av en skattningsskala, där 
kvalitén bedömdes mellan noll och tre. Artiklarna kunde som högst få 48 poäng i den 
kvalitativa bedömningen samt 47 poäng i den kvantitativa bedömningen.  
En procentsats räknades ut, där artiklarnas totalpoäng dividerades med 
bedömningsmallens totalpoäng. Beroende på vilken procent artiklarna erhöll, 
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rankades de till tre olika grader. Grad I motsvarade högre än 80 procent, vilket anses 
vara av mycket god vetenskaplig kvalité. Grad II motsvarade de artiklar som 
graderades mellan 70-79 procent, och anses vara av god kvalité. De artiklar som 
graderades lägre än 69 procent anses vara av låg kvalité. Grad I och II var en 
förutsättning för att artiklarna skulle ingå i studiens resultat. Artiklarnas gradering 
redovisas i artikelöversikten i bilaga C, tabell 3. Samtliga artiklar som graderades höll 
en god eller mycket god vetenskaplig nivå. Elva artiklar uppfyllde kraven på grad I 
eller II, samt svarade till studiens syfte, och valdes således att ingå i litteraturstudiens 
resultat. 

Databearbetning 
Efter granskning lästes artiklarna igenom upprepade gånger för att skapa förståelse för 
dess innehåll (Henriksson, 2012). Efter genomläsning samt översättning av de utvalda 
artiklarnas resultatdel, färgmarkerades de delar som var relevanta för syftet, något 
som Danielsson (2012) rekommenderar. Artiklarnas relevanta delar för valt syfte 
genomlästes flera gånger samt kodades för att skapa förståelse för sammanhanget 
mellan de symtom och tecken som framkom. Utifrån kodningen framkom fyra 
kategorier: kontrollerad kosthållning och vikt, utsatta livssituationer, förvrängd 
självbild samt depression och ångest. Kategorierna valdes efter noggrann analys samt 
bearbetning av koderna i förhållande till studiens syfte (Danielsson, 2012). 
Resultatartiklarna sammanställdes i artikelöversikter, vilka presenteras i bilaga C, 
tabell 3; Artikelöversikt. 
 
 
Forskningsetiskt övervägande 
I den aktuella studien efterföljdes ICN:s etiska principer (2012) där bland annat 
självbestämmande, anonymitet samt rätten till full information ingick. Valda artiklar 
för litteraturstudiens resultatdel uppgav att skriftliga överenskommelser hade 
upprätthållits från informanterna. Nürnbergkodexen (Kjellström, 2012) och 
Helsingforsdeklarationen (2013) är två internationella riktlinjer för hur forskningsetik 
bör bedrivas. Nürnbergkodexen vidhåller att en skriftlig överenskommelse skall 
upprättas mellan forskare och deltagare, som garanti för att ingen deltagare skall 
skadas fysiskt eller psykiskt under forskningens gång (Kjellström, 2012).  
I Helsingforsdeklarationen (2013) framhölls att personlig information samt 
forskningsämnets integritet bör skyddas genom att vidta så många 
försiktighetsåtgärder som möjligt. Huvudsakligen skall integriteten av individen gå 
före genererandet av ny kunskap till fördel för samhället (ibid.). Samtliga artiklar höll 
ett etiskt resonemang. Nyttan uppvägd mot riskerna skall ständigt vara närvarande i 
analyserandet av forskning, där skadan inte får bli större än ändamålsenligheten 
(Kjellström, 2012).  
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Resultat 
Kontrollerad kosthållning och vikt 
Kvinnor med en pågående ätstörning i samband med en graviditet hade ett markant 
lägre BMI, i jämförelse med de gravida kvinnor som inte led av någon ätstörning 
(Coker, Mitchell-Wong & Abraham, 2013). En pågående ätstörning i samband med 
en graviditet resulterade ofta i att kvinnorna sällan gick upp mycket i vikt, något som 
Coker et al. (2013), framhöll i sin studie. Upplevelsen av den egna vikten och 
kroppens form väckte känslor av oro hos kvinnan (Bergh et al., 2011; Soares, 2009), 
vilket kunde leda till vidtagande av kompenserande åtgärder (Lask, Rö & Reas, 2010; 
Paulson Karlsson et al., 2013). I de flesta fall av ätstörningar förekom en strikt 
kontroll över den egna kosthållningen (Pettersen, Thune-Larsen, Wynn & 
Rosenvinge, 2013), vilket var ett skydd mot djupare, mer svårhanterliga känslor 
(Pettersen et al., 2013). Kontrollen av kosten var den faktor som dominerade 
ätstörningen. Kontrollbehovet kvinnorna upplevde bidrog i många fall till bristande 
motivation till att eftersträva goda matvanor (Paulson Karlsson, Clinton & Nevonen, 
2013). Den sjukliga och kontrollerade relationen till mat blev en vana och en del av 
livet (Pettersen et al., 2013). En individ som led av ätstörning tappade uppfattning om 
vad som var en normal mängd mat att få i sig, något som i samband med behandling 
var tvunget att läras om på nytt (ibid.). Hos de individer som tidigare lidit av en 
ätstörning kunde relationen till mat upplevas som stressande även efter avslutad 
behandling (Zauderer, 2012).  
 
Kvinnor med ätstörning upplevde inte sällan en känsla av psykisk påfrestning, vilket 
resulterade i att kvinnan började äta mindre och träna mer för att kompensera de 
upplevda känslorna av psykisk och fysisk påfrestning (Zauderer, 2012).  
Planerandet av kosthållningen och den överdrivna träningen, som förekom i vissa fall, 
upptog stor tankeverksamhet och tid hos den sjuka kvinnan (ibid.). Hetsätning och 
överdriven träning användes för att dämpa negativa känslor, så som oro (Lask et al., 
2010; Paulson Karlsson et al., 2013). Olämpliga tillvägagångssätt för att kontrollera 
den egna vikten var den vanligaste formen av kompenserande åtgärder, där 
självframkallande kräkningar, diuretikum samt laxerande medel användes i 
utrensande syfte (Soares, 2009).  

