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SAMMANFATTNING

Introduktion: Sjuksköterskor inom somatisk vård möter och vårdar vid ett antal tillfällen per år  

patienter med diagnosen anorexia nervosa. Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom med hög 

dödlighet. Diagnosen påverkar både patientens somatiska och psykiatriska status. Patienter med 

diagnosen anorexia nervosa beskriver ett omvårdnadsbehov ur både ett somatiskt- och psykiatriskt 

omvårdnadsperspektiv. En framgångsrik allians är viktig för att vård och behandling ska kunna 

uppnås och upprätthållas. Sjuksköterskor inom somatisk vård upplever flera utmaningar i mötet 

med patientgruppen, däribland fördjupad förståelse för sjukdomens komplexitet.

Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor inom somatisk vård upplever omvårdnaden i förhållande

till patienter med diagnosen anorexia nervosa. 

Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats samt ett induktivt förhållningssätt. Studien bygger på

åtta semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor på en somatisk vårdavdelning. Tematisk

analys användes för analys av intervjuerna. 

Resultat: Dataanalysen resulterade i tre övergripande teman: Sjuksköterskan och anorexi, Komplex

somatisk omvårdnad samt Ropet efter psykiatrin. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter som starka

känslor, bristande vårdstruktur och otillräcklig kunskap om diagnosen anorexia nervosa i

omvårdnadsarbetet med patientgruppen. Sjuksköterskorna önskade handledning och utbildning om

sjukdomens komplexitet samt ett förbättrat samarbete mellan somatiken och psykiatrin.

Slutsats: Sjuksköterskor inom somatisk vård upplevde flera svårigheter i mötet med patienter med

diagnosen anorexia nervosa. Brist på tid, omvårdnadsstruktur och fördjupad kunskap om sjukdomen

upplevdes försvåra möjligheterna till god kommunikation och allians med patientgruppen. Stöd,

kunskap och ett välfungerande samarbete med psykiatrin ansågs kunna förbättra och utveckla

omvårdnadsarbetet på den somatiska avdelningen för patienter med diagnosen anorexia nervosa. 

Nyckelord: Anorexia Nervosa, Sjuksköterska-Patientrelationer, Akutsjukvård, Psykiatrisk

omvårdnad



ABSTRACT

Introduction: Nurses working in an acute medical care setting sometimes participate in the

treatment of patients diagnosed with anorexia nervosa. Anorexia nervosa is a serious disease with a

high mortality-rate. The disease affects the body as well as the mind. Patients diagnosed with

anorexia nervosa describe nurses' lack of knowledge about the diagnosis. Nurses in medical care

settings describe several challenges in the nursing process involving patients diagnosed with

anorexia nervosa. 

Purpose: To examine the experiences of nurses working in an acute medical care setting when

treating and nursing patients diagnosed with anorexia nervosa.

Method: A qualitative interview study. Semi-structured interviews were conducted with eight

nurses working in an acute medical care setting. The text material was analyzed with thematic

analysis.

Results: The nurses experienced strong feelings when nursing patients diagnosed with anorexia

nervosa. The nurses described unclear treatment structures and insufficient knowledge about the

diagnosis. A well-established cooperation with the psychiatric unit as well as improved knowledge

about the diagnosis were described as requirements in order to offer the patients advanced nursing. 

Conclusion: Nurses in a medical care unit experienced several challenges when nursing patients

with anorexia nervosa. The nurses described a constant lack of time, unclear treatment structures

and insufficient knowledge about the diagnosis. Tutorials, education and cooperation with the

psychiatric unit could support nurses in medical health units to improve in order to understand the

complex needs of patients diagnosed with anorexia nervosa.

Keywords: Anorexia Nervosa, Nurse-Patient Relations, Emergency Medical Services, Psychiatric

Nursing



BAKGRUND

Anorexia nervosa – då och nu.

Historiskt  sett  har  självsvält  benämnts  i  litteraturen  sedan  400-talet.  Självsvält  ansågs  då  vara

orsakat av olika slags religiösa hallucinationer. Under medeltiden förknippades fasta och svält med

gudomliga  underverk.  Många  kvinnor  som  självsvalt  över  tid  helgonförklarades.  Den  första

medicinska  beskrivningen  av  anorexia  nervosa  gjordes  av  läkaren  Richard  Morton  år  1689.

