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Sammanfattning  
Bakgrund: Ätstörningar är diagnoser av psykisk karaktär som kännetecknas av ett stört 

ätbeteende och/eller viktkontrollerande behov. Studier har visat att på grund av den 

komplexa sjukdomsbilden bör behandlingen vara multidisciplinär. Det finns få studier 

om vilken roll dietisten har inom ätstörningsbehandling och det råder delade meningar 

om vem som är mest lämpad att leda nutritionsbehandlingen.  

Syfte: Att utforska hur personal som arbetar med ätstörningsbehandling för barn och 

unga uppfattar dietistens roll och arbetet med nutritionsbehandlingen i 

ätstörningsteamet. 

Metod: Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes med vårdpersonal som arbetade 

med ätstörningsbehandling för barn och unga i norra Sverige. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades sedan med hjälp av innehållsanalys. 

Resultat: Deltagarna värdesatte dietistens arbete, ansåg att hennes kompetens 

kompletterade teamet och att kvaliteten i behandlingen hade ökat efter att dietisten 

börjat i teamen. Deltagarna framhöll utformning och beräkning av kostregistrering samt 

individanpassning av matprogram som dietistens huvudsakliga arbetsområden. De 

upplevde att patienterna kunde känna både osäkerhet och trygghet till dietisten och att 

de efterfrågade hennes kompetens. Deltagarna upplevde sig ha ett nära samarbete med 

dietisten samtidigt som det rådde en osäkerhet kring hennes roll i teamet. Trots denna 

osäkerhet framkom en önskan om mer tid med dietisten. 

Slutsats: Dietisten hade en viktig men delvis oklar roll inom teamet och det finns stor 

utvecklingspotential för hennes arbete. För att denna utveckling ska vara möjlig krävs 

att hon ges större utrymme i behandlingen och med dietist på heltid skulle osäkerheten 

kring hennes roll minska och hon skulle då inte upplevas som någon som kommer 

utifrån.  



 
 

Abstract 

Background: Eating disorders are mental diagnoses characterized by a disturbed eating 

behavior and/or weight control needs. Studies have shown that, due to the complex 

image of this disease a multidisciplinary approach was required. Few studies exist 

which pertain to the role of the dietitian in the treatment of eating disorders, and there 

was a disagreement about who should be responsible for the nutritional treatment in the 

team.  

Objective: To explore how other professions, working with eating disorder treatment 

for children and adolescent, experience the role of the dietitian and the work with the 

nutritional treatment. 

Method: Ten semi-structured interviews were conducted with professions working with 

eating disorder treatment for children and adolescent in northern Sweden. The 

interviews were transcribed and then analyzed using a qualitative content analysis. 

Results: The participants valued the work of the dietitian and felt that her skills 

completed the team and that the quality of the treatment had increased. The participants 

considered the diet registration and the individual diet schedules as the primary work of 

the dietitian. The participants expressed that while the patients exhibited uncertainty 

they also felt a feeling of trust to the dietitian and requested her knowledge. Some 

participants felt that they worked closely to the dietitian and felt that the collaboration 

worked well, while they also felt uncertain regarding her role in the team. Despite this 

uncertainty the participants expressed a wish for more time with the dietitian.  

Conclusion: The role of the dietitian was considered important but partly unclear in the 

treatment of eating disorder. There is great potential for the work of the dietitian if she 

gets more space in the treatment. With a full-time dietitian the uncertainty regarding her 

role would decrease and she would not be perceived as an outsider.
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1. Bakgrund 

Ätstörningar är diagnoser av psykisk karaktär som kännetecknas av ett stört ätbeteende 

och/eller viktkontrollerande behov som resulterar i betydande försämring av fysisk och 

psykisk hälsa (1 s. 489, 2). Flera studier visade att på grund av den komplexa 

sjukdomsbilden hos patienten med diagnosen ätstörning bör behandlingen vara av 

multidisciplinär sort, med ett team specialister inom mental hälsa, nutrition och medicin 

(2-13). I ett sådant team samarbetade och bidrog bland annat dietist, läkare, 

sjuksköterska, psykoterapeut, fysioterapeut och kurator med sina specifika kompetenser 

(2-8). Multidisciplinär behandling har de senaste 30 åren ansetts vara förstahandsval vid 

behandling av ätstörningar (13). 

 

Studier har visat att en stor del av ätstörningsbehandlingen handlade om att hjälpa 

patienten att återfå ett normalt ätbeteende, vilket ingick i dietistens arbetsuppgifter (2, 5, 

12, 14 s. 671, 15). När patienten befann sig i ett svättillstånd fungerade inte 

behandlingen, och att häva svälten blev därför avgörande för behandlingsresultatet (2, 

7). Dietisten ansvarade för att genomföra kostregistreringar vilket var ett praktiskt 

verktyg i behandlingen (2, 14 s. 670), och för att uppnå ett så bra behandlingsresultat 

som möjligt utformades individuella kostscheman (16). Andra arbetsuppgifter som 

utfördes av dietisten var att utvärdera patientens nuvarande och gamla ätmönster (11-12, 

14 s. 671, 16-17) samt utbilda och informera patient och familj om det problematiska 

förhållandet mellan mat och vikt (1 s.504, 11, 14 s. 671, 15, 17). Dietisten hade en 

viktig roll som nutritonsrådgivare och borde därför känna till vissa samtalstekniker (8, 

14 s. 671). Två tidigare studier menade även att dietisten behövde mer träning och 

utbildning för att kunna ge optimal rådgivning (2, 18).  

 

Andra studier beskrev dietisten som en viktig komponent i behandlingsteamet på grund 

av den betydande roll som nutritionen har i behandlingen (2-3, 8-9, 14 s. 668, 15, 19). 

Cockfield och Philpot menade att dietistens unika mix av kompetens borde vara 

användbart för att stötta patientens tankar och beteenden (11). Enligt Gingras ansågs 

dietisten vara den mest betrodda källan gällande nutritionskunskap (20), men det rådde 

delade meningar om vem som var mest lämpad att leda nutritionsbehandlingen under 

behandlingsprocessen (11, 16, 19). Dietisten ansågs vara mest lämpad för detta men 

nutritionsrelaterade råd gavs ändå av andra professioner. En annan studie menade att 

läkaren hade störst kunskap om nutrition, men att dietisten hade mer kunskap jämfört 

med övriga i teamet (9). Hart et al. lyfte fram i sin studie att det fanns väldigt lite 

kunskap om nutrition hos övriga professioner som arbetar med ätstörningsbehandling 

(19). 

