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Sammanfattning 
Bakgrund: Ätstörningar är ett globalt problem som har funnits sedan långt tillbaka i tiden. 

Störningarna kännetecknas av ett onormalt beteende till mat och ätande som pågår under en 

längre tid, vilket påverkar den fysiska hälsan och den psykosociala funktionen. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av patienten. Målet med omvårdnaden är att 

främja patientens hälsa och välbefinnande, att förebygga ohälsa och lindra lidande med 

hänsyn till personens kulturella bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Personcentrerad 

omvårdnad innebär att patienten sätts i fokus och ses som en jämlik samarbetspartner.  
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med 

ätstörningar.  
Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. Sökningen gjordes i 

databaserna CINAHL, Medline och PsycInfo. 

Resultat: Resultatet visade att omvårdnadsåtgärderna som utfördes av sjuksköterskor för att 

hjälpa patienter med ätstörningar var att skapa en professionell relation till patienten, att 

utbilda och ge information, att göra en bedömning av och övervaka patienten, att vara ett stöd 

för patient och närstående och att ha en god kommunikation. 
Slutsats: I resultatet framkom fem olika kategorier av omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskor använder sig av i omvårdnaden. De olika omvårdnadsåtgärderna kan ha en 

positiv effekt på patientens tillfrisknande. Att skapa en stark professionell relation, ett 

förtroende och att ha ett bra samspel med patienten bidrar till en mer personcentrerad 

omvårdnad.  
 

 

Nyckelord: Omvårdnadsåtgärder, Psykiatrisk omvårdnad, Undervikt, Ätstörningar 
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1 BAKGRUND 
En ätstörning kan vara en allvarlig sjukdom som förekommer inom flera områden i hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskan har en betydande roll i behandlingen och det är därför viktigt att 

ha kunskap om personer som lider av ätstörningar och vad sjuksköterskan kan göra för att 

hjälpa dem. Målet med omvårdnaden är att främja hälsa och välbefinnande samt förebygga 

ohälsa och lidande.  

 

1.1 Ätstörningar 

Ätstörningar kännetecknas av ett onormalt beteende till mat och ätande som pågår under en 

längre tid, vilket påverkar den fysiska hälsan och den psykosociala funktionen. I DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fifth Edition) som används över 

hela världen (Socialstyrelsen, u.å.) finns kriterier för psykiska diagnoser. Följande 

ätstörningsdiagnoser förekommer; anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), idisslande, 

pica, undvikande/restriktiv födointagsstörning, hetsätningsstörning, andra specificerade 

födointags- och ätstörningar och ospecificerad ätstörning (American Psychiatric Association 

(APA), 2013). 

 

Ätstörningar är ett globalt problem och är vanligast förekommande hos människor i övre 

samhällsklasser i industrialiserade länder (Shuriquie, 1999). Utvecklingen av problemet är 

komplext och det finns både biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer som bidrar 

till att en person drabbas av en ätstörning (Svenska psykiatriska föreningen, 2005). En 

ätstörning innebär på många sätt en stor påverkan på den drabbade personens liv eftersom att 

han eller hon ställs inför utmaningar, svårigheter och begränsningar då sjukdomen tar upp en 

stor del av personens fokus (Rørtveit, Vevatne & Severinsson, 2009). Flera av artiklarna i den 

här litteraturstudien handlar specifikt om AN och BN, därför fokuseras det mest på dessa 

sjukdomar.  

 

1.1.1 Anorexia Nervosa 

AN är den mest omtalade ätstörningen (Svenska psykiatriska föreningen, 2005) och är en 

sjukdom som har funnits länge. Redan år 1694 beskrevs sjukdomen som en form av psykisk 

störning (Norring & Clinton, 2002). Kriterierna för AN är att personens energiintag 

understiger vad som är nödvändigt, vilket leder till en kroppsvikt som understiger det normala 

för personens ålder, kön, utvecklingsstadium och fysiska hälsa (APA, 2013). Kännetecken är 

ett onormalt beteende kring mat och en stark, intensiv rädsla för att bli överviktig eller öka i 

vikt. Personer som lider av AN har en förvrängd kroppsbild och saknar insikt i vilka allvarliga 

konsekvenser en för låg kroppsvikt kan resultera i (APA, 2013; Wolfe & Gimby, 2003). Det 

är vanligt med dålig självkänsla hos personer med ätstörningar och ofta döljer de även 

sjukdomen för sin omgivning. Utöver viktnedgång uppkommer även andra kroppsliga 

symtom (Svenska psykiatriska föreningen, 2005; Wolfe & Gimby, 2003). AN är ungefär tio 

gånger så vanligt hos kvinnor än hos män (APA, 2013), och är vanligast hos unga kvinnor 

(Smink, van Hoeken & Hoek, 2012) där prevalensen är ungefär 0,4% (APA, 2013). Flera 

typer av ätstörningar ger en ökad suicid- (APA, 2013; Smink et al., 2012) och mortalitetsrisk, 

dock ger AN den högsta risken (Smink et al., 2012). En patient som insjuknar i ung ålder och 

får en snabb behandling har en positiv prognos (Steinhausen, 2002). Även uppväxt och vissa 

personlighetsdrag kan påverka prognosen (Ottosson & Ottosson, 2007). Återfall kan 

förekomma, dock tillfrisknar de flesta med AN helt eller har lättare kvarstående symtom 

(Steinhausen, 2002). 
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1.1.2 Bulimia Nervosa 

BN finns beskrivet som en medicinsk åkomma sedan medeltiden men 1979 var första gången 

som sjukdomen kallades Bulimia Nervosa (Norring & Clinton, 2002). Kriterierna för BN 

enligt DSM-5 är att personen under återkommande sjukdomsperioder har ett 

hetsätningsbeteende med förlorad kontroll över matintaget och ett återkommande 

kompensationsbeteende för att förhindra viktuppgång. Exempel på det är självförorsakad 

kräkning, missbruk av laxeringsmedel, fastande eller överdriven träning. Symtomen ska minst 

förekomma en gång i veckan under tre månader (APA, 2013). Liksom personer med AN 

döljer personer med BN sin sjukdom för omvärlden (Ottosson & Ottosson, 2007; Rørtveit et 

al., 2009). Kroppsliga symtom kan uppträda till följd av sjukdomen, däremot förblir 

personerna ofta normalviktiga (Svenska psykiatriska föreningen, 2005). Prevalensen hos unga 

kvinnor med BN är 1-1,5 % och förhållandet mellan män och kvinnor är ungefär 1:10 (APA, 

2013). 

 

1.1.3 Övriga ätstörningar 

Det finns ett antal övriga ätstörningar som även de innebär att personen har ett onormalt 

beteende kring mat och ätande. Idisslande innebär att en person kräks upp maten för att sedan 

svälja den igen alternativt spotta ut den. En person med pica äter konstant något som inte är 

mat och som inte ger någon näring. Vid undvikande/restriktiv födointagsstörning misslyckas 

personen med att få i sig tillräckligt med näring. Hetsätningsstörning kännetecknas av att 

personen äter stora mängder mat under kort tid utan att ha kontroll över ätandet. Vissa 

patienter uppfyller inte alla kriterier för en ätstörning och hamnar då i kategorin ospecificerad 

ätstörning (APA, 2013). 

 

1.2 Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

Omvårdnaden ska fokusera på patienten och att tillvarata det friska hos personen. 

Sjuksköterskan ska uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelser och lindra 

lidande (Socialstyrelsen, 2005). Arbetsplatser där sjuksköterskor ofta kommer i kontakt med 

patienter med ätstörningar i ett tidigt skede och har möjlighet att upptäcka tecken på sjukligt 

beteende är ungdomsmottagningar, kvinnokliniker, inom primärvård och skolhälsovård 

(Ottosson & Ottosson, 2007). 