Självsvält orsakades enligt Morton av en psykisk störning (Hällström, 1999). Tillståndet namngavs

drygt 150 år senare till Anorexia nervosa. Under 1800-talets senare del och 1900-talets början blev

beskrivningarna  av  diagnosen  anorexia  nervosa  allt  vanligare  i  Europa.  Rapporteringen  om

tillståndet samt beskrivningar av olika teorier om diagnosens ursprung ökade markant under denna

tid. Den teoretiska förklaringen av diagnosen anorexia nervosa i början av 1900-talet var att den

allvarliga viktförlusten orsakades av en hypofysär dysfunktion. I över två decennier förklarades

diagnosen anorexia nervosa utifrån denna iakttagelse. Under 1930-talets början kom intresset för de

psykopatologiska aspekterna av tillståndet. När det psykoanalytiska syn-och förhållningssättet tog

vid  under  1940-och  1950-talet  ökade  intresset  för  sexualitetens  betydelse  vid  utvecklingen  av

sjukdomen. Matvägran ansågs då vara ett försvar mot bortträngda sexuella fantasier (Clinton &

Norring, 2002). Psykologen Hilde Bruch publicerade under 1960-talet och 1970-talet böcker om

den  anorektiska  patientens  självsvält.  I  samband  med  publiceringen  bröts  det  psykoanalytiska

synsättet på diagnosen anorexia nervosa. Bruch (1978) förklarade självsvälten som en återspegling

av den anorektiska patientens kamp för autonomi, kompetens, kontroll och självrespekt. Mor- och

barnrelationen ansågs spela en viktig roll, särskilt brister i moderns tolkningar av barnets signaler

och behov. Enligt Bruch ledde moderns feltolkningar till en inre förvirring hos barnet. Förvirringen

uttrycktes  sedan  av  barnet  som  olika  störningar  i  kroppsupplevelsen.  Exempel  på  sådana

interoceptiva störningar var svårigheter i att korrekt identi fiera kroppsliga signaler såsom hunger

och mättnad samt en känsla av att vara ineffektiv. Upplevelsen av ineffektivitet ledde till känslor av

kontrollförlust hos barnet. Bruchts publikationer skapade ett mer faktainriktat förhållningssätt till

diagnosen  anorexia  nervosa  och  utgjorde  en  viktig  utgångspunkt  för  behandlingsmetoder  med

kognitiv inriktning. 

Begrepp som viktfobi etablerades under slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet. Viktfobi

som  begrepp  innefattar  den  anorektiska  patientens  rädsla  för  psykologiska  och  biologiska

konsekvenser  över  att  ha  en  normal  vikt  i  förhållande  till  sin  ålder.  Under  samma tidsperiod

tydliggjordes även en rädsla för viktuppgång och fetma hos patientgruppen. Behandligen inriktades

primärt på att bryta självsvälten för att kunna rädda patientens liv. Kliniker med specialintresse för

diagnosen anorexia nervosa öppnades under 1970-talet i Sverige. Den psykoterapeutiska modell

som  klinikerna  använde  baserades  i  huvudsak  på  psykologen  Hilde  Bruch's  arbete.  De  mest

in flytelserika behandlingsprogrammen grundades av psykiater Sten Theander och psykolog Sven

Holmgren och användes i Lund och Uppsala. Under samma årtionde utvecklades även de första
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behandlingsmetoderna  inom  slutenvård.  Samtidigt  publicerades  de  första  svenska  akademiska

avhandlingarna  om ätstörningar.  De ämnen  som berördes  i  avhandlingarna  var  bantning  bland

skolungdomar, sekundär amenorré och det anorektiska beteendet. Intresset var stort för diagnosen

anorexia nervosa och i början på 1990-talet öppnades flera specialistverksamheter inom öppenvård.

Den första privata ätstörningskliniken öppnade under samma årtionde (Clinton & Norring, 2002). 

Rapporten "Ett liv av vikt" kom som ett resultat av att Socialdepartementet under hösten 1992 gav

Folkhälsoinstitutet  och Socialstyrelsen uppdraget att undersöka de aktuella kunskaperna om och

behandlingsresurserna för patienter med ätstörningar. Rapporten spreds över land och rike och kom

att  påverka  utvecklingen  av  vården  för  patienter  med  diagnosen  anorexia  nervosa

(Folkhälsoinstitutet  &  Socialstyrelsen,  1993).  År  1993  samlades  samtliga  svenska

ätstörningsexperter för första gången - både forskare och kliniker - för att delta i ett nationellt möte.