 

Det ställdes stora krav på medarbetarna inom teamet för ett fungerande samarbete (3). 

Samarbetet kunde försvåras om de olika professionernas uppfattning om 

sjukdomstillstånd, behandlingsfilosofi och mål skiljde sig åt. Att arbeta under press med 

patient och familj som genomgick en allvarlig och känslomässig kris, kunde också 

försvåra arbetet (3, 5). Risken fanns även att arbetsuppgifterna hos de olika 

professionerna gick in i varandra, vilket kunde skapa problem och konflikter inom 

teamet när det var oklart vem som ansvarade för vad (3). Hart et al. menade att patienten 
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riskerade att se på dietisten med rädsla och misstro (19). Därför var det viktigt att 

patienten kunde känna tilltro till behandlarna i teamet, för att samarbetet dem emellan 

skulle kunna fungera (16, 20). Detta innebar att om patienten ville förändra sin relation 

till mat skulle den förändringen bli mer framgångsrik om patienten kunde känna tillit till 

behandlarna (20).  

 

Den forskning som sker inom nutritionsområdet innebär att dietistyrket ständigt 

förändras (21), och i framtiden kommer det troligtvis finnas fler yrkesverksamma 

dietister inom ätstörningsbehandling (2). Idag saknas en så kallad “golden standard” för 

hur dietister borde arbeta med ätstörningsbehandling (16, 19, 22), och enligt Hart et al. 

saknas det studier om vilken roll dietisten har inom behandlingen av ätstörningar (22). 

Därför bör det vara av intresse att studera dietistens roll och arbete i ätstörningsteamet. 

 

2. Syfte  

Att utforska hur personal som arbetar med ätstörningsbehandling för barn och unga 

uppfattar dietistens roll och arbetet med nutritionsbehandlingen i ätstörningsteamet. 

 

3. Metod 

3.1 Metodval 
För att besvara studiens syfte genomfördes tio individuella intervjuer med personal 

inom ätstörningsbehandling för barn och unga i norra Sverige. För att få en djupare 

förståelse för dietistens arbete valdes kvalitativ metod, vilket gav möjlighet att kartlägga 

deltagarnas upplevelser, tankar och resonemang (23, s. 32). 
 

3.2 Urval 
Urvalet till studien kan sägas vara målinriktat (24, s. 392), vilket innebär att det styrdes 

mot män och kvinnor verksamma inom två multidisciplinära behandlingsteam på fyra 

orter som arbetar med ätstörningsbehandling för barn och unga i norra Sverige. 

Rekryteringen genomfördes på två olika sätt i de olika teamen. Ett informationsblad om 

studien utarbetades och skickades via dietisten ut till samtliga medarbetare i det ena 

teamet (Bilaga 1). Därefter tog de medarbetare som var intresserade kontakt med oss 

och tid för intervju bokades via mejl eller telefon. Deltagare från det andra 

behandlingsteamet kontaktades via landstingets telefonväxel och rekryterades sedan 

direkt via telefon. Intervjuerna bokades via mejl och i samband med detta skickades 

informationsbladet ut (Bilaga 1). Inga bortfall förekom. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
En semistrukturerad intervjuguide utformades med hänsyn till studiens syfte (Bilaga 2). 

De tio intervjuerna utfördes på respektive arbetsplats och tog 20-40 minuter. 

Intervjuerna delades upp och medan den ena intervjuade deltagaren agerade den andra 

observatör. Under intervjuerna ställdes följdfrågor utöver frågeguiden och observatören 

fick ställa följdfrågor i slutet av intervjun om det ansågs nödvändigt. Samtliga intervjuer 
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spelades in med diktafon samt mobiltelefon för att minska konsekvenserna av 

eventuella tekniska problem. Att tio intervjuer genomfördes med olika professioner 

inom ett stort geografiskt område ökar studiens trovärdighet. 
 

3.4 Analys 
Efter avslutad intervju transkriberades det inspelade materialet i 

ordbehandlingsprogrammet Word av den som utfört intervjun. En innehållsanalys av 

materialet genomfördes i enlighet med Graneheim och Lundman (25) (Bilaga 3). 

Meningsbärande enheter plockades ut gemensamt ur de två första intervjuerna och 

sedan enskilt ur resterande. Tolkning, kodning och kategorisering genomfördes sedan 

gemensamt.  

 

Under analysen skrevs koderna ner på Post-It® lappar och numrerades för att kunna 

identifieras under processen. Sedan sorterades koderna efter innehåll och vissa koder 

liknade andra vilket medförde att koderna i viss mån grupperades innan ömsesidigt 

uteslutande kategorier och subkategorier skapades (Bilaga 4). 

 

3.5 Förförståelse 
Vi hade en förutfattad mening om att dietistens arbete inte alltid ansågs viktig inom 

ätstörningsbehandling, och att andra professioner menade att de klarade sig utan denna 

kompetens. Enligt vår fördom ansåg sig framförallt läkaren besitta samma kunskap som 

dietisten.  Med tanke på vår utbildning fanns en risk att deltagarna inte fullt ut 

redogjorde för sina tankar och åsikter. Eftersom vi är blivande dietister fanns en 

möjlighet att eventuella negativa åsikter om dietistens roll inte framkom.  

 

3.6 Etiska aspekter 
Deltagandet i studien var frivilligt och de som deltog kunde när som helst avbryta sin 

medverkan. Innan påbörjad intervju skrev samtliga deltagare under en blankett om 

informerat samtycke (Bilaga 5). Deltagarna behandlades konfidentiellt under hela 

studien genom att de avpersonifierades. Inget av det som återgavs i uppsatsen gick att 

härleda till specifika personer och på så sätt minskade risken för identifikation. De 

dietister som arbetar inom teamen är kvinnor och därför benämns dietisten som “hon”. 
 