 

Patienterna vårdas på olika vårdnivåer beroende på ätstörningens svårighetsgrad (Skärsäter, 

2014). På primärnivå vårdas patienter med lindriga former av ätstörningar utan medicinska 

komplikationer. Majoriteten av patientgruppen behandlas inom öppenvården. De medicinska 

komplikationer patienterna har på den här vårdnivån är måttliga. Inom slutenvården behandlas 

de svårast sjuka som lider av svåra svälttillstånd och allvarliga medicinska komplikationer 

och som inte tidigare har förbättrats inom öppenvård (Svenska psykiatriska föreningen, 2005). 

 

1.3 Teoretisk referensram 

Begreppet omvårdnad innefattar hela människan som helhet och sker på personnivå. Varje 

människa är unik och ska därför mötas utifrån sina egna förutsättningar (Willman, 2014). 

Målet med omvårdnaden är att främja patientens hälsa och välbefinnande, att förebygga 

ohälsa och lindra lidande med hänsyn till personens kulturella bakgrund, ålder, kön och 

sociala villkor. Sjuksköterskan ska också arbeta för att patient och närstående ska bli delaktiga 

i omvårdnaden, känna trygghet och respekt (Jacobsson, Palm, Willman & Torpenberg, 2010).  
 

Personcentrerad omvårdnad innebär att personen sätts i fokus i stället för sjukdomen 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2014; Eldh, 2014; McCance & McCormack, 2013). Fokus 

ligger på att ge en god vård, att vara på samma nivå och att se patienten som en jämlik 
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samarbetspartner (Dudas, Kaczynski & Olsson, 2014; Hedman, 2014). En viktig del av 

arbetet är att ta del av patientens egen berättelse (Kristensson Uggla, 2014) och att fatta 

gemensamma beslut om patientens omvårdnad (Dudas et al., 2014; Hedman, 2014; 

Kristensson Uggla, 2014). Förutom relationen till patienten är det även viktigt att närstående 

och medarbetare involveras (Ekman, Norberg och Swedberg, 2014). Patienten blir tryggare 

och tiden inom slutenvården minskar när personcentrerad omvårdnad tillämpas under 

vårdtiden (Dudas et al., 2013). 
 

Motiverande samtal (MI) är en terapeutisk metod som utgår från ett personcentrerat synsätt 

och bygger på samarbete mellan personal och patient. Metoden används för att förändra 

beteenden hos patienter. MI bygger på autonomi, empati och respekt för patientens egna 

övertygelser och tankar om förändring. Målet är att underlätta en ökning av motivationen och 

engagemanget hos patienten för att sedan förbereda inför en förändring. Att underlätta 

förändring hos patienten bygger på en lyhörd vägledning (Price-Evans & Treasure, 2011). 
 

1.4 Problemformulering 

Sjuksköterskan har en viktig roll i behandlingen av patienter med ätstörningar. Eftersom 

sjuksköterskan kan träffa de här patienterna inom olika områden i hälso- och sjukvården är 

det bra att vara förberedd på vad det kan innebära. Det är extra viktigt eftersom suicidrisken 

kan vara förhöjd hos patienter med ätstörningar. En tidig behandling av sjukdomen är 

avgörande för patientens prognos och att ha kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som är 

viktiga för patienten är av betydelse för att kunna ge en så bra vård som möjligt. Målet med 

studien var att få ökad kunskap och förståelse för sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid 

vård av patienter med ätstörningar.  
 

2 SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med ätstörningar. 
  

3 METOD 
En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design genomfördes. Arbetet 

genomfördes utifrån metodlitteratur av Kristensson (2014) och Forsberg och Wengström 

(2013).   

 

3.1 Sökstrategi 

Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO (Bilaga 1). 

Meningsbärande ord översattes till engelska och ämnesord söktes i CINAHL Headings, 

MeSH och Thesaurus. 

 

3.2 Urval 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle behandla sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder för patienter med en ätstörning. Artiklar som inte var skrivna på engelska 

och de som var publicerade före år 2000 exkluderades. Begränsning gjordes också med “peer 

reviewed”. 

 

I det första urvalet hittades 317 artiklar där alla rubriker lästes (Bilaga 1). Det andra urvalet 

utfördes genom att 87 sammanfattningar lästes igenom. Tio artiklar från CINAHL, Medline 

och PsycINFO valdes sedan ut som svarade på syftet. En artikel hittades genom en manuell 
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sökning utifrån referenserna i de inkluderade artiklarna. Sammanlagt inkluderades elva 

artiklar i studien, åtta kvalitativa och tre kvantitativa.  
 

3.3 Granskning 

Utifrån Forsberg och Wengströms (2013) checklistor för kvantitativa respektive kvalitativa 

artiklar granskades artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Artiklarna lästes även igenom för 

vetenskaplig granskning.  

 

3.4 Dataanalys 

Artiklarna sammanfattades i artikelmatriser (Bilaga 2). Texten bearbetades genom att resultat 

som svarade på syftet skrevs ned. Resultatet sorterades sedan in i fyra kategorier varefter 

texten komprimerades genom att liknande resultat skrevs ihop. 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna valde att endast inkludera studier som var utförda på ett sätt som stämmer överens 

med forskningsetiska riktlinjer för att garantera att deltagarna inte tagit skada av forskningen. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör artiklar som används i systematiska 

litteraturstudier vara godkända av en etisk kommitté alternativt att forskaren har skrivit om 

etiska överväganden i texten. Om inget nämndes i de inkluderade artiklarna kontrollerades att 

tidskriften hade krav på ett etiskt godkännande eller andra etiska krav för att artikeln skulle få 

publiceras.  

 

4 RESULTAT  
Fyra kategorier identifierades som beskrev sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid 

ätstörningar: att göra en bedömning, en behandlingsplan och att övervaka patienten, att 

utbilda och ge information, att vara ett stöd för patienten och att ha en god kommunikation. 
 

4.1 Att göra en bedömning, en behandlingsplan och att övervaka patienten 

Bedömning var det första viktiga steget i behandlingsprocessen (Vitale, Lotito & Maglie, 

2009; Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013). En stark relation bidrog till att bättre kunna 

identifiera patientens behov och utforma vården utifrån det (Micevski & McCann, 2005; 

Tierney & Fox, 2009). Därför var det viktigt att patienten inte fick träffa nya sjuksköterskor 

hela tiden, utan fick lära känna ett fåtal bättre (Tierney & Fox, 2009).  

Efter bedömningen kom sjuksköterska och patient gemensamt fram till mål för behandlingen 

(Tierney, & Fox, 2009) och utvecklade en individuell handlingsplan (van Ommen, Meerwijk, 

Kars, van Elburg, van Meijel, 2009). Planen inkluderade den psykiska- och fysiska hälsan, 

familjesituationen och den sociala situationen (Vitale et al., 2009; Zugai et al., 2013).  
 

Patienten övervakades noggrant i början av behandlingen (Vitale et al., 2009; Zugai et al., 

2013) och sjuksköterskan tog över allt ansvar över mat- och träningsvanor (Bakker et al., 

2011; Berends et al., 2012; van Ommen et al., 2009).  

 

Speciellt för patienter med BN var att fokus låg på att normalisera ätmönstret genom att 

servera mat samma tider varje dag och att patienten skulle äta maten under 30 minuter (Vitale 

et al., 2009). Avdelningarna hade strikta regler och gränser för vad som var tillåtet gällande 

mat och träning. Sjuksköterskan höll patientens träning under uppsikt för att förhindra 

överdriven fysisk aktivitet eftersom det sågs som en dysfunktionell copingstrategi då det 

kunde försämra patientens fysiska tillstånd (Bratland-Sanda et al., 2009).  
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Omvårdnaden var fokuserad på att förbättra hälsan genom att ha uppsikt över näringsintaget. 