Mötet resulterade i en rekommendation för Sveriges landsting att öppna och inrätta specialiserade

ätstörningsteam.  Behandlingen  av  patienter  med  diagnosen  anorexia  nervosa  hade  en  positiv

utveckling under det händelserika 1990-talet.  Omfattande ekonomiska problem drabbade svensk

hälso-och  sjukvård  under  1990-talets  mitt.  Nedskärningar  genomfördes  i  de  specialiserade

ätstörningsverksamheterna.  Trots  dessa  nedskärningar  var  intresset  för  utveckling  av

ätstörningsvården  fortsatt  starkt  i  Sverige.  År  1999  publicerades  en  uppföljande  rapport  till

föregångaren  "Ett  liv  av  vikt".  I  slutet  av  1990-talet  fanns  mellan  40  och  50  specialiserade

ätstörningsverksamheter i Sverige (Clinton  & Norring, 2002) och idag drivs cirka 57 verksamheter

med  fokus  på  vård  och  behandling  av  ätstörningar  (Kunskapscentrum för  ätstörningar,  2012).

Intresset för diagnosen anorexia nervosa är än idag fortsatt stort. På Karolinska Institutet drivs i

dagsläget ett pågående forskningsprojekt där forskarna försöker förstå de bakomliggande biologiska

och miljömässiga faktorer som orsakar diagnosen anorexia nervosa (Karolinska Institutet, 2015). 

Biopsykologisk teori

Diagnosen anorexia nervosa har en komplicerad etiologi och kan inte förklaras av en faktor eller en

orsak,  utan  är  ett  samspel  av  flera  faktorer  över  tid  (Clinton  & Norring,  2002).  För  att  förstå

sjukdomens komplexitet omnämns fyra teman: genetiska faktorer, biologiska faktorer, miljökontext

samt interaktionen mellan miljö och personens biologi (Treasure, Claudino & Zucker, 2010). Den

genetiska faktor som innebär störst ökad risk för att utveckla diagnosen anorexia nervosa är att vara

av kvinnligt kön. Heriditeten för sjukdomen uppskattas ligga någonstans mellan 50 till 80 procent.

De biologiska faktorerna innefattar bland annat sjukdomens påverkan av kroppsliga organ. Hjärnan

kräver ungefär 20 procent av människans kaloriintag och är extra känslig för malnutrition. Särskilt

viktigt är intaget av glukos. Anorexia nervosa utvecklas oftast under tonåren då hjärnan genomgår

viktiga utvecklingsfaser. Att vara i svält gör att hjärnmassan krymper vilket är kopplat till flera

avvikande beteenden och psykosociala störningar. Exempel på detta kan vara rigiditet, emotionell

dysfunktion,  reducering  av  flexibilitet,  detaljfokus  samt  svårigheter  att  interagera  i  sociala

sammanhang. Flera faktorer anses kunna ha inverkan på sjukdomens utveckling ur en miljökontext.
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Hög stress under graviditeten kan innebära att barnet påverkas, likaså kan en prematur födsel eller

förlossningskomplikationer såsom hypoxi vara viktiga predisponerande faktorer. Att senare under

uppväxten utsättas för en samhällsnorm som idealiserar viktkontroll och viktnedgång kan leda till

en dålig självbild. Att bli kritiserad utifrån vikt, kroppsform eller matintag genom att bli retad eller

mobbad kan också leda till utveckling av diagnosen anorexia nervosa. I många västländer finns

även en uttalad stigmatisering som är kopplad till övervikt. Den uttalade idealiseringen av att vara

smal kan leda till en önskan om att besitta viktkontroll. Risken att utveckla diagnosen anorexia

nervosa  är  även  kopplat  till  traumatiska  upplevelser  i  det  för flutna  såsom  försummelse  eller

utnyttjande  av  fysisk-  eller  sexuell  art.  Interaktionen  mellan   miljö  och  personens  individuella

biologiska  förutsättningar  är  särskilt  sårbar  under  den  sena  tonårstiden.  Kroppen  genomgår  en

hormonell utveckling samtidigt som en strukturering av synapskopplingar och myelinisering sker i

hjärnan.  Dessa  utvecklingsfaser  i  kombination  med  stressfulla  händelser  eller  omfattande

förändringar i personens liv kan trigga självsvält och ett restriktivt ätande (Treasure, Claudino &

Zucker, 2010).