4. Resultat 

Professioner som intervjuades var sjuksköterska, socionom, fysioterapeut, skötare och 

underläkare. Vissa av deltagarna var också utbildade familjeterapeuter. De hade mellan 

sex månader till 25-års erfarenhet av att arbeta med ätstörningsbehandling. Dietisterna 

som berörs arbetade deltid med ätstörningsbehandling. Gemensamt för båda teamen var 

att majoriteten av alla patienter kom in via remiss. Två behandlare ur teamet träffade 

patienten tillsammans med vårdnadshavare för att genomgå en första bedömning. I 

denna bedömning ingick bland annat kostanamnes eller tre dagars kost- och 

aktivitetsregistrering. Efter genomförd bedömning togs beslut av behandlingsteamet 

huruvida patienten skulle erbjudas vård utifrån det befintliga vårdprogrammet eller inte. 
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4.1 Dietisten synliggör patientens matvanor 

4.1.1 Kostregistrering – en viktig del i bedömningen  
Deltagarna ansåg att dietisten var den som utformat kostregistreringen och därför hade 

det yttersta ansvaret för att undersöka patientens matintag och matvanor. De beskrev att 

det var först efter genomförd kostregistrering som dietisten kopplades in i 

bedömningsarbetet för beräkning och utvärdering. I de fall där personalen genomförde 

en kostanamnes träffade dietisten patienten och gjorde en fördjupande anamnes för att 

få en bild av dagsintag och dagsbehov. Vissa deltagare ansåg att det var viktigt att både 

registrera kost och fysisk aktivitet för att få en bättre bild av energibehovet och 

energiintaget. 

 

Majoriteten av deltagarna som tillämpade kost- och aktivitetsregistrering såg denna som 

en viktig del i bedömningen. De menade att den gav en bra helhetsbild och att den 

fungerade i utbildande syfte för patient och familj. Många ansåg även att registreringen 

fungerade som ett bra verktyg för att skilja ätstörningar från dåliga matvanor. “Det är 

så sjukt bra att ha den där kostregistreringen för då kan man se mycket såhär, är det 

dåliga matvanor som vi kallar det eller är det en ätstörning. För det kan vara så att det 

bara är totalt ingen struktur i familjen och det ser man på kostregistreringen.” Många 

deltagare framhöll också att föräldrarna var mycket positiva till registreringen medan 

den drabbade inte alltid var det, men att de trots detta fyllde i den noggrant. 

 

Det framkom också att registreringen gav bra riktlinjer för behandling men att den inte 

var avgörande för om behandlingen skulle genomföras, utan snarare hur den skulle 

genomföras. Majoriteten av deltagarna ansåg att registreringen fungerade bra men en 

deltagare menade att det vore ännu bättre om man genom observationer kunde se vad 

patienterna åt. 

 

“... nackdelen är väl att vi ju inte ser vad de äter. Och det har vi ju pratat 

ganska mycket om genom åren om att – ja, vad skulle vi vinna och inte 

med att vara observatörer i måltidssituationen?  Jo, vi vet ju att eftersom 

vi har sån typ av behandling där vi är med i måltidssituationerna, att vi 

har en del att vinna. Men det skulle ju vara nästan omöjligt att få till det 

då.” 
 

4.1.2 Individanpassad kostbehandling 
Enligt deltagarna grundade sig kostbehandlingen på standardiserade matprogram som 

dietisten individanpassade under tiden behandlingen fortskred. De framhöll att 

individanpassningen var viktig för många patienter men de hade också uppmärksammat 

att inte alla patienter efterfrågade ett personligt matprogram, utan kände trygghet i det 

standardiserade programmet. Uppfattningen bland deltagarna var att även familjerna 

uppskattade de individanpassade matprogrammen då många familjer ansåg att det 

standardiserade programmet var enformigt. Arbetet med att individanpassa programmen 

gjordes noggrant och deltagarna framhöll att utan dietisten skulle de bli bristfälliga. 

“Det är ju inget sånt här, hon gör ju ofta personliga program efter ett tag så det är ju 

inget slentrianmässigt arbete.” 
 

4.1.3 Näringsdrycker – omdiskuterat ämne 
Deltagarna från ena teamet var överens om att fokus i behandlingen främst låg på mat, 

att näringsdrycker var sekundärt och att man skulle vara restriktiv med dessa. De 
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menade att om inget annat fungerade så kunde näringsdrycker vara bra som 

komplement, men om dessa användes innebar det ytterligare ett steg i behandlingen och 

något som patienten då behövde vänja sig av med.  
 

“Nu har vi en överläkare som har [...] fört in näringsdrycker. Men jag är 

tveksam till det faktiskt, ärligt talat så tycker jag att vanlig mat är bäst. 

Det är så. Och i så fall har näringsdryckerna hamnat som mellanmål. Men 

jag tror inte på några omvägar, det är vanlig mat man ska äta.“ 

 

Deltagarna i det andra behandlingsteamet använde näringsdrycker i större utsträckning 

och upplevde att det kunde uppstå problem med förskrivningen av dessa när dietisten 

inte var på plats. Samtliga deltagare i båda teamen upplevde att dietisten var den som 

hade mest kompetens kring näringsdrycker och som tillsammans med barnläkaren var 

berättigad att förskriva dessa. 
 

4.2 Dietisten ikläds en expertroll 

4.2.1 Dietistens kompetens kompletterar teamet 
Deltagarna ansåg att dietisten hade en bred och nödvändig kompetens som var viktig att 

ta till vara på, och att det blivit en kvalitetshöjning sedan hon började arbeta i teamet. 

Deltagare som tidigare arbetat utan dietist beskrev att behandlingen upplevdes 

proffsigare och bättre med dietist. De ansåg att dietisten kompletterade teamet och gav 

ytterligare en dimension till behandlingen samt att de kunde luta sig mot hennes 

kunskap.  “... kvaliteten i [...] bedömning och behandling har ju ökat markant med 

dietisten, det kan jag säga. Idag skulle man ju inte, det skulle kännas helt orimligt att 

vara utan. Helt orimligt. “ 

Enligt deltagarna fungerade dietisten som en rådgivande expert med specifik 

kompetens. Deltagarna ansåg sig själva endast ha generella kunskaper om kost och 

menade därför att de förlitade sig på dietistens kunskap. De ansåg att dietistens 

kompetens bidrog till att hon kunde ställa kompletterande frågor, samt besvara 

fördjupande frågor från patient och familj. I och med detta fungerade hon som ett 

bakgrundsstöd för övrig personal vilket upplevdes som en trygghet. 

 

“Det kan ju vara så att vi har våra uppfattningar men dietisten har ju den 

utbildningen hon har och det måste vi ju lita på. [...] Det är hon som kan 

det och det får jag acceptera. Men sen kan jag ju ifrågasätta saker så 

förklarar hon, och det är helt okej tänker jag.” 

 

“Hon är ju juvelen i kronan man litar hundra procent på, när det kommer 

till näringsberäkning.” 

 

Deltagarna framhöll andra viktiga uppgifter som dietisten bidrog med, såsom att 

tydliggöra portionsstorlekar, hålla föreläsningar och utbilda grupper med både patienter 

och familjer. Dietisten träffade även patient och familj var för sig i enskilda samtal. 