Utsatta livssituationer 
Social osäkerhet var en faktor, som kunde påverka en individ som led av en ätstörning 
(Paulson Karlsson et al., 2013). Kvinnor som led av ätstörning var i högre grad ogifta 
och yngre än de kvinnor som inte led av någon ätstörning (Coker et al., 2013; Micali, 
Simonoff, Stahl & Treasure, 2011). Låg upplevd tillfredställelse med livet, låg 
tillfredställelse i sin kärleksrelation samt lågt socialt stöd var olika sårbarhetsfaktorer 
som kunde påverka ätstörningssjukdomarna negativt (Berg et al., 2011). Befann sig 
kvinnorna i någon typ av sårbar situation, var de mer benägna att utveckla en 
hetsätningsstörning i samband med en graviditet. Allvarliga livhändelser var andra 
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faktorer som kunde bidra till uppkomst av ätstörning (ibid.). Soares et al. (2009) 
framhöll att kvinnor som levde i familjer med minimumlön, där kvinnan själv var 
låginkomsttagare eller arbetslös, löpte större risk att i samband med en graviditet 
drabbas av en ätstörning, än kvinnor som hade en stabilare ekonomi.  
En överbeskyddande uppväxt kunde leda till utveckling av anorexia nervosa, vilket 
visades i en studie där syftet var att jämföra olika systrar som växt upp i samma 
hushåll, där den ena systern led av anorexia nervosa och den andra var fri från 
ätstörning (Taborelli et al., 2013).  

Förvrängd självbild 
Paulson Karlsson et al. (2013) beskrev att kvinnor med en ätstörning i många fall var 
oförmögna att frigöra sig själva från sjukdomen. Den mer synliga magen sågs som en 
faktor som kunde påverka självbilden negativt (Zauderer, 2012). En stark oro för den 
graviditetsrelaterade viktökningen förekom ofta hos patientgruppen (Berg et al., 
2011). Soares et al. (2009) menar att gravida kvinnor med ätstörningar bekymrade sig 
om övervikt och sin kropps form. I många fall hade individen en förvrängd 
kroppsuppfattning och en överdriven självmedvetenhet (Paulson Karlsson et al., 
2013). Kvinnorna led ofta av en brist på insikt, där självförsummelse var vanligt 
förekommande (ibid.). Att dölja sitt missbruk sågs som ett vanligt beteende, då 
kvinnorna värderade vinsterna med missbruket som högre än de kroppsliga och 
själsliga förlusterna (Pettersen et al., 2013). Det ansågs omöjligt att leva ett liv utan 
dessa vinster, vilket motiverade till att fortsätta dölja sitt missbruk (Pettersen et al., 
2013). Bland de individer som redan innan graviditeten led av en dålig självbild samt 
var överviktiga och led av en hetsätningsstörning, eskalerade hetsätandet ytterligare 
under graviditeten (Soares et al., 2009). I samband med någon typ av ätstörning 
eftersträvar individerna i många fall perfektionsism, både i det egna beteendet samt i 
livet runtomkring (Paulson Karlsson et al., 2013). När en kvinna var van vid att 
eftersträva perfektionism, med en upplevd känsla av kontroll över den egna kroppen, 
blev en graviditet ett hot (Zauderer, 2012). Ytterligare tecken på att en ätstörning 
förekom hos den gravida kvinnan var en önskan att föda barn som var små till 
storleken, vilket kunde ses som en följd av en förvrängd och felaktig självbild (Swann 
et al., 2009). 

Depression och ångest 
En högre risk för depression och ångest förelåg hos kvinnor som led av en ätstörning 
innan eller under graviditeten (Berg et al., 2011; Micali et al., 2011). En studie 
beskrev att en tredjedel av de 712 gravida kvinnorna som studien undersökte uppgav 
depressiva symtom och 224 av deltagarna beskrev att de led av ångestsymtom (Soares 
et al., 2009). Uppgivenhet kunde ses hos de kvinnor som led av en ätstörning, där de 
beskrev att relationer och fritidsaktiviteter blev allt svårare att hantera i kombination 
med ätstörningen (Pettersen et al., 2013). Känslan av att vara isolerad hade en negativ 
påverkan på individerna, där närvaro och engagemang till skola och arbete blev 
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lidande (ibid.). Kvinnor som hade högre frekvens av ångestsymtom under graviditeten 
rapporterade högre frekvens av hetsätning (Berg et al., 2011; Soares et al., 2009).  

 
Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva tecken och symtom av ätstörning i 
samband med en graviditetet. Tanken var att ge sjuksköterskor ett underlag för att 
kunna identifiera ätstörningsproblematik så tidigt som möjligt i samband graviditet. 
Begränsningar användes för att få fram tillförlitliga och relevanta artiklar som svarade 
till syftet (Henricson, 2012). Sökningarna begränsades till de senaste fem åren, vilket 
styrker resultatet då utvald forskning kan anses vara aktuell. Sökningen begränsades 
ytterligare till artiklar enbart skrivna på engelska, samt artiklar om kvinnor. 
Genusperspektivet diskuterades inte, då det inte var relevant för syftet i den aktuella 
studien. Samtliga sökningar inkluderade sökorden Eating disorder och Pregnancy, då 
syftet riktades mot just ätstörningar i samband med en graviditet. För att specificera 
sökningen i det aktuella ämnet, användes MeSH-termer och Cinahl Heading, vilket 
kan ses som en styrka då studiens validitet stärks genom den specifika sökningen 
(Bahtsevani et al., 2011). Booleska termen AND användes för att få relevanta träffar 
till syftet. Sökningar i flera databaser styrker studiers validitet, så att inga relevanta 
artiklar för studien undgås (Henricsson, 2012). En styrka var att flertalet relevanta 
artiklar återkom i sökningarna i de olika databaserna, vilket resulterade i ett stort antal 
dubbletter. De artiklar som valdes ut till resultatdelen kvalitetgranskades och 
graderades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Samtliga artiklar var 
av mycket god eller god kvalité.  
 