Predisponerande-, utlösande- och vidmakthållande faktorer är av stor betydelse för utvecklingen av

diagnosen  anorexia  nervosa.  De  predisponerande  faktorerna  utgörs  av  händelser  i  den  tidiga

utvecklingen  som  kan  skapa  en  sårbarherhet  för  att  utveckla  sjukdomen.  Exempel  på

sårbarhetsfaktorer är den tidiga personlighetsutvecklingen, personens familjmönster samt kulturella

värderingar. Utlösande faktorer innefattar händelser i samband med sjukdomens debut, till exempel

bantning  eller  viktnedgång.  Psykologiska  och  biologiska  processer  bidrar  till  att  behålla

ätstörningssymtom  och  benäms  som  vidmakthållande  faktorer.  Exempel  på  dessa  är  bantning,

speciella matvanor, kräkningar, självsvält samt psykiska försvarsmekanismer. De vidmakthållande

faktorerna försvårar möjligheten till att bryta sjukdomens “onda cirklar” och kan resultera i ett långt

lidande för patienten (Clinton & Norring, 2002). 

Somatiska symtom och behovet av somatisk omvårdnad 

Anorexia nervosa är en sjukdom som främst drabbar kvinnor mellan 15 och 20 år. Anorexia nervosa

är en allvarlig och komplex ätstörning som leder till döden för cirka 15 procent av de som insjuknar

(van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & van Meijel, 2009). Det mätinstrument som används

för att bedöma undervikt och övervikt hos vuxna över 18 år är Body Mass Index (BMI). BMI är ett

mått som anger relationen mellan kroppsvikt och längd. Normalvikt klassas enligt BMI som mellan

18.5 till 25. En patient med diagnosen anorexia nervosa har ett BMI under 17,5 som orsakats av ett

restriktiv ätande. Patientens kroppsvikt ligger cirka 15 procent under den förväntade vikten. Andra

vanliga symtom är viktfobi, en störd kroppsuppfattning samt att självkänslan är kopplad till hur

patienten upplever vikt  och kropp (Herlofson,  Ekselius,  Lundh,  Lundin,  Mårtensson & Åsberg,

2010). Patienter med diagnosen anorexia nervosa har ett kompensatoriskt beteende kopplat till sin

sjukdom. Det kompensatoriska beteendet har inslag av tvångsmässiga beteenden och kan yttra sig

genom att patienten kräks upp intagen måltid eller använder laxerande medel för att tömma magen
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och  tarmen  på  innehåll.  Intensiv  träning  efter  en  måltid  ingår  även  i  beskrivningen  av  ett

kompensatoriskt beteende (Garber, Sawyer, Golden, Guarda, Katzman, Kohn, Le Grange, Madden,

Whitelaw & Redgrave,  2015).  Det kompensatoriska beteendet  kan betraktas som ett  sätt  att  ha

kontroll över ätandet och därav skapa ett lugn i kroppen. Kompensatoriska beteenden är kopplat till

allvarliga risker  för patienter med diagnosen anorexia nervosa (Glant,  1998).  En vanlig risk är

rubbningar av patientens kaliumvärde vilket ökar risken för hjärtkomplikationer såsom bradykardi.

Ett  lågt  energiintag  och  svält  påverkar  även  hjärtats  strukturer  och  funktioner  (Sachs,  Harnke,

Mehler & Krantz, 2015). Vanliga kliniska symtom på att patienter med diagnosen anorexia nervosa

använder ett kompensatoriskt beteende är svåra tandskador, svullna parotiskörtlar, magkatarr eller

sura uppstötningar som en följd av regelbundna kräkningar. Förstoppning till följd av oregelbundet

ätande eller på grund av användning av laxerande medel är ett annat vanligt symtom (Glant 1998).

Behovet  av  somatisk  slutenvård  är  ofta  vanligt  för  patienter  med  diagnosen  anorexia  nervosa.

Inläggning  på  en  somatisk  avdelning  brukar  ske  när  patienten  drabbas  av  hypotermi,  kraftig

viktnedgång, anemi,  bradykardi,  symtomgivande ortostatism samt allvarliga elektrolytstörningar.