Deltagarna uttryckte en önskan om fler gruppträffar och familjeutbildningar med 

dietisten. I det ena teamet framgick det att dietisten även arbetade med ätträning, vilket 

innebar att patienterna fick möjlighet att äta två av dagens måltider tillsammans med 

behandlare eller dietist. 
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4.2.2 Auktoritet gällande kunskap om mat 
Deltagarna upplevde att patient och familj såg dietisten som en auktoritär expert. Ofta 

var patienterna fast i sitt tänkande och ville vet vad som var rätt och fel. “... för 

patienten blir hon lite grann som rättesnöret. [...] För alla patienter [...] är ju väldigt 

rigida i sitt tänkande och vill ju ha vad är rätt och vad är fel. Så dietisten är ju som 

Gud, som lagen.” 

 

Deltagarna upplevde också att patienterna såg sig själva som experter och kunde därför 

manipulera övrig personal, men att det sällan fungerade med dietisten. De rättade sig 

efter dietisten och accepterade hennes kunskap, men många patienter kände ändå 

frustration över att hon visste mer än vad de gjorde. Deltagarna ansåg att vissa patienter 

hade stor tillit till att de förmedlade dietistens ord medan andra patienter ansåg att det 

var viktigt att själva få höra det dietisten sa. “Och framförallt så litar de (patienterna) 

inte på oss och det ska de ju inte göra, jag förstår om de inte gör det, så ibland kan det 

bli mer tyngd i saker och ting när vi bjuder in dietisten.” 

 

4.3 Patienten i centrum  

4.3.1 Patienten efterfrågar kostkompetens 
Deltagarna upplevde att patienten ofta efterfrågade dietistkontakt tidigt i behandlingen 

och de tyckte också att det var viktigt att patienterna erbjöds dietistsamtal. Deltagarna 

menade dock att det var ett begränsat antal patienter dietisten hann träffa eftersom hon 

arbetade deltid, och att det kunde vara svårt för patienten att få dietistkontakt om de 

bodde på annan ort. Det framkom också att många patienter hade uttryckt en önskan om 

mer tid med dietisten. Deltagarna ansåg att om hennes arbete skulle utökas, skulle hon 

kunna träffa samtliga patienter minst en gång i veckan, och att de allra helst ville att hon 

arbetade heltid. “Min dröm är egentligen att få ha en dietist på heltid, som kan vara 

mer i vårt dagliga behandlingsarbete.” En deltagare upplevde dock att dietisten var 

tillgänglig för patienterna och hann träffa många av dem trots att hon enbart arbetade 

deltid i teamet. 

 

4.3.2 Dietisten förmedlar tillit och trygghet 
Deltagarna upplevde att patient och familj var trygga med dietisten och att de värdesatte 

hennes roll i behandlingen. Detta framgick i och med att mötet dem emellan fungerade 

bra och att viljan att ha kontakt var ömsesidig. Deltagarna menade att patienten 

uppfattade dietisten som inlyssnande och att hon hörde sig för hur hon kunde vara 

behjälplig. Enligt deltagarna uppskattade patienterna samtalen med dietisten och hennes 

ord var viktiga för patienten trots att de upplevde situationen som känslomässigt jobbig. 

“Sen finns det alltid de som protesterar för att känslomässigt blir det för jobbigt, men 

ändå är dietistens ord viktiga tänker jag. Både för patienten i sig men också för 

familjen.” 

 

Enligt deltagarna kunde patientens uppfattning om dietisten variera beroende på var i 

behandlingen denne befann sig. Patienten kunde i vissa situationer uppfatta dietisten 

som hotfull om obekväma frågor ställdes och problematiken tydliggjordes. Trots detta 

menade deltagarna att patienten uppfattade dietisten övervägande positivt och att denne 

kände trygghet med henne. 
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“Det beror på vart de är i behandlingen och hur de är inställda till den 

behandling som erbjuds [...] Det är inte säkert att de alltid ser det som ett 

stöd, utan som ett litet hot för hon är den som tydliggör. [...] Jag tror att 

de kan tycka det är jobbigt också, att hon kan bli tydlig och fråga om 

saker som kan kännas jobbiga.” 

 

Deltagarnas syn på mat och ätande beskrevs som privat och utelämnande. De menade 

att detta bidrog till att dietist och patient fick en nära relation och att tillit dem emellan 

var viktigt. Vidare ansågs det vara viktigt att dietisten hittade en balans mellan att vara 

nära patienten och att vara professionell. “... och att de är nog ganska nära och ganska 

personligt skulle jag vilja säga. Man blottar ju ganska mycket av sig själv med vad man 

äter.“ Flera deltagare menade att dietisten arbetade både nära och inte nära patienten. 

Somliga menade att dietisten inte var den i teamet som arbetade närmast patienten 

medan övriga ansåg att de faktiskt hade en nära och personlig relation. En deltagare 

beskrev deras roll som känslomässigt nära patienten och menade att dietisten arbetade 

mer med faktabiten. 

 

4.3.3 Patientens trovärdighet och följsamhet ifrågasätts 
Enligt deltagarna upplevde patienterna att det kunde vara svårt att uppskatta hur mycket 

de åt och hur noga de skulle vara med kost- och aktivitetsregistreringen. Deltagarna 

upplevde också att problem kunde uppstå om för stort ansvar lades på patienten om 

familjen inte fanns med och hjälpte till. “Men ibland kan man undra... Många hakar 

upp sig på hur noga ska man va? Ska jag mäta upp smöret jag har på mackan? En del 

lämnar ansvaret till ungdomen och då är det svårt att veta hur ärligt det blir.” 

  

Deltagarna uttryckte att patienterna inte alltid var ärliga och en av deltagarna trodde att 

detta kunde bero på att vissa patienter inte var där frivilligt utan blev dittvingade av sina 

vårdnadshavare. “... det inte är säkert att de är ärliga jämt, att man inte får reda på 

saker och ting. Det kan ju låta som att de äter jättebra men så är det inte alls”. Andra 

deltagare menade dock att man borde lita på att patienten var uppriktig.  

 

Deltagarna ansåg att patienten kunde ha svårigheter och mycket frågor kring 

matprogrammet. De upplevde också att patienten inledningsvis kunde känna motstånd 

till matprogrammet men att det med tiden skapade en trygghet på grund av den tydliga 

struktur som det gav. “Utan som jag uppfattar det, blir de flesta ungdomar väldigt 

trygga med att få ordentliga ramar att hålla sig till.” 