Sjuksköterskan såg till att undvika onödig energiförlust, bland annat genom att patienten hade 

det tillräckligt varmt (Vitale et al., 2009). För att motivera patienten till att följa reglerna var 

sjuksköterskan konsekvent med att de patienter som inte åt tillräckligt fick näringsdryck, 

sondmat eller dropp som innehöll mer kalorier än maten de skulle ha ätit (Bakker et al., 2011; 

Zugai et al., 2013). Det var viktigt att sjuksköterskan visade empati och förståelse och fick 

patienten att förstå att åtgärderna gjordes för hans eller hennes skull (Bakker et al., 2011). Det 

innebar att reglerna behövde tillämpas med försiktighet och omdöme. De skulle vara 

relevanta, rättvisa och lagom hårda. De regler som inte hade en tydlig viktökande eller 

hälsofrämjande effekt kunde patienten uppleva som bestraffande (Zugai et al., 2013).  

 

Sjuksköterskan observerade patienten vid måltiderna för att sedan ge återkoppling om vad 

som kunde förbättras (Bakker et al., 2011). Sjuksköterskan satte press på patienten för att de 

skulle äta vilket kunde vara avgörande för att bryta gamla vanor (Bakker et al., 2011; van 

Ommen et al., 2009). Efter varje måltid hade sjuksköterskan extra uppsikt över patienten för 

att förhindra att kompensation av matintaget skulle ske (Bakker et al., 2011; Vitale et al., 

2009). 
 

När patienten kommit längre i sin behandling gav sjuksköterskan tillbaka mer och mer av 

ansvaret för mat och träning (Bakker et al., 2011; van Ommen et al., 2009). Patienten 

uppmuntrades till att göra egna självständiga val (Bakker et al., 2011) och fick möjlighet att 

välja tidpunkt för måltider och vilka aktiviteter som han eller hon skulle delta i (Micevski & 

McCann, 2005). Patienten fick utföra tydliga och enkla övningar vilka syftade till att stärka 

självförtroendet och som utvärderades efteråt (van Ommen et al., 2009). När patienten klarade 

av att göra ansvarsfulla val drog sig sjuksköterskan undan (Bakker et al., 2011) men fanns 

fortfarande tillgänglig för att ge råd och svara på frågor när det behövdes (Bakker et al., 2011; 

van Ommen et al., 2009). 
 

4.2 Att ha en god kommunikation 

Tydlighet och att sjuksköterskan var konsekvent var en förutsättning för att kunna vara ärlig 

mot patienten. En ärlig kommunikation bidrog till att patienten blev mer medveten om vad 

som kunde förväntas av vården och behandlingen. Patienten behövde i sin tur vara ärlig om 

sina känslor och sin situation för att ett förtroende skulle kunna utvecklas (Micevski & 

McCann, 2005). Om en sjuksköterska hade humor kunde det få patienten att känna sig som en 

vanlig, frisk person (van Ommen et al., 2009; Zugai et al., 2013). Förutom en god 

kommunikation till patienten skulle även sjuksköterskan kommunicera och samverka med 

andra yrkesgrupper för att uppnå en så bra vård som möjligt (Berends et al., 2012; Tierney & 

Fox, 2009; Vitale et al., 2009).  
 

MI var en metod som bidrog till en mer öppen kommunikation. Samtalsmetoden ökade 

sjuksköterskans förståelse för patientens behov och problem och tillät patienten att ta större 

ansvar för en förändring av sin livsstil. Överlag tyckte patienter att MI var användbart bland 

annat eftersom det kunde belysa ätstörningens positiva och negativa effekter på patientens liv. 

Metoden gjorde det möjligt för patienten att ge uttryck för ätstörningen och att skapa 

målsättningar. Sjuksköterskan kunde erbjuda användbara strategier för att patienten skulle lära 

sig att hantera sjukdomen. Under samtal med patienten kunde sjuksköterskan sortera ut vad 

patienten var redo att arbeta med (Dray, Gilchrist, Singh, Cheesman, & Wade, 2014). Fler 

positiva effekter med MI var att patienten fick en positiv inställning, kunde vara mer öppen 

med sin ätstörning, kunde uttrycka sina åsikter utan att bli bedömd och att fokus låg på 

återhämtning. Efter att MI började användas på avdelningen tyckte patienten att det blev mer 
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strukturerat, att personalen blev mer flexibel och involverad i behandlingen och att de fick 

bättre kontakt och hade lättare att närma sig sjuksköterskorna. Efter att MI började användas 

på avdelningen var det färre patienter som skrevs ut för tidigt (Dray et al., 2014).  

 

Sjuksköterskan använde distraktion för att patienten skulle fokusera mindre på sin sjukdom 

(Berends et al., 2012; Micevski & McCann, 2005), bli mer avslappnad och bättre på att 

uttrycka sig. När sjuksköterskan upptäckte sätt för att få patienten att prata mer öppet och 

uttrycka sina känslor kunde de förstå varandra bättre (Micevski & McCann, 2005). Genom att 

lyssna på patienten och utveckla ett bra samspel fick sjuksköterskan en större förståelse för 

patientens situation och ett förtroende utvecklades (Micevski & McCann, 2005; Vitale et al., 

2009). Sjuksköterskan tolkade signaler från patienten och anpassade omvårdnaden därefter. 

När det fanns ett förtroende blev patienten mer öppen med sina känslor och behov. Det var 

viktigt att ta sig tid för att patient och sjuksköterska skulle bli bekväma med varandra och att 

relationen skulle bli förtroendefull och tillfredsställande (Micevski & McCann, 2005). 

 

4.3 Att utbilda och ge information 

Sjuksköterskan informerade patienten om vad som är normalt gällande ätande (Bakker et al., 

2011; van Ommen et al, 2009; Vitale et al., 2009) och träning och hur kosten bör anpassas 

efter fysisk aktivitet (Bakker et al., 2011). Sjuksköterskan hjälpte till att normalisera 

patientens mat- och träningsvanor (Berends et al., 2012; van Ommen et al., 2009) och var 

bestämd i att patienten skulle bibehålla de nya vanorna. Patienten tyckte att det hjälpte att ha 

en tydlig struktur (van Ommen et al, 2009). Sjuksköterskan lindrade känslor av oro och ångest 

genom att göra ätandet till en social aktivitet (Zugai et al., 2013). För en del av patienterna var 

information om ätstörningen och vilka konsekvenser den kan få avgörande för om de skulle 

bli medvetna om allvaret i situationen (van Ommen et al., 2009; Vitale et al., 2009). Patienten 

fick hela tiden information om behandlingen och varför sjuksköterskan agerade på ett visst 

sätt (van Ommen et al., 2009). Både sjuksköterskor och patienter som kommit längre i 

behandlingen kunde inspirera och agera som ett gott exempel för patienter som var i ett tidigt 

skede av behandlingen (Bakker et al., 2011; van Ommen et al., 2009). Under 

måltidssituationer tog sjuksköterskan upp ämnen som inte hade någonting att göra med mat 

eller träning, utan som istället fokuserade på sociala roller. Patienten uppmuntrades till att 

dela med sig av sina upplevelser och berätta om hur rädslor hade hanterats. På samma gång 

tvingades patienten till att sluta isolera sig känslomässigt och att öppet börja prata om sina 

problem, vilket gjorde sjukdomen mindre hemlig (Bakker et al., 2011). 
 