Resultatartiklarna var i huvudsak av kvantitativ design. Två artiklar var av kvalitativ- 
och nio av kvantitativ metod. Av de två kvalitativa artiklarna var den ena en 
fallstudie. Valet att inkludera en fallstudie stärker studiens validitet och reliabilitet, då 
patientens känslor samt upplevelser står i centrum. Totalt elva artiklar granskades och 
valdes ut. Ingen av de granskade artiklarna exkluderades. Valda resultatartiklar var 
från olika delar av världen såsom tre artiklar från Norge, tre från USA och två från 
Storbritannien. Även artiklar från Australien (1), Brasilien (1)  och Sverige (1) ingick 
i resultatet. En styrka i studiens resultat var att de utvalda artiklarna kommit fram till 
liknande slutsatser, vilket stärkte både validiteten, reliabiliteten samt 
generaliserbarheten. Ett etiskt resonemang hölls genomgående för samtliga artiklar, 
vilket styrker studiens etiska övervägande.  
Samma författare förekom i flera av de vetenskapliga artiklarna, vilket skulle kunna 
ses både som en styrka och en svaghet. Det kan förutsättas att författare som 
återkommer i flera studier är väl insatta i sitt ämnesområde, då de tidigare forskat 
inom det aktuella ämnet, men samtidigt kan det begränsa antalet infallsvinklar inom 
ämnet. Genom att använda sig av litteraturstudie som metod, ansågs relevant och 
passande till studiens syfte. Genomgående under studiens gång har materialet 
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bearbetats gemensamt. Granskning av artiklar samt sammansättande av 
artikelöversikterna delades upp mellan de båda skribenterna för att därefter 
gemensamt granska och kontrollera materialet, vilket styrker studiens reliabilitet 
(Henricson, 2012). En kontinuerlig diskussion fördes under arbetets gång för att 
undvika att förutfattade meningar eller missförstånd skulle påverka studien. Flertalet 
av de vetenskapliga artiklarna undersökte stora grupper vilket innebar att resultaten 
visade på många likheter, oavsett vilket land studien utfördes i, något som stärker 
generaliserbarheten i studien. Valda kategorier i föreliggande studie framkom på ett 
naturligt sätt, efter gemensam granskning av resultatartiklarnas resultatdelar. Ett 
omvårdnadsperspektiv eftersträvades genomgående under studiens gång.  
 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att kvinnor med ätstörning i samband med en graviditet ofta 
döljer sin ätstörning. Omvårdnadsrelationen bör genomsyras av trygghet samt en ärlig 
och öppen kommunikation (Ekman, 2014). Som sjuksköterska och patient spelar 
känslor, förståelse och empati en stor roll för omvårdnadsrelationen (Sarvimäki & 
Stenbock-hult, 2008). Det kan tänkas att omvårdnadsmötet innebär en utmaning för 
både sjuksköterskan och patienten då de befinner sig i en utsatt situation. Att fokusera 
på den personcentrerade vården är av största vikt i arbetet med ovan nämnd 
patientgrupp, då tendens att undanhålla viktig information förekommer (Edberg et al., 
2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskan har i sin 
omvårdnadsprofession en väsentlig roll i att göra adekvata bedömningar samt att 
stötta patienter till att fatta genomtänka- och autonoma beslut (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008). Symtom och tecken på ätstörning i samband med en 
graviditet framkommer tydligt i litteraturstudiens resultat, vilka är: kontroll av 
kosthållning och vikt, utsatta livssituationer förvriden självbild samt depression och 
ångest.  

En längtan efter att vara smal samt en förvriden bild av den egna kroppen dominerar 
sjukdomsbilden (Pasternak et al., 2002) där majoriteten av artiklarna framhåller att 
kvinnorna visar en oro över sin vikt och kroppsform (Berg et al., 2011; Coker et al., 
2013; Lask et al., 2010; Paulson Karlsson et al., 2013; Pettersen et al., 2013; Soares et 
al., 2009; Swann et al., 2009; Zauderer, 2012). Flera av artiklarna belyser att kvinnor 
med ätstörning i samband med en graviditet många gånger upplever depressiva 
symtom och ångest, vilket kan antas vara ett tydligt tecken på att en bakomliggande 
ätstörning förekommer (Berg et al., 2011; Micali et al., 2011; Soares et al., 2009; 
Taborelli et al., 2013). Zauderer (2012) uppmärksammar att kvinnor, trots goda 
resultat vid behandling, kan uppleva en fysisk och psykisk påfrestning i samband med 
en graviditet. Ett behov av stöd för dessa kvinnor understryks, där det kan antas att 
sjukvården har en primär roll (Coker et al., 2013; Micali et al., 2011; Watson et al., 
2012). Personal inom hälso- och sjukvården bör kunna skilja på de symtom och 
tecken som en naturlig graviditet för med sig, från de tecken och symtom som tyder 
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på förekomst av en bakomliggande ätstörning (Coker et al., 2013; Easter, Bye, 
Taborelli, Corfield, Schmidt, Treasure & Micali, 2013; Lindén Hirschberg, 2014; 
Micali et al., 2011; Pasternak et al., 2002; Watson et al., 2012).  
 
När uppfattningen om vad som är en normal mängd mat att få i sig rubbas, är det 
troligt att en ätstörning förekommer (Pettersen et al., 2013; Soares et al., 2009). 
Sjuksköterskan har således ett stort ansvar i att våga fråga kvinnan om hur en vanlig 
måltid ser ut, både till mängden mat samt till innehåll. Kvinnor med en normal 
kroppsuppfattning och en sund relation till mat kan i samband med en graviditet 
utveckla en ätstörning (Senior et al., 2005). Det kan tänkas att de kroppsliga 
förändringarna blir så markanta från den kropp kvinnan är van vid, att en stark oro 
kan upplevas. Kvinnor som tidigare lidit av en ätstörning är sårbara för att drabbas av 
ett återfall, något som kan relateras till de kroppsliga förändringar en graviditet för 
med sig (Koubaa, Hällström & Hirschberg, 2008; Watson et al., 2012). Det är främst 
när gravidmagen blir märkbar som kvinnan, med tidigare ätstörning, upplever att 
självbilden påverkas negativt (Zauderer, 2012). 
En svensk studie visade att 50 procent av deltagarna som tidigare lidit av en 
ätstörning drabbades av ett återfall i samband med graviditeten, men endast ett fåtal 
av ovan nämnda deltagare beskrev att de kontaktade hälso- och sjukvården i samband 
med återfallet (Koubaa et al., 2008). Fåtalet individet, som väljer att kontakta 
sjukvården då de insjuknat i en ätstörning, skulle kunna stödja antagandet av att ett 
stort mörkertal föreligger.   
 
Samhällets allt tuffare krav på kvinnan och hennes kropp skapar en uppgivenhet hos 
många kvinnor (Edlund, 2013; Pettersen et al., 2013). Det kan tänkas att sociala 
mediers ytliga och utseendefixerade exponering av kvinnor skapar en perfektionism, 
där kontrollen över den egna kroppen i många fall blir till ett krav. Bilder på nyttig 
och hälsosam mat, kombinerat med bilder på träningspass sätter en hög press på 
kvinnor i dagens mediafixerade samhälle. Ett ständigt jämförande med andra kvinnor 
samt ett självkritiskt förhållningssätt blir resultatet, varav andras lycka upplevs 
ouppnåelig. Paulson Karlsson et al. (2013) framhäver att kvinnor med ätstörning ofta 
har en överdriven självmedvetenhet och förvrängd syn på sig själva, något som 
sannolikt förstärks via sociala medier.  