 

4.4 Osäkerhet kring dietistens arbete 

4.4.1 Delaktig men ändå inte 
Deltagarna upplevde att dietisten var nära trots att hon arbetade mycket på distans. Dock 

framkom det att de inte ansåg att samarbetet var lika nära dietisten som med övrig 

personal. Samtliga deltagare ansåg ändå att de hade bra kontakt med dietisten och att 

samarbetet dem emellan fungerade bra eftersom alla arbetade mot samma mål. “Det är 

viktigt att vi har samma utgångsläge och samma mål så att vi inte arbetar parallellt 

utan att vi jobbar som ett team.” 
 

Dietisten beskrevs som lätt att få kontakt med via olika kommunikationskanaler såsom 

telefon, mejl och journalbevakning. Enligt vissa deltagare återkopplade dietisten snabbt 
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medan andra uttryckte en önskan om snabbare återkoppling, samtidigt som de menade 

att det sällan uppstod problem om hon inte kunde svara på en gång. 

 

“Det är ju vissa fall där man sitter och tänker att hon skulle kunna svara 

samtidigt som att det också är jättebra ibland att hon inte kan göra det 

direkt för att i slutändan vill man ju att de ska kunna släppa tanken på 

mängder, värden och allt sånt. Att de ska vara trygga i att inte behöva få 

dom svaren.” 

 

“Det är inte alltid så lätt att ha tag på dietisten. Så då har jag bara, okej 

jag tar dom här näringsdryckerna fast jag vet att det inte alls är rätt.” 

 

Vissa upplevde det som ett dilemma att dietisten inte alltid fanns på plats vid rätt 

tillfälle och uttryckte en önskan om att hon skulle vara på plats oftare. För många var 

det dock naturligt att dietisten arbetade länsöverskridande då hon sågs som 

anpassningsbar och kunde komma in mer vid behov. En deltagare sa att det kunde 

uppstå problem då dietisten bara närvarade på varannan teamträff och det framkom en 

önskan om att dietisten skulle delta vid samtliga teamträffar. 

 

Majoriteten av deltagarna såg endast fördelar med att dietisten ingick i teamet, men hos 

många fanns en osäkerhet kring vad hon faktiskt gjorde. Enligt deltagarna var det alltså 

inte frågan om huruvida dietisten hade en roll i teamet eller inte, utan snarare vad den 

rollen innebar. Vissa ansåg att dietisten hade ett aktivt deltagande genom hela 

behandlingen genom att hon kopplades in och deltog i diskussioner kring patienterna, 

medan andra menade att hon befann sig i periferin och endast fanns med periodvis i 

behandlingen. En deltagare lyfte att dietisten bjöds in som utomstående specialist och 

menade att detta var en fördel då det bidrog till mer trovärdighet. De nämnde också att 

hon arbetade mycket administrativt med bland annat kostregistrering vilket bidrog till 

att hon följde behandlingen men inte alltid träffade patienten rent fysiskt. 

 

“...hon är ju inte den som är närmast, för hon är ju inte med i hela 

processen, hon gör ju punktinsatser. En del ärenden som kommer träffar 

ju aldrig dietisten personligen. Så om man pratar om fysisk närvaro som 

närhet så är svaret nej då gör hon inte det, men däremot är hon ju med i 

hela processen även när hon inte träffar patienterna fysiskt.” 
 

4.4.2 Arbetsuppgifter går in i varandra 
Majoriteten av deltagarna var överens om att arbetsuppgifterna överlappade varandra 

och de upplevde att det här var ett eftersträvansvärt sätt att arbeta på och en styrka i 

teamet. En deltagare beskrev det på följande sätt:“...traditionellt så är det ju väldigt 

stark hierarki inom sjukvården, med överläkaren högst upp och sen rangordningen 

nedåt [...] men här är det mycket plattare organisation […] så det gör att det är lite 

mer, att alla kan göra allt.” 

 

Deltagarna menade att detta bidrog till ett stort utbyte mellan professionerna och att 

man skulle få ännu större utbyte av varandra om dietisten arbetade heltid i teamet. 

“Man kan säga så här att i de bästa av världar så kliver dietisten med stormsteg in i 

familjeterapin och vi på sätt och vis in och tallar i hennes tassemarker också när det 

gäller nutrition, kost och den biten.” 
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Det framkom att de flesta i teamet pratade om mat med patienten. Vissa beskrev att de 

gav kostråd trots att de kände att de inte hade tillräckligt mycket kunskap, vilket kunde 

orsaka problem. “... de ska börja röra mer på sig till slut men jag vet ju egentligen inte 

hur mycket mer ska de äta. Det var så för ett tag sen och då sa jag typ tio procent, och 

jag bara höftade till, jag har ingen aning egentligen, så nu måste jag kontakta 

dietisten.” En deltagare beskrev hur denne istället undvek att prata om mat då detta inte 

ingick i dennes arbetsuppgifter. Samma person menade att arbetsuppgifterna i teamet 

var tydligt uppdelade och att alla i teamet hade sina specifika arbetsuppgifter. 

 

Det rådde oklarhet bland deltagarna om vem som upprättat och uppdaterat de befintliga 

matprogrammen. Några deltagare antog att det var dietisten, andra var säkra på att det 

var dietisten. En deltagare menade att en socionom har uppdaterat det standardiserade 

matprogrammet. 

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
För att inte endast undersöka hur ett ätstörningsteam uppfattade dietistens arbete vände 

vi oss till två behandlingsteam vilket innebar att ätstörningsbehandling studerades i ett 

större geografiskt område. Intresset var att få en bild av hur andra professioner i teamet 

uppfattar dietistens arbete och därför intervjuades dessa och inte dietisten. Ett målstyrt 

urval var nödvändigt för att få deltagare som kunde svara till studiens syfte. Studien 

stärktes av att skriftlig information skickades ut som ett komplement till den muntliga, 

och att deltagarna skrev under ett informerat samtycke samt att studien var 

konfidentiell. 

 

Önskvärt i en kvalitativ studie är att uppnå teoretisk mättnad vilket innebär att intervjuer 

genomförs tills ingen ny information tillkommer (24, s. 395). Under de två sista 

intervjuerna upplevdes att ingen ny information tillkom och därför kan man tänka sig att 

arbetet var mättat. 

En semistrukturerad intervjuguide gav möjlighet att ställa frågor utefter hur intervjun 

fortskred (24, s. 206). Detta bidrog till att fördjupande frågor och följdfrågor kunde 

ställas som man inte kunnat förutse, vilket gav mer frihet under intervjun. Detta bidrog i 

sin tur till att deltagarna fick utrymme till att utveckla sina tankar och svar. Om man 

strikt följt frågeguiden hade svaren kunnat bli ytliga och bristfälliga, vilket inte 

eftersträvas vid kvalitativ metod (23, s 32). Att deltagarna visste om att studien 

genomfördes av dietiststudenter kan ha påverkat deltagarnas svar, vilket i sin tur kan ha 

påverkat studiens tillförlitlighet och överförbarhet. 