Under den somatiska vårdtiden är syftet att hjälpa patienten att bryta svälten, införa och upprätthålla

regelbundet  ätande,  stabilisera patientens somatiska status  samt att  förebygga refeedingsyndrom

(Köhler,  2012).  Refeedingsyndrom  är  en  allvarlig  komplikation  till  följd  av  för  snabb

näringstillförsel hos patientgruppen. En konsekvens av för snabb näringstillförsel efter långvarig

svält är att glukos- och elektrolytbalansen i kroppen rubbas. Risk finns vid refeedingsyndrom att

patienten drabbas av delirium, koma, hjärtsvikt eller hjärtstopp (Garber et al, 2005). Viktigt är att all

behandling som drivs och alla beslut som fattas kring patientens vård journalförs och är tillgängliga

för samtlig personal som arbetar nära patienten (Köhler, 2012).

Sjuksköterskor inom somatisk vård har goda förutsättningar för att skapa en terapeutisk allians med

patienterna.  Terapeutisk  allians  innebär  att  relationen  mellan  patienten  och  sjuksköterskan  är

dynamisk,  balanserad  och  ömsesidig.  En  god  terapeutisk  allians  kan  uppstå  när  relationen  är

vårdgivande,  positiv  och professionell  i  vårdmötet  (Ramjan,  2004).  Vården bedrivs  löpande 24

timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Sjuksköterskans uppdrag är att vårda hela patienten ur ett

fysiskt-, psykiskt och emotionellt perspektiv. I mötet med patienter med diagnosen anorexia nervosa

upplever  många  sjuksköterskor  inom  somatisk  vård  en  utmaning  i  att  förstå  sjukdomens

komplexitet (Ramjan, 2004). Frustration och tidsbrist är vanliga känslor som många sjuksköterskor

inom somatisk vård upplever (Reid-Searl, Dwayer, Happell, Moxham, Kahl, Morris & Wheatland,

2008).  Att  behålla  känslan  av  kontroll  kan  anses  vara  en  utmaning i  vården av  patienter  med

diagnosen anorexia nervosa. Svårigheter kan även upplevas i förmågan att utveckla en terapeutisk

allians.  Sjuksköterskor  inom  somatisk  vård  önskar  mer  utbildning  och  stöd/handledning  av

psykiatriutbildade  sjuksköterskor  för  att  kunna ge  god omvårdnad till  patienter  med diagnosen

anorexia nervosa. Vidare önskar även sjuksköterskor mer förberedelse för hur en kronisk sjukdom

som anorexia nervosa ska hanteras i en akut vårdmiljö (Ramjan, 2004). 
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Psykiatrisk omvårdnad 

Inom psykiatrisk  omvårdnad  är  syftet  att  bryta  svälten,  införa  och  upprätthålla  ett  regelbundet

ätande och förebygga refeedingssyndrom. Patienten bör även erbjudas stöd i ångesthantering och få

psykoedukativ utbildning om sjukdomen. Syftet med psykoedukativ utbildning är att  ge korrekt

information om diagnosen anorexia nervosa för att hjälpa patienten att se hur symtomen påverkar

självbild och hälsa.  Viktigt är  även att  förklara uppkomsten till  sjukdomen och förtydliga dess

komplexitet. Patienter med diagnosen anorexia nervosa har oftast god kunskap om vikt, kropp, mat

och bantning, men behöver lära sig att dessa kunskaper används för att vidmakthålla och upprätta

diagnosen anorexia nervosa. Den psykiatriska omvårdnanden inkluderar även att utgöra ett stöd i

samband med måltiderna och att representera ett normalt ätande för patientgruppen. Fokus ligger

även på att patienten ska få vila, då den fysiologiska återhämtningen är av stor vikt för att uppnå ett

säkert tillfrisknande (Clinton & Norring, 2002). För att den psykiatriska omvårdnande ska kunna

utföras  krävs  en  god  allians  mellan  sjuksköterskan  och  patienten  som  vårdas.  Patienter  med

diagnosen anorexia nervosa beskrev att en god allians med vårdande sjuksköterskorna kan resultera

i att  patienten accepterar behandlingen snabbare och vågar stå emot de anorektiska impulserna.

Patienterna beskrev även att sjuksköterskorna måste ha ett finkänsligt sätt att läsa av patienten, vara

empatiska, tydliga, stöttande, icke-dömande och genuina (van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg

& van Meijel, 2009). Att sjuksköterskan var tillgänglig, villig att lyssna samt hade kunskap om

anorexia nervosa underlättade för patienterna att våga bryta svälten och börja arbeta mot att ett

normalt ätande. Patienterna betonade även vikten av att se sjukdomen ur två perspektiv. Dels ur det

fysiska, att normalisera sin vikt, men även ur det psykiatriska perspektivet. Att sjuksköterskorna

förstår och kan hantera den psykiatriska problematiken med kontrollförlust, reglering av känslor

samt  patientens  låga  självkänsla  var  enligt  patienterna  en  viktig  faktor  för  att  lyckas  med  sin

behandling (Bezance & Holliday, 2013).  