Ätstörningar kan leda till osäkerhet i sociala sammanhang, där kvinnans sociala 
osäkerhet skulle kunna härledas till en låg självkänsla, kombinerat med frånvaro av 
sunda relationer och ett lågt socialt stöd (Berg et al., 2011; Paulson Karlsson et al., 
2013). Sjuksköterskan bör undvika att gå i försvar mot de svåra känslor som ett möte 
med en patient kan framkalla, inte minst i utsatta situationer. Patienten måste ses som 
en medmänniska och inte som ett objekt (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).). 
Kvinnor är mer troliga att drabbas av depression när de befinner sig i en eller flera 
utsatta livssituationer, vilket till följd av en graviditet kan tänkas utlösa en ätstörning 
(Lydsdottir, Howard, Olafsdottir, Thome, Tyrfingsson, Psych & Sigurdsson, 2014). 
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Mental sjukdom inom familjen, erfarenhet av våldsamma relationer, fattigdom och 
antidepressiv behandling är andra faktorer som kan påverka patienter med ätstörning 
(Lydsdottir et al., 2014). Skola och arbete kan åsidosättas till följd av sjukdomen, 
vilket kan ses som ett tecken på förekomst av en ätstörning (Pettersen et al., 2013). 
Beteendet skulle kunna ses som en flykt från känslor som blir okontrollerbara och 
ohanterliga, i likhet med Ghaderi (2003) och Treasure (2012). Här kan sjuksköterskan 
via samtal med patienten identifiera sådana tecken.  
 
Som sjuksköterska är det viktigt att inte förutsätta vad patienten tänker eller känner, 
utan försöka skapa en förståelse för kvinnans situation utifrån kvinnans egna ord 
(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Kvinnor som inte lider av en ätstörning oroar sig 
ofta över att det ofödda barnet skall vara stort till storleken, i rädsla för en smärtsam 
förlossning (Swann et al., 2009), men däremot kan önskan om att föda barn som är 
små till storleken vara ett tydligt tecken på att en ätstörning förekommer hos den 
gravida kvinnan. Fokus ligger alltså på att barnet i sig skall vara litet till storleken, 
och inte på själva smärtan som en förlossning av barn, stora till storleken, skulle 
inbringa (ibid.). Kvinnans önskan skulle således kunna hänvisas till att hon själv och 
det kommande barnet skall vara nätta. Utebliven viktuppgång i samband med 
graviditet ses hos flertalet av de kvinnor som lider av en ätstörning (Coker et al., 
2013). Kunskapsbrist kring ätstörningar i samband med en graviditet ökar risken för 
att viktiga tecken och symtom förbises hos patientgruppen, vilket Watson et al. (2012) 
och Easter et al. (2013) uppmärksammar.  
 
Fler kvinnor kan få hjälp med sin problematik genom att sjuksköterskor får kunskap 
kring de symtom och tecken som kan förekomma hos patientgruppen. I de fall då 
ätstörningen inte syns, kan frågor kring kosthållningen avslöja tecken på att en 
ätstörning förekommer (Lindén Hirschberg, 2014). Det är av stor vikt att vårdpersonal 
ställer frågor beträffande den gravida kvinnans förhållande till mat, samt kring hur 
hennes kostvanor ser ut.  
Sjuksköterskan skall i sin yrkesroll arbeta för att bevara och återställa god hälsa samt 
förebygga sjukdom och ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  
Ekman (2014) förklarar vikten av att sjuksköterskan skall kunna observera tecken på 
bakomliggande sjukdom. Ätstörning i samband med en gravititet utsätter fostret för 
risker samt äventyrar moderns hälsa (Broussard, 2012) och därför är det av stor vikt 
att fånga upp gravida kvinnor med en ätstörning så tidigt som möjligt under 
graviditeten för att minimera eventuella skador.  
 
I likhet med Lindén Hirschberg (2014) beskriver Easter et al. (2013) att många 
kvinnor väljer att dölja sin ätstörning och då fortsätter att vara sjuka i det dolda.  
En anledning till att dölja sin ätstörning medvetet är rädslan över att förlora de vinster 
som ätstörningen, enligt kvinnan själv, för med sig (Pettersen et al., 2013).  
Förekomst av ätstörning under en graviditet är högre än vad som tidigare varit känt, 
där ökningen kan ses som ett resultat av den bristande kroppskontroll som en naturlig 
graviditet för med sig, kontra det smalhetsideal som råder i samhället.  
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Ett betydligt lägre BMI ses vanligen hos gravida kvinnor som lider av en ätstörning 
(Coker et al., 2013). Den låga vikten är förmodligen relaterad till att många kvinnor 
med ätstörning har en strikt kontroll över sin kosthållning, vilken kan antas agera som 
ett känslomässigt skydd. Överdriven träning samt ett begränsat matintag kan 
förmodas minska upplevelsen av psykisk påfrestning hos patientgruppen (Zauderer, 
2012). Sjuksköterskor bör även vara uppmärksamma på en överdriven viktuppgång, 
relaterat till en sämre självbild, då ett högt BMI kan vara ett tecken på en ätstörning 
(Treasure, 2012).  
 
Viktkontroll av olika slag kan användas av kvinnorna i samband med en ätstörning, 
vilka sjuksköterskan bör vara uppmärksam på. Användandet av laxerande eller 
vätskedrivande medel samt självframkallade kräkningar kan bidra till förändringar i 
kroppsliga värden, såsom rubbningar i mineral- och saltbalansen (Treasure, 2012; 
Pasternak et al., 2002). Som sjuksköterska är det viktigt att vara uppmärksam på de 
symtom som patienten uppvisar, då ätstörningssymtom kan döljas bakom de normala 
graviditetssymtomen. Vidare bör sjuksköterskan uppmärksamma när en gravid patient 
uppvisar känslor av att vara värdelös, relaterat till den egna kroppen (Zauderer, 2012). 
Ovan nämnd patientgrupp kan uppvisa orimligt höga prestationskrav i strävan efter att 
vara perfekt. En sjuksköterska bör således kunna skilja på de normala förväntningar 
ett kommande moderskap för med sig, från krav som är av sjuklig grad. 
Sjuksköterskan bör inte utesluta att en ätstörning föreligger hos en gravid kvinna, som 
endast uppvisar få tecken på att en ätstörning förekommer. Ätstörningar, som inte 
uppfyller alla kriterier för en specifik ätstörning, kan vara väl så allvarliga då de kan 
utvecklas till en mer svårbehandlad ätstörning i framtiden (Treasure, 2012). 
 