 

Uppfattningen är att styrkan med att låta en vara observatör vid intervjun är att denne 

kan anteckna och ställa följdfrågor som intervjuaren missar. Observatören kan få en 

bättre helhetsbild av samtalet som kanske annars faller bort när fokus hos intervjuaren 

är att ställa frågor. Däremot finns en risk att detta kan skapa en känsla av underlägsenhet 

hos deltagaren. Vi tror dock inte att detta var ett problem då upplevelsen var att samtliga 

deltagare kände trygghet i situationen. Detta kan bero på att de har både erfarenhet och 

utbildning inom området och för att frågorna endast berörde deras arbete. Det faktum att 

intervjuerna genomfördes av studenter kan också ha bidragit till att deltagarna kände 

större trygghet då vi inte har samma erfarenhet inom området. 
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Det transkriberade materialet lästes igenom två gånger innan analysarbetet påbörjades. 

Meningsbärande enheter valdes ut och kondenserades gemensamt ur de två första 

intervjuerna. Detta bidrog med möjligheten att ta del av varandras tankar, vilket 

underlättade fortsatt arbete med resterande intervjuer som kondenserades separat. Detta 

kan också ha bidragit till att viss relevant information fallit bort och om all 

kondensering gjorts gemensamt hade det kunnat öka studiens trovärdighet. All kodning 

och kategorisering genomfördes dock tillsammans. Vår brist på erfarenhet gällande 

kvalitativ analys innebar en svaghet för studien, men analysen har stärkts och fördjupats 

av att materialet har diskuterats och genomarbetats flera gånger.  

 

De metodologiska styrkor som berörts ökar studiens tillförlitlighet, trovärdighet och till 

viss del även överförbarhet (25). Spridningen av professioner bland deltagarna kan 

anses bidra till ökad tillförlitlighet. Vald metod, att hänsyn tagits till förförståelsen och 

att vi själva genomfört intervjuerna bidrar till ökad trovärdighet. Mängden insamlad 

data samt att resultaten styrks av citat ökar studiens trovärdighet ytterligare. Citaten har 

redigerats för att bli mer lättlästa utan att innebörden har påverkas, och för att de inte 

ska kunna härledas till specifika deltagare. För att öka trovärdigheten ytterligare hade 

respondentvalidering kunnat genomföras, vilket innebär att deltagarna får läsa igenom 

transkriberingarna för att styrka att de stämmer (24 s. 353). 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Ambitionen var att intervjua teammedlemmar oavsett kön och fördelningen mellan 

könen var slumpmässig. Det har inte lagts någon vikt vid vilket kön deltagarna hade då 

det inte ansågs relevant för studiens syfte och resultat. Möjligtvis hade resultatet kunnat 

bli annorlunda om intervjuer gjorts med professioner av samma kön, men detta var inte 

av intresse.  

 

Känslan som genomsyrade stora delar av resultatet var att deltagarna kände sig kluvna. 

Med kluvenhet menas att deltagarna kände motstridiga känslor, att det fanns en 

ambivalens mellan deltagarna men också en inre ambivalens hos varje enskild deltagare. 

Exempel på detta var när deltagarna pratade om huruvida dietisten hade ett aktivt 

deltagande i behandlingen eller inte. Vissa menade att hon hade det, medan andra 

menade att hon befann sig i periferin. En deltagare lyfte fram att dietisten var med 

genom hela processen men att hon inte alltid träffade patienterna rent fysiskt. Att 

intervjuerna inte genomfördes med berörda dietister eller patienter kan möjligtvis ha 

bidragit till ytterligare ambivalens, då deltagarna inte pratar utifrån sig själva utan hur 

de tror att andra upplever situationen. Det bör även nämnas att varken dietisterna eller 

patienterna har fått möjlighet att uttrycka sig i frågan.  

 

I enlighet med flera studier (2-12) arbetade teamen med evidensbaserad multidisciplinär 

behandling. Deltagarna framhöll att det inneburit en kvalitetshöjning av deras arbete 

sedan dietisten började i teamet, vilket stämmer väl överens med vad tidigare studier har 

visat (2-3, 8-9, 15, 19). 

 

Resultatet i denna studie visade att kostregistreringen upplevdes som ett viktigt och 

användbart verktyg i behandlingen, vilket överensstämde med tidigare studie (2). Vår 

studie visade att det var dietisten som utformat registreringen och att den genomfördes 

av patient och familj, vilket stämmer överens med tillvägagångssättet som Abrahamsson 

et al. beskrev (26 s. 333). 
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I enlighet med Abrahamsson et al. visade studiens resultat att deltagarna uppfattade att 

det kunde vara svårt för patienterna att uppskatta hur mycket de åt, samt att de inte alltid 

var uppriktiga (26 s. 333). För att undvika dessa svårigheter var det viktigt att 

patienterna var väl införstådda med vad kostregistreringen innebar och att de var 

motiverade. Det framkom i vår studie att patienterna ibland saknade motivation till att 

delta i behandlingen och deltagarna menade att det främst berodde på om patienterna 

inte själva hade valt att delta i behandlingen. Detta kunde försvåra registreringen och 

därför diskuterades det om måltidsobservationer kunde vara ett alternativ. Deltagarna 

var dock medvetna om att observationer var mer resurskrävande vilket överensstämmer 

med litteraturen (26 s. 333).  

 

Reiter och Graves visade att för ett så bra behandlingsresultat som möjligt borde 

dietisten utforma individuella matprogram (16). Resultatet från vår studie visade att 

standardiserade matprogram användes och att de i viss mån individanpassades av 

dietisten. Det kan möjligtvis vara dietisten som från början utformat dessa program, 

men kring detta rådde en viss osäkerhet. Det kan anses rimligt att utgå från 

standardiserade matprogram för att underlätta arbetet med att individanpassa utifrån 

patientens behov.  

 

Ätträning var något som tillämpades i det ena behandlingsteamet och deltagarna lyfte 

också fram att det gav en möjlighet att åskådliggöra portionsstorlekar. Medicinsk 

undervisningslitteratur inom området visade att ätträning bedöms som en viktig 

komponent i behandlingsarbetet eftersom det tydliggör vad som förväntas av patienten i 

en matsituation (14, s. 672).  Tidigare forskning har också visat på betydelsen av att 

dietisten genomförde grundläggande nutritionsutbildning för både patient och familj (1, 

s. 504, 11, 14, s. 672, 15, 17), vilket deltagarna tog upp som ett önskemål i vår studie. 