Vårdpersonal som möter patienter med diagnosen anorexia nervosa bör ha god kunskap om hur

malnutrition och självsvält påverkar kroppen, både somatiskt och psykiatriskt (Kaczynski, Dension,

Wiknertz, Ryno & Hjalmers, 2000). I svåra fall där somatiska komplikationer hunnit utvecklas och

blivit allvarliga krävs en omfattande behandlingsinsats. En sådan behandingsinsats förutsätter ett

samarbete mellan den psykiatriska och somatiska vården (Bezance & Holliday, 2013). För att detta

ska kunna genomföras krävs en ökad medvetenhet på somatiska avdelningar om diagnosen anorexia

nervosa samt att psykiatrin har god kunskap om de somatiska komplikationerna som drabbar denna

patientgrupp (Hjalmers,  2005). Forskning visar att  patienter med svår anorexia nervosa får bäst

behandling på specialenheter med personal som har erfarenhet och engagemang för patientgruppen.

En tydlig  och strukturerad modell  för  det  praktiska  handläggandet  av  omvårdnaden underlättar

arbetet  för  sjuksköterskor  inom somatisk vård.  Fokus under  den somatiska  vårdtiden ligger  på

tillförsel av energi och näringsämnen och att detta utförs på ett säkert sätt. Att ha fasta rutiner och

regler underlättar för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet.  Ett professionellt förhållningssätt  som

inkluderar  att  vara  lyhörd för  patientens  behov och att  kunna hantera  den svåra  ångesten  som
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patientgruppen upplever, innan, under och efter en måltid, är av stor vikt (Kaczynski, Dension,

Wiknertz  & Hjalmers,  2000).  Att  skapa ett  välfungerande samarbete mellan den somatiska och

psykiatriska vården ger förutsättningar för att kunna erbjuda patienten en helhetsbehandling som

omfattar kropp och själ. För att nå dit krävs att ett samarbete etableras. Somatiska sjuksköterskor

behöver få ökad kunskap om ångesthantering samt hur måltidsstöd ges till patienten på ett bra sätt.

Den psykiatriska verksamheten behöver fördjupa sina kunskaper om somatiska komplikationer till

anorexia nervosa samt även om nutritionsbehandlingar (Hjalmers, 2005). 

Teoretisk ram

Virgina Hendersons omvårdnadsteori utgår från begreppet “den primära patientvården”. Begreppet

innebär  att  den  omvårdnad  som  bedrivs  ska  utgå  ifrån  individuella  mänskliga  grundbehov.

Henderson beskriver att sjuksköterskan aldrig kan förstå hur patienten uppfattar sin hälsa. Däremot

kan  sjuksköterskan genom sin  profession  bistå  med det  patienten  behöver  för  att  uppnå hälsa,

tillfrisknande eller en fridfull död. Patienten ska så snart som det är möjligt kunna utföra de sysslor

som är nödvändiga för att den grundläggande omvårdnaden ska kunna tillgodoses (Wiklund Gustin,

2012). För att individens grundläggande behov ska kunna tillfredsställas behöver sjuksköterskan ta

reda  på  hur  individen  upplever-  samt  även  hur  hen  själv  kan  tillgodose  sina  behov  (Jahren

Kristoffersen,  Nortvedt  och  Skaug,  2007).  Hendersons  omvårdnadsteori  utgår  från  14

grundläggande omvårdnadsprinciper. Några exempel på omvårdnadsprinciper som går att applicera

på diagnosen anorexia nervosa är:

 Att hjälpa patienten att äta och dricka.

 Att hjälpa patienten att hålla kroppstemperaturen inom normala gränser.

 Att hjälpa patienten till vila.

 Att hjälpa patienten att undvika faror i omgivningen.

 Att hjälpa patienten att ge uttryck för önskemål, känslor och intressen. 

 Att hjälpa patienten att lära.