Ett stort behov av att arbeta mer preventivt inom sjukvården föreligger för att bevara 
moderns och barnets hälsa, både under och efter graviditeten (Coker et al., 2013; 
Micali et al., 2011). Omvårdnaden skall genomsyras av ett etiskt förhållningssätt, 
genom lyhördhet samt goda kunskaper inom ämnet (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 
2008). En etisk dialog behöver ständigt vara närvarande, då samhället är i ständig 
förändring (ibid.). Genom utbildning kring ätstörningar i samband med en graviditet 
kan sjuksköterskan stötta patienten i att fatta beslut som kan leda till ett friskare liv. 
Som sjuksköterska finns möjligheten att motivera ovan nämnda patienter till att tänka 
mer positiva tankar. Easter et al. (2013) menar att lämpliga bedömningsinstrument 
behöver utvecklas för att fånga upp dessa kvinnor i tid. Framförallt kan en bredare 
kunskap inom ämnet förhindra att viktiga tecken och symtom förbises, samt ge fler 
kvinnor chansen att få adekvat hjälp med sin ätstörning, vilket Watson et al. (2012) 
bekräftar.   
  

Konklusion och Implikation 
Hos gravida patienter som lider av en ätstörning, ses ofta en starkt upplevd oro över 
den viktökning samt den kroppsförändring graviditeten medför. Sjuksköterskan bör 
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uppmärksamma den kosthållning som den gravida kvinnan förhåller sig till, samt 
våga ställa frågor kring vad kvinnan upplever vara en normal mängd mat att få i sig i 
samband med en graviditet. Bland överviktiga patienter föreligger en ökad risk för 
hetsätning i samband med graviditet, vilket sjuksköterskan bör våga adressera på ett 
ödmjukt sätt. Upplever den gravida patienten att hon tappar kontrollen över sin 
livsituation, bör misstanke väckas hos sjuksköterskan. En kvinna som lider av en 
ätstörning eftersträvar ofta perfektion, vilket en graviditet hotar. Ångest och 
depressiva symtom är vanligt förekommande vid ätstörning i samband med en 
graviditet. Sociala medier uppmuntrar kvinnor att uppvisa ett perfekt yttre, vilket kan 
påverka kvinnor med låg tillfredställelse med livet samt lågt socialt stöd på ett 
negativt sätt. Brist på självinsikt samt självförsummelse är andra vanligt 
förekommande tecken på att en ätstörning föreligger. Det ökade smalhetsidealet i 
kombination med den ökade pressen på att passa in i samhällets norm ställer högre 
krav på sjukvården. Sjuksköterskan bör vara beredd på att möta patienter med 
ätstörningar, inte minst i samband med en graviditet, oavsett var sjuksköterskan 
arbetar. Ökad utbildning samt en ökad medvetenhet redan under grundutbildningen är 
önskvärt, då antalet patienter med en ätstörning i samband med en graviditet är högre 
än vad som tidigare varit känt. Det är av betydelse att forska ytterligare inom området, 
inte minst på hur ett adekvat bemötande av patientgruppen bör se ut. Utveckling av 
nya bedömningsinstrument skulle kunna underlätta i arbetet med gravida kvinnor som 
lider av en ätstörning. Kvalitativ forskning var bristfällig inom området, vilket väcker 
ett intresse för ytterligare forskning kring patienters egna livsupplevelser kring att 
leva med en ätstörning i samband med en graviditet.
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed PsycInfo Cinahl 

Ätstörning 
Eating disorders [MeSH 
Major Topic] 

Eating disorder* Eating disorders [MH] 

Graviditet  
Pregnancy [MeSH Major 
Terms] 

Pregnancy Pregnancy [Keyword] 

Symtom  Symptoms Symptoms 

    

Sökord SveMed+   

Ätstörning Eating disorders    
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Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

141009 
 
 

PubMed 
 
 

"Eating disorders"[MeSH Major 
Topic] AND ("Pregnancy"[MeSH 
Terms] Limits: Abstract available. 
English, published last 5 years. 
Age, 19-44.  

46 
 
 

40 
 
 

7 
 
 

 
4 
 
 

141009 
 
 

PsycInfo 
 
 

Eating disorder* AND Pregnancy. 
Limits: Scholarly journals. 
English, published last 5 years. 
Age, 18+. Subject, pregnancy. 
Classification, eating disorder.  

52 
 
 

20 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

141009 
 
 

PsycInfo 
 
 

Symptoms AND Eating disorder* 
AND Pregnancy. Limits: 
Scholarly journals. English, 
published last 5 years. Age, 18+. 
Subject, pregnancy. 
Classification, eating disorder. 

12 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

0 
 
 

141009 
 

Cinahl 
 

MH Eating disorders. Symptoms 
AND pregnancy (keyword). 
Limits: English, Research article, 
Year 2009-2014.  

9 
 

4 
 

1 
 

1 
 

141021 
 

SveMed+ 
 

MH Eating disorders AND year 
2009-2014. Limits: Article AND 
female AND English. 

17 
 

12 
 

4 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

 

 

Referens Berg, C. K., Torgersen, L., Von Holle, A., Hamer, R. M., Bulik, C. M., & Reichborn-Kjennerud, 
T. (2011). Factors associated with binge eating disorder in pregnancy. International Journal of 
Eating Disorders, 44(2), 124-133. 

Land  
Databas 

Norge 
Psycinfo 

Syfte Syftet var att identifiera faktorer associerade till incidenser och loppet av brett definierade 
hetsätningsstörningar.  

Metod:  

Design 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 

 

 

Dataanalys 

 
 
Bortfall 

Kvantitativ.  
Prospektiv kohortstudie. 
 
Över 100,000 kvinnor rekryterades, mellan åren 1999-2009. Kvinnorna bjöds in till studien via 
brev i samband en standardultraljudsundersökning. Från början var det 74, 200 kvinnor, men efter 
en exkluderingsprocess analyserades resultaten från 45,644 kvinnor.  
 
Efter godkänt samtycke kunde utfallsvariablar samlas in från det medicinska födelseregistret i 
Norge. Studien baseras på version tre av den kvalitetsförsäkrade datafilen som släpptes i samband 
med undersökningen 2007, där 74,200 mor- och barnregister fanns tillgängliga.  
 