 

Gällande användning av näringsdrycker rådde det delade meningar mellan deltagarna i 

de olika behandlingsteamen men också inom teamen. I det team där man förespråkade 

mat framför näringsdrycker fanns det de som ansåg att problemet med näringsdrycker 

hade med förskrivningen att göra och inte det faktum att de användes. Enligt deltagarna 

var mat den bästa lösningen eftersom tanken var att alla patienter så småningom skulle 

kunna äta normalt. Shaw et al. menade dock att näringsdrycker borde användas som 

komplement om patienten inte förmådde äta upp maten (14 s. 672), vilket vissa av 

deltagarna i vår studie också ansåg. 

 

I denna studie framkom att deltagarna upplevde att patienten ibland kunde uppfatta 

dietisten som hotfull samtidigt som hennes ord vägde tungt, vilket överensstämmer med 

Rieter och Graves studie (16). Studier har även visat att för att samarbetet mellan patient 

och dietist skulle fungera var det viktigt att patienten kunde känna tilltro till dietisten 

(16, 20), vilket även framgick av vårt resultat. En annan studie, som handlade om 

patienters upplevelser av ätstörningsbehandling, visade även den att det var viktigt att 

relationen mellan patient och behandlare baserades på tillit och förtroende (27). En stark 

terapeutisk allians mellan behandlare och patient var viktigt för att behandlaren skulle 

kunna känna empati för patienten, och på så sätt få ett önskat behandlingsresultat (16, 

27).  

 

Deltagarna i vår studie ansåg att patienterna litade mer på dietisten än övrig personal när 

det gällde kostrelaterade frågor och Gingras menade att dietisten var den mest betrodda 

källan när det kommer till nutritionskunskap (20). Flera andra studier menade också att 

dietisten var mest lämpad att tillhandahålla kostråd (11, 16, 19). 
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Vårt resultat visade dock att de flesta deltagare pratade om mat med patienten och att 

detta var svårt att undvika eftersom det var en stor del av behandlingen. En studie visade 

att konflikter kunde uppstå i teamet om arbetsuppgifter gick in i varandra (3). Enligt 

vårt resultat ansåg deltagarna att det dock var önskvärt att de olika professionernas 

arbete överlappade varandra. Det sågs som en styrka i teamarbetet och deltagarna 

menade att det bidrog till ett utbyte mellan professionerna. Det framkom dock att vissa 

av deltagarna gav kostråd trots att de kände att de inte hade tillräckligt mycket kunskap, 

och Dejesse och Zelman menade att det var i situationer som dessa som konflikter 

kunde uppstå (3). Det framkom i vår studie att deltagarna ansåg sig besitta generella 

kunskaper om kost och menade att dietisten var den med specifik kostkompetens. Med 

detta sagt kan man möjligtvis tycka att deltagarna borde vara mer försiktiga med att ge 

specifika kostråd.  

 

Det fanns vissa tydliga arbetsuppgifter som dietisten gjorde som beskrivits av 

deltagarna. Utöver dessa var uppgifterna mer oklara då det handlade om att dietisten 

kopplades in vid förfrågan. Det fanns ingen tydlig struktur för när eller om alla patienter 

träffade dietisten. Deltagarna ansåg att alla patienter inte var i behov av att träffa 

dietisten och då kan det möjligen anses som positivt att dietisten kallades in vid behov. 

Samtidigt som detta kanske var en av anledningarna till att hon sågs som en 

utomstående expert, och inte som en ordinarie deltagare i teamet. En stor del av den 

redovisade litteraturen menade att dietisten och hennes arbetsuppgifter var en viktig del 

i behandlingen och teamet (2-3, 5-8, 11-13, 14 s. 668, 15-19). Detta innebär att man 

möjligtvis kan anse att alla patienter bör ges möjlighet att träffa en dietist. Det fanns en 

önskan hos deltagarna om att dietisten skulle bli en del av deras dagliga arbete och att 

det bästa vore om hon arbetade heltid. Vi tror därför att det finns mycket 

utvecklingspotential om dietisten skulle få mer utrymme och arbetstid inom 

ätstörningsbehandlingen. Med tanke på att det troligtvis kommer finnas fler dietister 

inom ätstörningsvården i framtiden (2), så kan man möjligtvis anta att behandlingen blir 

mer effektiv och på så sätt kommer man kunna hjälpa fler drabbade, vilket är positivt ur 

ett samhällsperspektiv.   

 

6. Slutsats 

Dietisten hade en viktig men delvis oklar roll inom teamet. Det var inte bara deltagarna 

som värdesatte dietistens arbete, utan de upplevde även att patienterna uppskattade 

hennes arbete och roll i behandlingen. Det finns stor utvecklingspotential för hennes 

arbete, men såsom situationen ser ut idag är det inte rimligt att anta att hon ska kunna 

utveckla sitt arbete då hon är begränsad i sin arbetstid. För att denna utveckling ska vara 

möjlig krävs att hon ges större utrymme i behandlingen. Med dietist på heltid skulle 

osäkerheten kring hennes roll förmodligen minska och hon skulle då inte upplevas som 

någon som kommer utifrån. Hur denna utveckling skulle kunna se ut är möjligtvis ett 

område för vidare studier.  
 

7. Yrkesrelevans 

Vi hoppas att vår studie ska kunna bidra med ökad kunskap om dietistens roll och 

arbetet med nutritionsbehandling inom vården för ätstörningar, samt väcka ett intresse 



17 
 

för vidare studier inom området. Om vidare studier genomförs kan det i sin tur leda till 

utveckling av dietistens arbete med ätstörningsbehandling, samt ge ökad förståelse för 

dietistens betydelse vid denna typ av vård. 

 

8. Författarnas bidrag till arbetet 

Författarna har gemensamt utformat informationsblad, blankett för informerat samtycke 

och frågeguide. Insamling av material har skett i lika stor utsträckning då fem intervjuer 

samt transkribering av dessa genomförts vardera. Materialet har bearbetats och 

analyserats gemensamt, lika så författandet av uppsatsen. 

 

9. Tack 

Ett stort tack riktas till deltagarna i studien som delat med sig av sina tankar och åsikter. 

Vi vill även tacka de som korrekturläst arbetet och bidragit med konstruktiv kritik.
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Informationsblad 
 

Vi läser vår sista termin på dietistprogrammet vid Umeå universitet och vårt 

examensarbete är inriktat mot nutritionsbehandling vid olika typer av ätstörningar.  