Vad som särskilt understryks är att individen känner sig själv bäst vilket gör det meningsfullt att

inkludera hen i sin egen omvårdnad. En av Hendersons huvudinsikter är att sjuksköterskan och

patienten alltid arbetar tillsammans mot ett mål. Målet bör vara nedskrivet och dokumenteras väl

för andra yrkesgrupper att kunna ta del av, för att  kunna ge patienten en god omvårdnad. Den

nedskrivna vårdplanen kan förändras snabbt och revideras utifrån patienten hälsa och önskemål. För

att sjuksköterskan ska kunna bedöma dessa behov fodras intuition, kunskaper, ett gott  omdöme

samt hög kompetens.  I  begreppet  hög kompetens innefattar  Henderson en intuitiv  förmåga hos

sjuksköterskan att kunna lyssna och uppfatta vad patienten vill förmedla. Sjuksköterskan ska även

ha förmåga till att uppfatta och analysera även de behov patienten inte uttrycker i ord. Uppnås detta

kan en samhörighet utvecklas mellan sjuksköterskan och patienten som kan främja den terapeutiska
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alliansen. Att ha en god terapeutisk allians mellan sjuksköterskan och patienten, kan vara avgörande

för hur omvårdnaden utförs, upplevs och tas emot (Henderson, 1965).

Problemformulering

Forskning och aktuell litteratur i ämnet påvisar att det finns brister i samarbetet mellan somatisk och

psykiatrisk omvårdnad för patientgruppen med diagnosen anorexia nervosa. Sjuksköterskor inom

somatisk omvårdnad beskriver  även svårigheter att  bemöta och vårda patienter  med diagnosen.

Studien genomförs för att synliggöra de områden som behöver utvecklas för att kunna etablera ett

samarbete mellan somatiska och psykiatriska sjuksköterskor, för att främja patientgruppens behov

av avancerad omvårdnad. 

Syfte

Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor inom somatisk vård upplever omvårdnaden i förhållande

till patienter med diagnosen anorexia nervosa.

Frågeställningar:

Hur upplever sjuksköterskor inom somatisk vård mötet med patienter med diagnosen anorexia

nervosa?

Är det något som sjuksköterskan upplever som svårt i mötet med patienter med diagnosen anorexia

nervosa?

Finns det något som skulle kunna förbättra den somatiska omvårdnaden av patienter med diagnosen

anorexia nervosa?
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METOD

Design

För studien valdes kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden syftar till att synliggöra, förklara och

skapa förståelse för människans subjektiva upplevelser (Polit & Beck, 2008), vilket författarna

ansåg som en lämplig studiedesign. Ett induktivt förhållningssätt beskrivs av Patel och Davidson

(2003) som icke-förankrat i en tidigare vedertagen teori. Vidare förklaras induktiv ansats av samma

författare som en upptäckande arbetsmetodik där forskaren utgår ifrån ett empiriskt underlag utifrån

en särskild situation, tid eller grupp av människor. Detta förhållningssätt ansågs därför som lämpligt

för studien och applicerades på studiedesignen.

Urval 

Författarna valde att samla in studiematerial utifrån ett strategiskt urval. Syftet med att använda

strategiskt urval var att få möjlighet att intervjua somatiska sjuksköterskor med erfarenheten av

omvårdnadsarbete gentemot patienter med diagnosen anorexia nervosa. Författarna ämnade att

intervjua mellan åtta till tio sjuksköterskor med anställning på en akut internmedicinsk

vårdavdelning i Mellansverige. Detta ansågs som ett lämpligt antal informanter för att besvara

studiens syfte. Åtta sjuksköterskor deltog i studien. Inget bortfall skedde under intervjuernas gång.

Efter åtta genomförda intervjuer bedömde författarna gemensamt att materialet uppnått en hög

mättnad och ansåg att det fanns tillräckligt med underlag för att besvara studiens syfte. Intervjuerna

genomfördes under sammanlagt två veckor. Inklusionskriterierna för medverkande i studien var att

ha arbetat som legitimerad sjuksköterska på en akut internmedicinsk vårdavdelning samt att vid

minst ett tillfälle under den yrkesverksamma tiden ha vårdat en inneliggande patient med diagnosen

anorexia nervosa. Exklusionkriterier var sjuksköterskor som inte vårdat någon patient med

diagnosen anorexia nervosa under sin anställning. Studien planerades för- och genomfördes på en

akut internmedicinsk vårdavdelning i Mellansverige under våren 2016. Avdelningen består av 28

vårdplatser, varav nio patientrum är enkelrum. På avdelningen vårdas i huvudsak internmedicinska

jourpatienter vars dominerande sjukdomar berör hjärt- och kärlsystemet. Den akuta

internmediciniska vårdavdelningen tar även emot patienter med diagnosen anroexia nervosa som

fått svåra somatiska komplikationer till följd av självsvält. Patienterna tas emot och vårdas på ovan

nämnd avdelning vid enstaka tillfällen per år, varav just denna avdelning ansågs lämplig för studien.