Att informera om sjukdom och behandling hjälpte patienten att få kontroll. Patienten blev 

bättre förberedd, mindre ångestfylld och mer villig att aktivt delta i återhämtningsprocessen 

(Micevski & McCann, 2005). Det var viktigt att patienten fick ta ett steg i taget tillbaka till det 

vanliga livet (van Ommen et al, 2009). Sjuksköterskan lärde ut copingstategier och förändrade 

genom dialog tankemönstret hos patienten (Vitale et al., 2009). 
 

I studien av Rørtveit et al. (2009) deltog patienter i en konstterapigrupp där en sjuksköterska 

ledde diskussioner och reflektioner om patienternas upplevelser av att leva med en ätstörning. 

Det var viktigt att skapa en säker och trygg miljö under samtalen och att ge patienterna 

grundläggande kunskap om ätstörningar. Patienterna kände igen sig i och utvecklade en 

djupare förståelse för varandra vilket även ledde till en bättre förståelse för den egna 

situationen. Patienterna fick bekräftat att de inte var ensamma om sina problem och att deras 

problem var accepterade (ibid.). 
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Sjuksköterskan hade en viktig roll i att utbilda familjen, både genom att informera om 

ätstörningen men också genom att visa hur de kunde stötta och hjälpa patienten (Bakker et al., 

2009; Gísladóttir och Svavarsdóttir, 2011; Vitale et al., 2009). Sjuksköterskan bjöd in 

föräldrarna att vara delaktiga i patientens omvårdnad (Bakker et al., 2011; van Ommen et al., 

2009). Utbildningen gav en ökad förståelse hos familjemedlemmarna och de blev bättre på att 

upptäcka onormala matvanor, oro kring vikt och mat och förnekande av problem hos 

personen med ätstörning (Gísladóttir och Svavarsdóttir, 2011). Det här ledde också till att 

föräldrarna kunde vara ett bättre stöd och att patienten blev mer positiv till behandlingen 

(Bakker et al., 2011). 

 

Specifika omvårdnadsåtgärder för patienter med BN var att de fick uppgifter som att skriva 

ned vad de åt, vilken typ av mat, hur mycket, hur snabbt det gick och vad de tänkte under 

tiden. Det här visade ett mönster i hur patienten åt och gjorde att patienten fick en bättre bild 

av sitt ätande. Det kunde göra att hetsätning- och kräkningsepisoder minskade. Efter 

måltiderna träffades patienterna i grupp för att diskutera de tankar och känslor som 

uppkommit under måltiden. Patienterna fick under behandlingsperioden även delta i andra 

grupper som fokuserade på att kommunicera och att lära sig hälsosammare copingstrategier. 

Sjuksköterskorna hjälpte patienterna att återta kontrollen över ätandet. Fokus låg på onormala 

tankesätt som upprätthöll ätstörningen (Vitale et al., 2009). 
 

Sjuksköterskan fungerade som en säkerhet för patienten och skyddade från återfall (Bakker et 

al., 2011), bland annat genom att en återfallsplan utformades tillsammans med patienten och 

föräldrarna (Bakker et al., 2011; Berends et al., 2012). Sjuksköterskan utbildade patienten och 

de kom tillsammans fram till patientens styrkor, motivering till varför patienten skulle bli 

frisk, tidiga varningstecken, risker och potentiella utlösande faktorer för återfall och lämpliga 

preventiva åtgärder. I planen ingick även att identifiera personer som kunde hjälpa patienten 

att upptäcka tecken på återfall och sjuksköterskan erbjöd hjälp med att strukturera vardagen 

(Berends et al, 2012). Patienten fick därmed bättre förutsättningar för att förhindra ett återfall 

(Bakker et al., 2011) och det blev lättare för föräldrarna att vara ett bra stöd (Berends et al, 

2012).  
 

4.4 Att vara ett stöd för patienten 

Motivation (Tierney & Fox, 2009) och uppmuntran var en viktig del (van Ommen et al., 

2009; Zugai et al., 2013) för att ge stöd och visa att sjuksköterskan var engagerad i patientens 

återhämtningsprocess (Micevski & McCann, 2005). Sjuksköterskan kunde ge motivation och 

inspirera till en hälsosammare livsstil genom samspelet med patienten (Zugai et al., 2013). 

En viktig del var också att utveckla en professionell relation till patienten. Arbetet var mest 

effektivt när det utfördes av en sjuksköterska som hade en empatisk relation till patienten 

(Vitale et al., 2009). En stark relation ledde till att patienten var mer positivt inställd till att 

följa reglerna och förstod vikten av återhämtning (Zugai et al., 2013). Grunden för att 

utveckla en professionell relation var att se personen bakom sjukdomen, att arbeta 

personcentrerat (Micevski & McCann, 2005; van Ommen et al., 2009; Tierney & Fox, 2009). 

Sjuksköterskan skulle ha en professionell hållning och inte vara för privat. Det var viktigt att 

vara öppen och berätta om sig själv när en relation skulle skapas till patienten men det kunde 

också vara negativt om för mycket fokus hamnade på sjuksköterskan (Micevski & McCann, 

2005). 

 

Sjuksköterskan stöttade patienten genom att skapa distans och uppmuntrade till att hitta egna 

lösningar (van Ommen et al., 2009). Med dialog och förståelse stärkte sjuksköterskan 

patienten och motiverade till att gå utanför bekvämlighetszonen. Sjuksköterskan motiverade 
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även med hjälp av reflektion till en omstrukturering av vardagen (Rørtveit et al., 2009). En 

balans mellan distans och närhet var nödvändig och patienten kunde alltid vända sig till 

sjuksköterskan med frågor och reflektioner när det behövdes. Sjuksköterskan skulle också 

vara uppmärksam på avvikande beteenden och att konfrontera om ett avvikande beteende 

upptäcktes (van Ommen et al., 2009). Positiv feedback gavs vid beteenden som ledde till en 

förbättring (Bakker et al., 2011; Micevski & McCann, 2005) vilket stärkte självförtroendet 

och gjorde det möjligt för patienten att göra mer självständiga val (Bakker et al., 2011). 
 

Att sjuksköterskan arbetade för att skapa en positiv, stödjande och förtroendefull miljö 

uppskattades av patienten (Tierney & Fox, 2009; Vitale et al., 2009; Zugai et al., 2013). 

Sjuksköterskan erbjöd vägledning (Bakker et al., 2011; van Ommen et al., 2009), gav 

patienten möjlighet till kontroll (Micevski & McCann, 2005) och uppmuntrade till 

återhållsam träning. Patienten fick hjälp att se på träning som något roligt, hälsosamt och 

avslappnande som handlade om mer än att bränna kalorier (Bakker et al., 2011).  

 

Sjuksköterskan arbetade för att stödja den sociala anpassningen (Vitale et al., 2009) och 

uppmuntrade patienten till att återgå till sitt sociala liv. Det var viktigt att patienten gjorde 

saker som var normalt för åldern. Sjuksköterskan uppmuntrade till att delta i gruppaktiviteter 

som hjälpte patienten att få en lämplig social roll för åldern. Sjuksköterskan försäkrade sig om 

att patienten hade kontakt med världen utanför sjukhuset under tiden på sjukhuset. 

Sjuksköterskan stöttade patienten i att hitta tillfredsställande och meningsfulla aktiviteter. Om 

patienten hade irrationella tankar som utgjorde hinder för att delta i aktiviteter diskuterades 

tankarna tillsammans med sjuksköterskan i syfte att ersätta dem med andra mer rationella 

tankemönster. Efter deltagande i en social aktivitet diskuterades hur aktiviteten upplevts. Vid 

behov gav sjuksköterskan råd om hur situationen kunde hanteras nästa gång (Bakker et al., 

2011).  