Beskrivande, analytisk statistik. Primärt kommer uppgifter för den här studien från den första 
enkäten, vilket inkluderade en bedömning av en rad exponeringar och hälso- och utfallsvariabler.  
 
Ett bortfall på totalt 28,556 kvinnor.  

Slutsats Förekomst av allvarlig depression, tidigare i livet eller i samband med graviditeten ökade risken 
för hetsätning, samt oron över graviditetsrelaterad viktökning och en övervärdering av viktökning. 
Ångest är en faktor som kan öka risken. Uppfattade kvinnan redan innan graviditeten att hon var 
överviktig förekom en högre risk. I den tidigare delen av graviditeten sågs depression och ångest 
som faktorer kopplade till förekomst av hetsätningstörning. Även låg tillfredställelse med livet, låg 
självkänsla och låg tillfredsställelse i sin relation, lågt socialt stöd, dåliga hälsovanor samt 
allvarliga livshändelser påverkade.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

Referens Coker, E. L., Mitchell-Wong, L. A., & Abraham, S. F. (2013). Is pregnancy a trigger for recovery 
from an eating disorder? Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 92(12), 1407-1413. 
doi:10.1111/aogs.12256 

Land  
Databas 

Australien  
PubMed 

Syfte Syftet var att studera QOLED, Quality of Life related to Eating Disorders, retrospektivt, 
prospektivt samt under graviditeten hos kvinnor med en aktiv ätstörning innan påbörjad graviditet.   

Metod:  

Design 
 
Urval 
 

 

Datainsamling 

 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
Prospektiv studie.  
 
239 kvinnor bjöds in att delta i studien, från ett privat- och ett allmänt sjukhus samt från ett privat 
psykiatriskt sjukhus. 195 av kvinnorna deltog. 
 
Deltagarna fick fylla i frågeformulär retrospektivt, under pågående graviditet samt prospektivt till 
graviditeten. Intentionen var att jämföra kvinnor med en aktiv ätstörning, jämfört med kvinnor som 
inte lider av ätstörningar. 
 
Beskrivande, analytisk statistik. Kontinuerliga och kategoriska variabler jämfördes via t-test och 
chi-test. Generaliserade uppskattningsekvationer användes. Enklare jämförelser utfördes. 
Jämförelsen utfördes i båda grupperna separat. Samtliga analyser utfördes i samma program. 
 
17 kvinnor fullföljde inte studien av olika anledningar. 

Slutsats Kvinnor med en aktiv ätstörning i samband med graviditet hade markant lägre BMI under 
pågående graviditet, i jämförelse med kvinnor utan ätstörning. Deltagarna som led av en ätstörning 
var betydligt yngre än de utan, de var oftast ogifta samt hade ett markant, lägre ”lägsta BMI” än 
deltagarna som inte led av en ätstörning. Kvinnorna med ätstörning gick knappt upp något i vikt 
under sin graviditet, men en signifikant skillnads sågs både före, under och efter graviditet mellan 
de båda grupperna. Dock såg viktkurvan relativ likadan ut, dock utgick kvinnorna med ätstörning 
ofta med ett mycket lägre BMI. Behovet att stötta dessa kvinnor är stort.   
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 

 



BILAGA C  

Artikel 3 

 
 

 

Referens Lask, B., Rö, Ö., & Reas, D.L. (2010). Norms for the Eating Disorder Examination Questionnaire 
among female university students in Norway. Nordic Journal of Psychiatry, 64(6), 428-32. 
doi.org/10.3109/08039481003797235 

Land  
Databas 

Norge 
SveMed+ 

Syfte Syftet med studien var att etablera normer bland kvinnliga studenter från universitet i Norge samt 
att testa reliabiliteten av en norsk version av EDE-Q. 

Metod:  

Design 
 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ. 
Tvärsnittstudie. 
 
671 kvinnliga studenter tillfrågades att delta i studien, från två universitet i Norge.  

En norsk version av Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) delades ut till 
deltagarna. Ett antal deltagare valdes slumpmässigt ut till att delta i en testgrupp.  

Beskrivande statistik. Enkäterna analyserades, där olikheter utreddes. Analyserna genomfördes via 
samma statistiska program.  

En deltagare besvarade inte samtliga frågor, och exkluderades från studien. 

 Slutsats Studien framhåller olika orosmoment kvinnor kan uppleva som lider av en ätstörning: oro över vikt 
och kroppsform. Överdriven träning, hetsätning och framkallade kräkningar användes för att 
kompensera för de känslor som oron väckte.   

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 

 



BILAGA C  

Artikel 4 

Referens Micali, N., Simonoff, E., Stahl, D., & Treasure, J. (2011). Maternal eating disorders and infant 
feeding difficulties: Maternal and child mediators in a longitudinal general population study. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 52(7), 800-807. 
doi:10.1111/j.1469-7610.2010.02341.x 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att fastställa hur mödrar som lidit av en ätstörning innan och under en graviditet 
påverkade amningen av det nyfödda barnet. 

Metod:  

Design 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ. 
Longitudinell prospektiv studie. 
 
Alla gravida kvinnor i Avon, Storbritannien som beräknades föda mellan 1 april 1991 – 31 
december 1992 fick frågan att delta i studien. 2,019 kvinnor som skickade tillbaka enkäten 
uppfyllde inklusionskriterierna och ingår i studien. 
 
Författarna skickade ut enkäter via brev, där de kvinnor som var intresserade av att delta i studien 
besvarade breven. 

Tre modeller användes och sammanställdes. Sammanställningarna används för att observera olika 
variabler. Databasen M-plus användes för att kunna utföra SEM. 
 
Inga bortfall med betydelse för resultatet redovisas. 

Slutsats Kvinnor som lidit av en ätstörning innan och under graviditeten löper större risk för depression och 
ångest under och efter graviditeten. Resultatet blir att fostret får svårigheter med amningen och får 
då inte i sig tillräckligt med näring. Det är viktigt att jobba preventivt för att kvinnan och fostret 
ska må så bra som möjligt. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 

 



BILAGA C  

Artikel 5 

 

 

Referens Paulson Karlsson, G., Clinton, D., & Nevonen, L. (2013). Prediction of weight increase in 
anorexia nervosa. Nordic Journal of Psychiatry, 67(6), 424-32. 

 Land  
Databas 

Sverige 
SweMed+ 

Syfte Syftet med studien var att undersöka vikten av motivation till att förändra matvanor, förväntan på 
och upplevels av behandling, ätstörningars symtombild, självuppfattning och behandlingsallians 
för att förutsäga viktökning. 