 

Syftet med studien är att utforska hur vårdpersonal som arbetar i ett ätstörningsteam 

med patienter som diagnostiserats med ätstörning uppfattar dietistens roll och arbete i 

teamet. Vi skulle vilja intervjua dig som arbetar i ett sådant team. Du som deltar 

kommer att intervjuas angående dina erfarenheter av att arbeta i ett ätstörningsteam där 

dietist ingår. Intervjuerna kommer ske i respektive behandlingsort och vi beräknar att 

varje intervju kommer att ta 30-45 minuter. 

 

Genom att delta i studien samtycker du till att informationen du lämnar får användas i 

vårt examensarbete. Deltagandet i studien är frivilligt och du som deltar kan när som 

helst avbryta din medverkan. Studien är konfidentiell och ingenting av det som sägs 

under intervjun kommer kunna spåras till enskilda deltagare. Intervjun kommer att 

spelas in för att underlätta analysen av det som sagts. Resultatet av studien redovisas i 

oktober 2015. 

 

Kontakta gärna oss vid frågor. Vi värdesätter verkligen ert deltagande. 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar, 

Matilda Byström & Alexandra Eriksson 
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Intervjuguide 
 

Vilka ingår i teamet? 

- Berätta om din yrkesroll i teamet? 

 

Berätta vad som händer när en patient kommer till er första gången och hur arbetet 

fortskrider.  

- Hur får ni reda på vad patienten äter?  

o Finns det några för- eller nackdelar med det. 

o Kostregistrering eller annat verktyg? 

o Skulle den kunna utvecklas eller göras annorlunda? 

 

Uppfattning om vad dietisten gör och vad dietisten har för arbetsuppgifter.  

- Arbetar nära patienten? 

o Hur uppfattar patienten dietisten? 

o Hur är dietisten med patienten? 

- Arbetar nära övrig personal? 

- Aktivt deltagande i behandlingen? 

- Näringsdrycker? 

 

Vad saknar man och vad önskar man att dietisten gjorde? 

 

Hur fungerar samarbetet med dietisten i teamet? 

- Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? 

- Uppstår det problem och hur löser man i så fall dem? 

- Om dietisten är på annan ort, hur fungerar det? 

o Lättillgänglighet?  

 

Specifik bakgrundsinformation 

- Hur många år har du jobbat här, mm. 
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Utdrag ur innehållsanalysen 

Meningsbärande enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Det fungerar bra men jag 

skulle vilja ha, alltså att 

det fanns ännu mer tid 

att kunna få kontakt med 

dietistens snabbt om man 

ville, för nu vet jag ju att 

dom har ju mycket att 

göra på andra ställen och 

är inte alltid här och 

sådär. Det skulle vara 

skönt, om man får några 

dietfrågor att man direkt 

snabbt kunde, ja men att 

man kan gå till dietisten 

nu eller något sånt där. 

Samarbetet med 

dietisten fungerar 

bra men skulle vilja 

har mer tid att få 

kontakt med 

dietisten snabbt. 

 

Det skulle vara 

skönt om man 

kunde gå in till 

dietisten om man 

får en dietfråga. 

 

Bra 

samarbete 

med 

dietisten 

 

Önskar att 

kunna få 

snabb 

kontakt med 

dietisten 

 

 

Önskar att 

dietisten 

finns på plats 

Delaktig 

men ändå 

inte 

 

 

Osäkerhet 

kring 

dietistens 

arbete 

Jag tycker det har blivit 

en kvalitetshöjning kring 

det sen dietisten började 

i vårt team. Att man kan 

luta sig mer åt henne 

även om man lärt sig 

mycket genom åren.. 

Man kan ju mycket men 

man är ju inte hundra 

säker. Det är skönt att 

luta sig mot henne. 

Jag tycker att det 

har blivit en 

kvalitetshöjning 

sen dietisten 

började i teamet. 

Vi kan luta oss mer 

åt henne, det är 

skönt.  Man har ju 

lärt sig mycket 

genom åren. 

Kvalitetshöj-

ning sen 

dietisten 

började i 

teamet 

 

Personalen 

kan förlita 

sig på 

dietisten 

 

 

 

Dietistens 

kompetens 

kompletterar 

teamet 

 

 

 

Dietisten 

ikläds en 

expertroll 

Ungdomarna fixerar sig 

så mycket på detaljer 

som vi inte klarar av att 

svara på. Och framförallt 

så litar den inte på oss 

och det ska dom ju inte 

göra, jag förstår om dom 

inte gör det, så ibland 

kan det bli mer tyngd i 

saker och ting när vi 

bjuder in dietisten. 

Ungdomen fixerar 

sig så mycket på 

detaljer som vi inte 

kan svara på. Och 

de litar inte på oss 

heller, jag förstår 

om de inte gör det. 

Det blir mer tyngd i 

det om vi bjuder in 

dietisten. 

Patienten 

litar mer på 

dietisten 

 

Det är mer 

tyngd i det 

dietisten 

säger 

Auktoritet 

gällande 

kunskap om 

mat 

Dietisten 

ikläds en 

expertroll 

För det är ju som så att... 

Ibland så... Det bygger ju 

mycket på att du är ärlig 

när du träffar oss, så att 

säga, och då kanske 

personen hållit igen 

ganska mycket. 

Det bygger på att 

man är ärlig när 

man träffar oss. 

 

Patienten kanske 

har hållit igen. 

Ärlighet är 

viktigt 

 

 

Patienterna 

är inte alltid 

ärliga 

Kost-

registrering 

– en viktig 

del i 

behandlin-

gen 

Synliggör 

patientens 

matvanor 
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Kategorier och subkategorier 

Kategori 
Synliggör 

patientens 

matvanor 

Dietisten 

ikläs en 

expertroll 

Patienten i 

centrum 

Osäkerhet 

kring 

dietistens 

arbete 

Subkategori 

Kostregistrering 

- en viktig del i 

bedömningen 

Dietistens 

kompetens 

kompletterar 

teamet 

Patienten 

efterfrågar 

kostkompetens  

Delaktig men 

ändå inte 

Individanpassad 

kostbehandling 

Auktoritet 

gällande 

kunskap om 

mat 

Dietisten 

förmedlar tillit 

och trygghet  

Personalens 

arbetsuppgifter 

går in i 

varandra  

Näringsdrycker 

- omdiskuterat 

ämne  

 Patientens 

trovärdighet 

och följsamhet 

ifrågasätts 

 

 