 

5 DISKUSSION 
 

5.1 Metoddiskussion  

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är syftet med en litteraturstudie att få en överblick 

över data som finns från tidigare genomförda empiriska studier. Studien bör syfta till att finna 

beslutsunderlag för sjuksköterskor att använda i den kliniska verksamheten. En litteraturstudie 

innebär att söka systematiskt, kritiskt granska och att sammanställa litteratur vilket var en bra 

metod för att svara på syftet. 

 

Sökningen utfördes med många varianter av sökord som liknade varandra. Det bidrog till ett 

bredare sökresultat och att sökningen blev mer omfattande. Ämnesorden skiljde sig något 

mellan databaserna, men orden som användes motsvarade varandra. Sökningen utfördes i 

databaser som innehåller omvårdnad och psykiatri. Den databasen som skiljde sig mest från 

de andra var PsycINFO, vilket kan bero på att det huvudsakliga ämnet i databasen inte är 

omvårdnad. Databasen innehåller artiklar som berör området psykiatri, därför ansågs den ändå 

vara relevant. De ämnesord som var svåra att hitta var de som var relaterade till omvårdnad. 

Sökningen begränsades med årtal för att få aktuell forskning. Årtalet som valdes var längre 

tillbaka i tiden än det var tänkt eftersom en sökning med ett senare årtal resulterade i få 

artiklar. Dock var de artiklar som till slut valdes ut till litteraturstudien inte äldre än tio år. 

Den äldsta artikeln var från 2005. Resterande artiklar var publicerade 2009 eller senare vilket 

innebär att arbetet bygger på aktuell forskning. En artikel hittades genom en manuell sökning 
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i referenslistorna på de redan inkluderade artiklarna. Eftersom den svarade på syftet togs även 

den med i studien.  
 

Checklistorna för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2013) 

användes eftersom de var relevanta för att värdera de inkluderade artiklarna. 
 

I två av de inkluderade artiklarna gjorde författarna studier på metoder som de själva hade 

utvecklat (Berends et al., 2011; Rørtveit & Severinsson, 2012) och därför skulle deras 

objektivitet kunna vara påverkad. Artiklarna togs med ändå efter en vetenskaplig värdering. 

 

De kvantitativa studierna var inte RCT-studier och ingen av dem hade ett randomiserat urval, 

vilket hade varit att föredra. Däremot frågade en studie alla lämpliga studiedeltagare som 

fanns i de länder som skulle undersökas om deltagande i studien vilket bör ge en representativ 

urvalsgrupp även utan randomisering.   

 

Flera av resultaten passade in under flera kategorier, därför fanns det vissa svårigheter att 

sortera in resultatet i kategorierna. Det är möjligt att det finns andra sätt att kategorisera 

resultatet på. Det kan finnas fler omvårdnadsåtgärder som används för behandling av 

ätstörningar men som inte undersöktes i de studier som inkluderades i litteraturstudien. 
 

Vissa saker var svåra att svara på när artiklarna skulle granskas enligt checklistan. Exempel på 

det var validitet och reliabilitet, eftersom det ofta inte var tydligt beskrivet. Granskningen kan 

till viss del ha blivit subjektiv då granskaren enligt granskningsmallen skulle dra slutsatser 

enligt sin egen uppfattning.  

 

Under artikelsökningen upptäcktes att majoriteten av artiklarna handlade om AN. Det beror 

troligtvis på att AN är den ätstörning som det finns mest publicerad forskning om i 

databaserna vad gäller sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Det kanske kan bero på att det är 

den ätstörning som flest behöver professionell vård för. Resultatet i studien är mest 

överförbart till patienter med AN och till viss del även BN. 
 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår ifrån de fyra kategorierna i resultatet och belyser även resultatet 

utifrån personcentrerad omvårdnad som är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (McCance 

& McCormack, 2013).  
 

Resultatet visade att den professionella relationen till patienten är av stor vikt och att arbetet 

var mest effektivt när sjuksköterskan hade en god och empatisk relation till patienten. 

Liknande resultat kan också ses i flera andra studier (Bezance & Holliday, 2013; Wolfe & 

Gimby, 2003). Författarna anser att personcentrerad omvårdnad kan vara en viktig 

utgångspunkt för att uppnå den goda professionella relationen. Enligt Ekman et al. (2014) är 

en förutsättning för personcentrerad omvårdnad att lyssna på patientens berättelse. De menar 

också att relationen ska bygga på ömsesidig respekt, lyhördhet och förståelse för patienten. 

Därför anser författarna att sjuksköterskan bör vara medveten om och reflektera över sitt 

beteende och sina handlingar. Något som talar emot den personcentrerade vården är att den tar 

tid, vilket kan utgöra ett hinder för att personalen ska kunna tillämpa den i vården då det kan 

vara mycket att göra och ont om tid (Wolf & Carlström, 2014).  
 

I litteraturstudien framkom också att ett förtroende krävdes för att relationen skulle utvecklas 

eftersom patienten då blev mer öppen med sina känslor och behov. Annan litteratur beskriver 
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också att grunden för en lyckad behandling är en förtroendefull relation (Svenska Psykiatriska 

föreningen, 2005; Wright & Hacking, 2012) vilket också är en förutsättning för en 

personcentrerad omvårdnad (Ekman et al., 2014). En studie av Bezance och Holliday (2013) 

visade att erfaren personal var värdefull då patienten föredrog de som var specialiserade på 

ätstörningar. Det kan förstås med tanke på att en sjuksköterska med högre kompetens skulle 

kunna inge ett större förtroende hos patienten. Därför skulle det kunna vara till stor nytta om 

sjuksköterskor som vårdar patienter med ätstörningar vidareutbildas. 
 

En stark relation bidrog enligt resultatet till att sjuksköterskan fick större kännedom om 

patienten och därmed kunde erbjuda en mer individanpassad och personcentrerad omvårdnad. 

Det här visar på att det krävs en god relation mellan patient och sjuksköterska för att uppnå 

bästa möjliga vård och att det är viktigt att sjuksköterskan arbetar för att främja relationen till 

patienten. Resultatet visade också att sjuksköterskan tog över ansvar och övervakade 

patienten för att kunna hjälpa med att förändra beteenden. Det fanns strikta regler för vad som 

gällde angående mat och träning och konsekvenser när reglerna bröts. Det tyder på att 

patienter med ätstörningar behöver en tydlig struktur i vardagen för att kunna bli bättre i 

sjukdom. Samtidigt är det viktigt att inte vara alltför hård mot patienten (Bezance & Holliday, 

2013) eftersom det skulle kunna försvåra att en förtroendefull och trygg relation skapas. 

Wolfe och Gimby (2003) menade i sin studie att det är speciellt viktigt med ett förtroende om 

patienten är inlagd och övervakad mot sin vilja. Ofta kände sig personen maktlös och utan 

kontroll vilket kunde leda till problem med att känna ett förtroende (Ekman et al., 2014).  

 

För patienter med AN är målet med sjukhusvistelsen viktuppgång, vilket är precis vad 

personen desperat har försökt undvika (Rørtveit et al., 2009; Wolfe & Gimby, 2003). Därför 

förekommer ofta rädsla och ångest hos de här patienterna och det tar mycket av 

uppmärksamheten från patienten och hindrar från engagemang i behandlingen. Rädslan och 

ångesten kan utgöra ett stort hinder för kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan 

(Wolfe och Gimby, 2003). I en studie av Rørtveit et al. (2009) som handlade om patienters 

upplevelse av ätstörningar visade det sig att patienten på grund av ambivalenta känslor hade 

svårt att upprätthålla motivation för att leva hälsosamt. Resultatet i deras studie stämmer väl 

överens med resultatet i litteraturstudien. Att patienter med ambivalenta känslor för sin 

sjukdom behöver stöd och motivation för att hantera sjukdomen är förståeligt. En egen 

reflektion är att sjuksköterskan bör skapa motivation till förändring, vara en trygghet för 

patienten och bidra till delaktighet. Det kan vara svårt att få patienten att vara delaktig i 

vården när han eller hon inte själv vill gå upp i vikt. Patienten bör göras delaktig i vården så 

långt det är möjligt för att klara av att behålla motivationen för att hålla vikten efter 

sjukhusvistelsen.  