 
Metod:  

Design 
 
Urval 
 

 

Datainsamling 

 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ.  
Longitudinell studie.  
 
89 kvinnor i åldrarna 18-46 år från 15 olika kliniker för ätstörningar med diagnosen anorexia 
nervosa deltog. 
 
Intervjuer och självskattningsenkäter användes och följdes upp efter sex, tolv, 18 och 36 månader. 
 
Beskrivande statistik. Ett frågeformulär användes för att bedöma individernas självblid. Linjär 
regression användes för att mäta de bästa förutsättningarna för att gå upp i vikt. 
 
63 individer. 

Slutsats Resultatet beskriver olika variablar som kan påverkar en person som lider av en ätstörning. De 
variablar som nämns är följande: social osäkerhet, perfektionsism, brist på motivation att 
eftersträva goda matvanor, brist på insikt, självförsummelse, oförmåga att frigöra sig själv, 
kroppsuppfattning samt självmedvetenhet. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 

 



BILAGA C  

Artikel 6 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Referens  Pettersen, G., Thune-Larsen, K.B., Wynn, R., & Rosenvinge, J.H. (2013). Eating disorders: 
challenges in the later phases of the recovery process. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 
27(1), 92-8.  

Land  
Databas 

Norge 
SveMed+ 

Syfte Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av den senare återhämtningsfasen efter att ha lidit av 
en ätstörning. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ. 
Innehållsanalys. 
 
13 kvinnor från Norge deltog i studien. Samtliga som tillfrågades deltog i studien. Kvinnorna 
skulle vara18 år fyllda, samt ha minst tre års erfarenhet av ätstörningar. Deltagarna var tvungna att 
vara i den senare återhämtningsfasen.  
 
Deltagarna intervjuades av en författare som inte var insatt i programmet eller deltagarna. En 
intervjuguide användes. Intervjuerna spelades in och översattes ordagrant.   
 
Intervjuerna skrevs ner ordagrant. Kategorier identifierades efter att texten analyserats och tolkats. 
Fyra kategorier framkom. 
  
Inget bortfall redovisas. 

Slutsats En person som lider av någon typ av ätstörning har i de flesta fall en strikt kontroll över sin 
kosthållning, sociala aktiviteter och träning. Att lida av en ätstörning kan leda till uppgivenhet, där 
relationer, fritidsaktiviteter och i vissa fall skolan blir lidande. Kombinationen av en aktiv 
ätstörning och andra aktiviteter blir svårhanterlig. Ätstörningen kan agera som ett skydd emot 
djupare, mer svårhanterliga känslor. Den sjukliga relationen till mat kan bli en del av livet, något 
som personen vänjer sig vid. En ambivalens uppstår hos individen, där vinsterna ställs i förhållande 
till förlusterna. Vinsterna ätstörningen bringar kan motivera till att dölja sitt missbruk, då personen 
inte vill leva utan dessa vinster. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 

 



BILAGA C  

Artikel 7 

 

 

Referens Soares, R. M., Nunes, M. A., Schmidt, M. I., Giacomello, A., Manzolli, P., Camey, S., . . . Duncan, 
B. B. (2009). Inappropriate eating behaviors during pregnancy: Prevalence and associated factors 
among pregnant women attending primary care in southern brazil. International Journal of Eating 
Disorders, 42(5), 387-393. doi:http://dx.doi.org/10.1002/eat.v42:510.1002/eat.20643 

Land  
Databas 

Brasilien 
Cinahl  

Syfte Syftet var att undersöka förekomsten av olämpligt ätbeteende och associerade faktorer bland 
gravida kvinnor i primärvården.   

Metod:  

Design 
 
Urval 
 

Datainsamling 

 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ. 
Longitudinell tvärsnittstudie.  
 
18 primärvärdenheter i fattiga områden från två städer i södra Brasilien. 712 kvinnor deltog. 
 
Uppgifter från mätning av standardvärden användes för att undersöka olämpligt ätbeteende och 
associerade faktorer bland gravida kvinnor. En randomiserad andra intervju utfördes via telefon 
med 10 procent av deltagarna.  
 
Beskrivande statistik inkluderades. Samband mellan hetsätning och oberoende variabler 
beräknades.  
 
Ett bortfall på totalt 68 deltagare.   
 
 
 

Slutsats Sociala faktorer som kunde ses hos deltagarna var arbetslöshet och familjeinkomster på 
minimumlön. Vissa deltagare gick inte i skolan, medan vissa led av övervikt. De kvinnor som led 
av hetsätning innan graviditeten beskrev att hetsätningen eskalerade till det tredubbla under 
graviditeten. Kvinnor som hade ångestsymtom under graviditeten rapporterade en högre frekvens 
av hetsätning. Lågt BMI innan graviditeten kunde bidra till hetsätning under graviditeten. Oro för 
övervikt i samband med graviditeten var en annan faktor. Inget sociodemografiskt samband kunde 
utläsas. Olämpliga viktkontrollmetoder kunde även utläsas hos vissa av kvinnorna. De mest 
rådande ätstörningarna i samband med graviditet var hetsätning, samt oro över kroppsform och 
vikt. Nästan en tredjedel av kvinnorna rapporterade depressiva symtom i samband med 
graviditeten. 224 kvinnor beskrev att de led av ångestsymtom, och 40 av de gravida kvinnorna 
beskrev bekymmer för övervikt och sin kroppsform.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 



BILAGA C  

Artikel 8 

 

 

 

Referens Swann, R. A., Von Holle, A., Torgersen, L., Gendall, K., Reichbom-Kjennerud, T., & Bulik, 
C. M. (2009). Attitudes toward weight gain during pregnancy: Results from the norwegian 
mother and child cohort study (MoBa). International Journal of Eating Disorders, 42(5), 394-
401. doi:http://dx.doi.org/10.1002/eat.v42:510.1002/eat.20632 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka attityder till viktökning i samband med graviditet, med eller utan en 
ätstörning och kring ätstörningsstereotyper. Syftet var även att utforska attityder angående 
viktuppgång och den faktiska viktökningen i samband med graviditeten, barnets födelsevikt, 
fostret storlek under graviditen realterat till dess ålder i uterus.  

Metod:  

Design 
 
Urval 
 
Datainsamling 
 

 

Dataanalys 

 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ. 
Longitudinell studie.  
 
35,929 mödrar ingick totalt.  
 
Samtliga deltagare lämnade urin– och blodprov, samt besvarade olika frågeformulär. 
Datainsamlingen pågick mellan år 1999-2006.  
 