 

Trots övervakning i början av behandlingen behöver patientens autonomi respekteras (Ekman 

et al., 2014). Patienten hade ett behov av att återfå kontrollen över sitt liv, sina beslut och 

matvanor (Bezance & Holliday, 2013). En egen reflektion är att om en patient som känner sig 

maktlös och utan kontroll har svårt att känna ett förtroende för sjuksköterskan, kan det vara en 

fördel att skapa en relation och ett förtroende innan ansvar och kontroll tas från patienten. Det 

kan vara svårare att skapa en relation med patienten om det första sjuksköterskan gör är att gå 

emot patientens vilja. 
 

Familjens stöd är viktigt vid de allra flesta sjukdomstillstånd, även vid ätstörningar. Resultatet 

visade att det var viktigt att familjen var närvarande när patienten fick information för att 

förhindra missuppfattningar och oro. Resultatet stämmer överens med litteratur av Hedman 

(2014) som säger att den närmsta familjen bör få möjlighet att delta i den personcentrerade 
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vården. Sjuksköterskan har alltså en roll i att bjuda in familjen till att vara delaktig i patientens 

tillfrisknande. Författarna tror att familjen kan vara till stor hjälp för patienten men också att 

det kan bli fel när familjen lägger sig i utan kunskap om sjukdomen, varför det är så viktigt 

med information och utbildning. Genom att informera om alla planerade åtgärder som rör 

patienten var det lättare för honom eller henne att aktivt delta i beslut (Dudas et al., 2014).  
 

Resultatet visade att sjuksköterskan agerade som ett gott exempel för den inlagda personen 

och patienten hade även möjlighet att inspireras av andra på avdelningen som hade kommit 

längre i sin behandling. En reflektion är att det som sjuksköterska är angeläget att vara 

medveten om att patienten kan ta efter beteenden. Att som sjuksköterska fokusera på det 

normala kan leda till att också patienten gör det. 

 

Copingstrategier var något som förekom i resultatet och som även beskrevs i en studie av 

Wolfe och Gimby (2003). Det är sjuksköterskans roll att bedöma om strategierna är hållbara 

eller om patienten kan ha användning av en ny copingstrategi och vilken som i så fall kan 

fungera bättre.  

 

Sjuksköterskan kommunicerade även med närstående och andra yrkesgrupper för att kunna 

skapa ett samarbete och uppnå bästa möjliga vård. Ett multidisciplinärt arbete är något som 

allmänt bör användas inom sjukvården för att hjälpa patienten på alla olika områden som 

behövs (Dudas et al., 2014; Wolfe & Gimby, 2003) vilket även ses i resultatet. Författarna 

anser att sjuksköterskan till stor del har ansvar för att samarbetet fungerar eftersom det är han 

eller hon som har mest kontakt med patienten och därmed kan se patientens behov av kontakt 

med andra yrkeskategorier.  
 

Resultatet visade att MI var en bra metod för att skapa en förbättrad kommunikation och 

gjorde att sjuksköterskan fick en bättre förståelse för patienten. Att MI kan vara användbart 

visas även i andra studier och utöver en förbättrad kommunikation fanns det fler positiva 

effekter av MI. I en litteraturöversikt av Knowles, Anokhina och Serpell (2013) visades i 

majoriteten av studierna att MI gav en ökad motivation hos patienten men det fanns också 

resultat som visade att MI inte var bättre än någon annan metod. MI kan vara effektivt för att 

behandla hetsätning men inget visade på att MI är effektivt mot kompensatoriska eller 

restriktiva beteenden. 
 

I litteraturstudien framkom också att sjuksköterskan uppmuntrade patienten till att prata öppet 

om sin sjukdom vilket även Wolfe och Gimby (2003) kommit fram till i sin studie. Åtgärden 

kan vara relevant eftersom det enligt Rørtveit et al. (2009) var angeläget för patienterna att 

dölja sjukdomen från omvärlden. 
 

Vidare visade resultatet att patienten uppskattade att sjuksköterskan skapade en positiv, 

förtroendefull och stödjande miljö. Liknande resultat har även framkommit i en studie av 

Wright och Hacking (2012). I studien framkom dessutom att det var viktigt att personalen 

ingav hopp och optimism. Författarna håller med om det eftersom det kan påverka patienten 

till en mer positiv inställning till situationen. Om patienten tror på ett tillfrisknande kan 

chansen vara större att det också blir så. I resultatet framkom också att en uppgift 

sjuksköterskan hade var att stödja patienten till att återgå till sitt sociala liv utanför sjukhuset. 

Det här är relevant eftersom miljön på avdelningen enligt Bezance och Hollidays studie 

(2013) skapade en känsla av att vara isolerad från den övriga världen och hindrade oavsiktligt 

de inneliggande patienterna från att utvecklas och delta i det vardagliga livet. De ville komma 

i kontakt med sina normala liv utanför avdelningen när de var nära utskrivning. 
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5.3 Globalt perspektiv 

Resultatet i artiklarna hade många likheter trots att studierna var utförda i olika länder och 

världsdelar. Det innebär att liknande omvårdnadsåtgärder fungerar i en stor del av världen 

trots kulturella skillnader och att resultatet går att generalisera till ett flertal olika länder. 

Däremot gjordes studierna i industrialiserade länder och det kan därför vara svårt att 

generalisera till utvecklingsländer på grund av olika kulturer och sociala skillnader.  

 

5.4 Genus 

Eftersom ätstörningar är vanligast förekommande hos kvinnor (APA, 2013), gjordes studierna 

också främst på kvinnor. Därför kan det vara svårt att generalisera resultatet och tillämpa det 

hos manliga patienter. Eftersom det finns begränsad forskning är det inte känt om det finns en 

skillnad mellan män och kvinnor i hur de påverkas av omvårdnadsåtgärderna. Att det finns 

sociala skillnader i samhället kan vara en bidragande faktor till varför kvinnor är mer 

drabbade än män. Det är skillnad på vad som förväntas av män och kvinnor (Dahlborg-

Lyckhage & Eriksson, 2010) och på föreställningen om hur män och kvinnor ska vara och se 

ut (Jorfedt, 2010). Det finns en idealbild om hur män respektive kvinnor ska vara som sprids 

via media och populärkultur (Dahlborg-Lyckhage & Eriksson, 2010). Författarna anser att 

media ofta visar en idealbild av en kvinna som smal medan män ska vara vältränade och 

manliga vilket kan ha en betydelse för risken att utveckla en ätstörning. Det kan även finnas 

ett större mörkertal hos män på grund av att det kan upplevas som svårare för en man att söka 

hjälp och prata om sina problem eftersom det inte är lika socialt accepterat. 
 

5.5 Förslag till vidare forskning 

Forskningen om ätstörningar är till viss del begränsad. Mer forskning om ätstörningar hos 

män behövs för att ta reda på om skillnader mellan könen finns och kunna anpassa vården 

även efter mäns behov. Eftersom forskningen genomfördes i industrialiserade länder skulle ett 

annat förslag till vidare forskning kunna vara att ta reda på hur ätstörningsproblematiken ser 

ut i utvecklingsländer. Det är möjligt att det inte går att jämföra med industrialiserade länder 

eftersom de förutsättningar och problem som finns i samhället ser helt olika ut.  

 

Resultatet av MI visade sig variera mellan olika studier. Därför kan det vara intressant att 

genomföra vidare forskning att ta reda på mer om vilken effekt MI har specifikt hos patienter 

med ätstörningar. 
 

5.6 Empirisk nytta och tillämpning  

Genom en sammanställning av alla omvårdnadsåtgärder kan litteraturstudien bidra till en 

bättre omvårdnad av patienter med ätstörningar. Resultatet i studien kan hjälpa sjuksköterskan 

att använda sig av omvårdnadsåtgärder som stöds av vetenskapliga studier. Arbetet kan också 

uppmuntra till tillämpning av personcentrerad omvårdnad.  
 

6 SLUTSATS 
I resultatet framkom att de kategorier av omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan använder 

sig av i omvårdnaden av patienter med ätstörningar är att göra en bedömning, en 

behandlingsplan och att övervaka patienten, att utbilda och ge information, att vara ett stöd för 

patienten och att ha en god kommunikation. Att skapa en stark relation, ett förtroende och att 

ha ett bra samspel med patienten bidrar till en mer personcentrerad omvårdnad och har 

betydelse för patientens motivation till behandling. 
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studien. 40 patienter tillfrågades. 
Bortfall: Sju sjuksköterskor och 18 patienter. 
Slutgiltig grupp: Sex sjuksköterskor deltog i studien och 22 

inneliggande patienter.  
Datainsamlingsmetod: Inspelningar av MI-sessioner. 
Enkäter med VAS-skalor och öppna frågor till 

sjuksköterskorna. Öppna frågor till patienterna. 
Analysmetod: Likertskala. 
One way repeated measure analysis (mäta samma variabel 

innan och efter en intervention). Beroende t-test och chi-tvåtest 

 

 

 

 

.  

Styrkor 
Urval och metod var tydligt 

beskrivet. 
Diskussion av resultatet, 

svagheter med studien och 

förslag till vidare studier.  
 
Svagheter 
Få deltagare i studien. Stort 

bortfall. Ingen 

kontrollgrupp. Inget 

randomiserat urval.  

Patienterna upplevde att MI var 

användbart. Färre patienter 

skrevs ut för tidigt när MI 

användes. 
 

Förbättrad kontakt och 

kommunikation mellan patient 

och sjuksköterska.  

http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF03327807#page-1
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF03327807#page-1
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF03327807#page-1


FridaTorberntsson & Malin Waldekrantz 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder hos patienter med ätstörningar 

15-03-09 

 

 

Gísladóttir, M., & 

Svavarsdóttir, E.K. (2011) 

Educational and Support 

Intervention to Help Families 

Assist in the Recovery of 

Relatives With Eating 

Disorders. Journal of 

Psychiatric And Mental 

Health Nursing, 18(2), 122-

130. doi: 10.1111/j.1365-

2850.2010.01637.x. 
 

Island. 

Syftet var att utveckla 

och testa en utbildande 

och stödjande 

omvårdnadsåtgärd på 

Island för att hjälpa 

familjer att stödja 

tillfrisknandet hos en 

anhörig med ätstörning. 

Design/metod: Kvantitativ studie. Pre-post design.  
Population: Familjemedlemmar till personer med ätstörningar 

som fick poliklinisk behandling på en psykiatrisk klinik på 

Landspitalis universitetssjukhus på Island. 
Urval: Personerna med ätstörning som fick poliklinisk 

behandling fick frågan om det fanns någon anhörig över 18 år 

som kunde tänkas delta i studien.  
Bortfall: Fyra deltagare.  
Slutgiltig grupp: 21 deltagare.  
Datainsamlingsmetod: Fyra olika enkäter. I enkäterna 

användes likert-skalor. 
Analysmetod: Beroende t-test och deskriptiv analys. 

Styrkor 
Relativt litet bortfall. 

Svagheter diskuteras. 

Tydligt beskriven 

datainsamling. 
 
Svagheter 
Otydlig beskrivning av den 

slutliga 

undersökningsgruppen på 

grund av fel siffror. Liten 

undersökningsgrupp. 

Många resultat utan 

signifikans. Ingen 

kontrollgrupp. Inte 

randomiserat urval. 

Ökad förståelse hos 

familjemedlemmarna. 
 

Familjemedlemmarna blev 

bättre på att upptäcka sjukliga 

beteenden kring matvanor, oro 

kring vikt och mat och 

förnekande av problem hos 

patienten. 
 

Micevski, V., & McCann, T. 

V. (2005). Developing 

interpersonal relationships 

with adolescents with 

anorexia nervosa. 

Contemporary Nurse, 20(1), 

102-116. Från 

http://www.tandfonline.com/d

oi/pdf/10.5172/conu.20.1.102.  
 

Australien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva strategier 

som barnsjuksköterskor 

använde för att utveckla 

mellanmänskliga 

relationer med tonåriga 

patienter med AN. 

Design/metod: Kvalitativ studie med grounded theory. 
Populations: Barnsjuksköterskor som arbetade på en pediatrisk 

avdelning på ett större sjukhus. 
Urval: Strategiskt urval. 
Slutgiltig grupp: Tio sjuksköterskor som arbetade på ett större 

sjukhus på en avdelning för barn.  
Datainsamlingsmetod: Ostrukturerade djupgående intervjuer. 
Analysmetod: Resultatet transkriberades, kodades och delades 

in i kategorier. 
 
 
 
 
 
 

Styrkor 
Tydligt beskriven studie 

överlag. Begränsningar med 

studien är diskuterade. Citat 

används.  
 
Svagheter 
Resultatet är inte återfört till 

deltagarna för att bekräfta 

relevans. 

Sjuksköterskan tolkade 

signaler, anpassade 

omvårdnaden efter patienten, 

var engagerad, stöttade, 

uppmuntrade, informerade, 

utvecklade ett förtroende, 

lyssnade, var ärlig och tydlig. 
 
Åtgärderna ledde till en bättre 

relation mellan sjuksköterskan 

och patienten.  

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.5172/conu.20.1.102
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.5172/conu.20.1.102
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Nederländerna. 

Syftet var att - utifrån 

patientens perspektiv - 

utveckla en preliminär 

teoretisk modell som 

förklarar omvårdnadens 

effektivitet av 

inneliggande patienter i 

tonåren med diagnosen 

anorexia nervosa. 

Design/metod: Kvalitativ studie, grounded theory. 
Population: Utskriven efter att ha fått behandling. Normalvikt 

för ålder. Utskriven från avdelningen inom de senaste tre 

månaderna innan datainsamlingen. Tillräckliga kunskaper i det 

nederländska språket för att kunna intervjuas. Deltagarna skulle 

vara mellan 12-18 år och hade diagnostiserats med AN enligt 

DSM-IV.  
Urval: Alla som skrevs ut från en ätstörningsavdelning under 

en viss tidsperiod och som uppfyllde inklusionskriterierna 

tillfrågades om deltagande i studien. 
Bortfall: En intervju exkluderades och en person tackade nej 

till att delta. 
Slutgiltig grupp: 13 kvinnliga patienter. Ålder mellan 13-17 

år. 
Datainsamlingsmetod: Data samlades in med 

semistrukturerade individuella djupgående intervjuer.  
Analysmetod: Data transkriberades, analyserades och kodades 

med öppen kodning.  
 

 

Styrkor 
Studien är tydligt beskriven.  

Citat finns. Metodologiska 

aspekter är diskuterade i 

forskningsgruppen.  
Svagheter med studien 

diskuteras. 
 
Svagheter 
Retrospektiv studie kan ge 

risk för att deltagarna inte 

kommer ihåg allt rätt.  

Sjuksköterskorna bidrog till 

patientens återhämtning: 
Ansvar: sjuksköterskan tog 

över allt ansvar från patienten.  
 