Beskrivande statistik. Informationen analyserades i samma databas. En modell användes för 
att testa nivån mellan oro, dess association till att vara gravid och samtidigt lida av en 
ätstörning. En sekundär analys utfördes för att styrka trovärdigheten.  
 
Inget bortfall med betydelse för resultatet. 

Slutsats Kvinnor utan ätstörning upplevde oro över viktuppgång, men denna oro var associerad till 
graviditeten. Det fanns även en oro över att föda stora spädbarn. Oron över att gå upp i vikt 
upplevdes olika hos kvinnorna, beroende på vilken typ av ätstörning kvinnan led av. En stark 
önskan av att föda små barn kan vara ett tecken på att en ätstörning råder i samband med en 
graviditet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II  
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Artikel 9 

 

Referens Taborelli, E., Krug, I., Karwautz, A., Wagner, G., Haidvogl, M., Fernandez-Aranda, F., . . . 
Micali, N. (2013). Maternal anxiety, overprotection and anxious personality as risk factors for 
eating disorder: A sister pair study. Cognitive Therapy and Research, 37(4), 820-828. 
doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10608-012-9518-8 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att undersöka betydelsen av moderlig oro i samband med graviditet och 
överbeskydd som förälder, som riskfaktorer för anorexia nervosa och bulimia nervosa.  

Metod:  

Design 
 
Urval 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ.  
Fall-kontrollstudie. 
 
Frågeformulär angående oro och överbeskydd i hemmet, skickade ut till föräldrar till barn där den 
ena systern hade anorexia nervosa eller bulimia nervosa och den andra systern var fri från 
ätstörning. 203 inkluderades till att få delta i studien, varpå 157 föräldrar besvarade 
frågeformulären. Deltagarna rekryterades från fyra olika center i Europa.  
 
Syskonparen fick besvara ett temperamentsformulär och samtliga systrar blev intervjuade utifrån 
samma intervjuform. Systrarna intervjuades separat. Information om moderlig oro och 
överbeskyddande uppväxt inskaffades via de retrospektiva redogörelserna som föräldrarna gav. 
Mödrarna fick göra en självskattning angående oro innan, under och efter graviditeten.  
 
Beskrivande och analytisk statistik. Samtlig information analyserades i samma 
analyseringsprogram. Lämpliga tester användes för att testa normalitet jämfört med kontinuerliga 
variabler mellan patienter med ätstörningar och deras friska systrar. Överenstämmelser användes 
för att utreda huruvida moderligt överbeskyddande var relaterat till barnets temperament. 
Logistisk regression användes för att jämföra tvåsidiga och katergoriska variabler mellan 
fallgruppen och deras systrar.   
 
Inget bortfall efter att föräldrarna skickat in sitt medgivande.  
 
   
 

Slutsats Den drabbade systern hade betydligt lägre BMI än sin friska syster. 94 av deltagarna led av 
anorexia nervosa och 63 av bulimia nervosa. Hur länge de olika deltagarna hade varit sjuka 
varierade. Mödrar till kvinnor med anorexia beskrev att de upplevde höga nivåer av ångest och oro 
under graviditeten, jämfört med deras friska syster. Kvinnor med anorexia nervosa hade i högre 
grad en överbeskyddande uppväxt än sina friska systrar, och lämnades ofta mycket senare i livet 
till att övernatta hos andra vuxna. En högre grad av separationsångest upplevdes bland systrarna 
som led av anorexia nervosa. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Watson, H.J., Holle, V., Hammer, R.M., Knoph Berg, C., Torgersen, L., Magnus, P., Stoltenberg, 
C., Sullivan, P., Reichborn- Kjennerud., & Bulik, C.M. (2012). Remission, continuation and 
incidence of eating disorder during early pregnancy: a validation study in a population-based birth 
cohort. Psychological Medicine, 43, 1723-1734. doi:10.1017/S0033291712002516 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte En intern validering av nyligen publicerade grader av regression, pågående och incidenser av brett 
definierade ätstörningar i samband med graviditet hos norska mödrar. 
 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

Kvantitativ. 
Longitudinell studie. 
 
77,267 gravida kvinnor i graviditetsvecka 17-18, från en Mother and Child Cohort (MoBa). 
 
Individerna delades in i två grupper, en kontrollgrupp och en försöksgrupp. Enkäter besvarades för 
att får svar på frågor relaterade till ätstörningar. 
 
Två metoder används för att validera tidigare statiska modeller som användes i originalanalysen.  
 
Inga bortfall rapporteras. 

Slutsats Ätstörningar under gravititet drabbar 1 av 20 kvinnor. Graviditeten sågs som en risk att drabbas av 
återfall av en tidigare ätstörning. För att kunna motivera modern till att leva hälsosammare samt 
bevara fostrets hälsa sågs ett behov utav utbildning kring symtom och tecken av ätstörningar. Där 
ätstörning förekommer i samband med graviditet och brist på kunskap förekommer hos 
vårdpersonal riskeras symtom och tecken att förbises. 

 
Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Referens Zauderer, C. (2012). Eating disorders and pregnancy: Supporting the anorexic or bulimic 
expectant mother. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 41(s1), S177-S178. 
doi:10.1111/j.1552-6909.2012.01363_25.x 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att ge information som kan hjälpa sjuksköterskor att bli mottagliga för de faktorer som 
kan indikera på ett potentiellt problem med ätstörning, samt praktiska hjälpmedel som de med 
ätstörning kan använda för att hantera deras ångest angående kroppsliga förändringar.   

Metod:  

Design 
 
Urval 
 
Datainsamling 
 

Dataanalys 

 
Bortfall 

Kvalitativ. 
Fallstudie. 
 
En vuxen kvinna som lidit av anorexia nervosa sedan tidiga tonåren.  
 
Intervju. 
 
Intervjun skrevs ner och redovisades i studien.  
 
Bortfall redovisas inte.  

Slutsats Kvinnan i studien beskrev att hon upplevde relationen till mat som något stressande, trots god 
behandling för sin anorexia nervosa. Innan hon blev gravid hade hon något lågt BMI. Kvinnan 
begränsades i samband med graviditet till enbart 45 minuter träning fyra gånger i veckan. Hon 
uppmuntrades även att äta tre måltider om dagen. När magen började synas blev kvinnan sämre i 
sin sjukdom, och började känna sig fysiskt och psykiskt tyngd. Hon började äta mindre och träna 
mer, vilket är tydliga tecken på försämring i grundsjukdomen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Fanny Hylander

Jennie Kvamme