Normalisering: Sjuksköterskan 

hjälpte till att normalisera 

patientens mat- och 

träningsvanor.   
 

Struktur: Sjuksköterskan 

hjälpte patienten att ha rutiner 

och regelbundenhet i vardagen.  

Rørtveit, K., & Severinsson, 

E. (2012). Leadership 

Qualities when Providing 

Therapy for Women who 

Suffer from Eating 

Difficulties. Journal of 

Nursing Management, 20(5), 

631-639. doi: 10.1111/j.1365-

2834.2011.01326.x. Norge. 

Syftet var att reflektera 

över 

psykiatrisjuksköterskans 

ledarskapskvaliteter 

med speciellt fokus på 

den terapeutiska 

processen för kvinnor 

som lider av 

ätsvårigheter. 

Design/metod: Kvalitativ studie med utforskande design.  
Population: Personer med ätstörning som deltar i 

konstterapigrupp. Att vara mamma, inte ha några drog-

relaterade problem eller annan psykisk sjukdom samtidigt. 
Urval: Terapeuter som arbetade med kvinnor med ätstörningar 

på Norges västkust kontaktades med en efterfrågan om att de 

skulle informera och bjuda in kvinnor med ätstörning att delta i 

studien. 

Bortfall: En deltagare drog sig ur under studiens gång men 

valde att genomföra en intervju ändå. 
Slutgiltig grupp: Sex kvinnor med ätstörning som hade 

deltagit i konstterapi. Ålder mellan 23-48 år. 
Datainsamlingsmetod: Djupgående intervjuer. 
Analysmetod: Transkribering och tolkande analys med 

hermeneutisk ansats. 
 

Styrkor 
Urval, datainsamling och 

dataanalys beskrivs tydligt. 

Litet bortfall redovisas. 

Citat används. 

Begränsningar i studien 

diskuteras.  
 
Svagheter 
Endast mödrar deltar i 

studien men står inget om 

det i syftet.  

Sjuksköterskan gav patienten 

en bättre förståelse för andra 

med liknande problem vilket 

gjorde att de också kunde se sin 

egen situation bättre. De 

stöttade och motiverade 

patienterna till att gå utanför 

sin bekvämlighetszon.   
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Storbritannien. 

Syftet var att utforska 

professionell 

sjukvårdspersonals syn 

på vad som utgör ett fall 

av kronisk anorexia 

nervosa och deras 

åsikter om sjukdomens 

behandling. 

Design/metod: Kvalitativ studie. Delfimetod. 
Population: Deltagarna i studien var med i en specialistgrupp 

av yrkesverksamma i Storbritannien med intresse för 

ätstörningar. 
Urval: Deltagare i specialistgrupp av yrkesverksamma i 

Storbritannien med intresse för ätstörningar. Deltagare på en 

konferens om AN.  
Slutgiltig grupp: 22 sjuksköterskor, 14 psykologer, åtta 

dietister, fyra läkare (medicine), fyra arbetsterapeuter och en 

övrig deltog i studien. 
Datainsamlingsmetod: Tre omgångar med enkäter. Första 

omgången bestod av öppna frågor. Andra och tredje enkäten 

baserades på de tidigare svaren. Likertskala.  
Analysmetod: Innehållsanalys användes och teman 

identifierades. 

Styrkor 
Studien är tydligt beskriven. 

Citat finns.  
 
Svagheter 
Det var oenigheter i 

resultatet vilket kan ha 

berott på att deltagarna 

tillhörde olika 

yrkeskategorier men det var 

för få deltagare för att 

kunna jämföra och dra 

slutsatser utifrån vad de 

olika yrkeskategorierna 

ansåg var för sig.  
 

 

 

Deltagarna var eniga om att 

följande var viktigast: 
Skapa en stödjande och 

tröstande miljö. 
Lyssna på patienten. 
Uppmärksamma/upptäcka alla 

framsteg/bedrifter oavsett 

storlek. 
Ha realistiska mål. 
Öka patientens vilja att 

förändras. 
Anpassa behandlingen efter 

individen. 
 

Vitale, E., Lotito, L., & 

Maglie, R. B. (2009). A 

Psychoneuroendocrino-

immune Approach in The 

Nursing Treatment of 

Anorexia And Bulimia 

Nervosa. 

Immunopharmacology and 

Immunotoxicology, 31(1), 39-

50. 

doi:10.1080/08923970802135

955. 
 

USA, Canada, Spanien, 

Frankrike, Tyskland, 

England, Irland, 

Nederländerna, Ryssland, 

Norge, Sverige, Italien, 

Australien och Nya Zeeland. 

Syftet var att definiera 

ett nytt 

psykoneuroendokrin-

immunt förhållningssätt 

för vård av anorektiska 

och bulimiska patienters 

behandling. 

Design/metod: Kvalitativ studie. 
Population: Vårdcentraler runt om i världen i framkant inom 

forskning om ätstörningar. 
Urval: En noggrann datorsökning på världens ledande 

vårdcentraler inom forskning om ätstörningar gjordes. 210 

vårdcentraler identifierades och tillfrågades via e-post om 

deltagande i studien. 
Bortfall: 125 vårdcentraler. 
Slutgiltig grupp: 85 vårdcentraler. 
Datainsamlingsmetod: Icke-strukturerade intervjuer via mail. 

Vetenskapliga artiklar bifogades från vårdcentralerna. 
Analysmetod: Allt material från intervjuerna och de 

medskickade artiklarna lästes igenom. Resultatet 

sammanställdes och delades in i fyra olika grupper.  
 

 

 

 

 

 

Styrkor 
Väl beskrivet urval, 

datainsamling och utförligt 

resultat.  
 
Svagheter  
Stort bortfall. Inga citat.  

Sjuksköterskorna skapade en 

relation till patienten. De gav 

stöd, informerade och 

utbildade. De övervakade 

patientens mat- och 

träningsrutiner.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eat.20557/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eat.20557/pdf
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& Roche, M. (2013). 

Effective Nursing Care of 

Adolescents With Anorexia 

Nervosa: A Consumer 

Perspective. Journal of 

Clinical Nursing, 22(13-14), 

2020- 
2029. 

doi:10/1111/jocn.12182. 
 

Australien. 

Att fastställa hur 

sjuksköterskor 

säkerställer viktuppgång 

och en positiv 

upplevelse under 

sjukhusvistelsen hos 

ungdomar med anorexia 

nervosa ur ett 

patientperspektiv. 

Design/metod: Kvalitativ studie.  
Population: Att ha upplevt vård för AN som inneliggande 

patient och att ha skrivits ut och gått upp i vikt till den grad att 

den fortsatta vården sker polikliniskt. Män och kvinnor mellan 

12-18 år.  
Urval: Deltagarna hade tidigare varit inlagda på en 

ungdomsavdelning på ett sjukhus i Sydney och rekryterades till 

studien när de fick poliklinisk vård. 
Slutgiltig grupp: Åtta kvinnliga deltagare mellan 14-16 år. 
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer. 
Analysmetod: Intervjuer analyserades med tematisk 

analysmetod.  

Styrkor 
Studien är tydligt beskriven. 

Teman användes. Citat 

används. Resultat, klinisk 

relevans och brister är 

diskuterade. 
 
Svagheter 
Relationen mellan patient 

och personal kan ha 

påverkat resultatet. Det kan 

vara negativt att deltagarna 

inte fick tid att tänka efter 

innan de blev intervjuade.  

Sjuksköterskan övervakade, 

stöttade och motiverade 

patienten. En bra relation 

mellan sjuksköterska och 

patient var viktigt för 

patientens viktuppgång och 

upplevelse av sjukhusvistelsen. 

Sjuksköterskan skulle visa 

engagemang och skapa en 

positiv miljö.    

 