På ett arbetspass ansvarar sjuksköterskan för fem till sex patienter. 
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Datainsamlingsmetod

Datan till studien samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide.

Intervjuguiden innehöll sammanlagt sju frågor med utrymme att beskriva omvårdnaden av patienter

med diagnosen anorexia nervosa. Samt om de kunde uppge några förbättringsförslag för

omvårdnadsarbetet på avdelningen. Följande frågor ställdes till informanterna under intervjun:

1. Hur länge har du arbetat som legitimerad sjuksköterska?

2. Hur ofta förekommande möter du patienter med diagnosen anorexia nervosa på 

avdelningen?

3. Hur ser omvårdnaden ut på din arbetsplats för patienter med diagnosen anorexia?

4. Hur upplever du det är att vårda en patient med diagnosen anorexia nervosa?

5. Är det något som du upplever som svårt?

6. Vad upplever du för känslor när du vårdar en patient med diagnosen anorexia nervosa?

7. Känner du att det finns något som skulle kunna förändras för att förbättra omvårdnaden för 

patienter med diagnosen anorexia nervosa?

Semistrukturerade intervjuer valdes då det finns en stöttande intervjuguide som stomme för

informationsinsamlingen men även en möjlighet att tillåta och inkludera mer uttömmande och rika

svar från deltagarna (Trost, 2005). Information gavs om att intervjuerna skulle spelas in och

transkriberas samt att författarna var de enda som skulle ha tillgång till materialet. Ingen testintervju

genomfördes. Sju av intervjuerna genomfördes av båda författarna, där en av författarna ställde

frågor utifrån intervjuguiden samt följdfrågor. Den andra författaren spelade in intervjun och

kompletterade med följdfrågor. Den sista intervjun genomfördes av en författare då informanten

önskade bli intervjuad på en specifik tid på dagen. 

Frågorna som ställdes under intervjun var av öppen karaktär då författarna ansåg att möjligheten till

fri association var viktigt för att få ett rikt insamlat material. Att ha möjligheten att ställa följdfrågor

till deltagarna under intervjun ansågs av författarna vara högst relevant för att få ett så trovärdigt

material som möjligt från intervjuerna. Samtliga intervjuer genomfördes på sjuksköterskornas

arbetsplats. Sju av intervjuerna ägde rum i ett samtalsrum på avdelningen och en intervju

genomfördes på deltagarens kontor då hen önskade detta. Intervjuerna spelades in med hjälp av

appen röstmemon på iPhone och röstinspelning på Samsung. Intervjuerna tog mellan cirka 10-20

minuter per deltagare. Materialet överfördes sedan till-och sparades på författarnas datorer. 
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Tillvägagångssätt

Avdelningschefen för avdelningen kontaktades i mars 2016 via telefon. Ett mail skickades till

avdelningschefen med ett informationsbrev om studien, studiens projektplan samt blankett för

godkännande av studie (se bilaga 1). Verksamhetschefen kontaktades av avdelningschefen som

godkände studien. Författarna till studien bjöds sedan in till- och medverkade i april 2016 vid ett

arbetsplatsmöte på avdelningen, i syfte att presentera studien och undersöka intresset för deltagande

hos avdelningssjuksköterskorna. Författarna lämnade en kopia av projektplanen på avdelningen för

att läsas vid intresse och frågade även på plats om någon eller några av de närvarande

sjuksköterskorna var beredda att skriva upp sina kontaktuppgifter inför bokning av intervjutider.

Bokning av intervjutider skedde sedan via mail eller telefon. Sammanlagt bokades sex intervjuer på

detta sätt. En vecka senare bokades ytterligare två intervjuer. Dessa bokningar skedde på

vårdavdelningen där författarna presenterade studiens syfte ytterligare en gång och tillfrågade

sjuksköterskor om att delta. Samtliga åtta intervjuer genomfördes på avdelningen i april 2016.

Intervjuerna genomfördes på arbetstid efter godkännande av avdelningschefen. 

Forskningsetiska överväganden

Polit och Beck (2008) sammanfattar att etik handlar om tre grundläggande principer; viljan att göra

gott och inte skada, samt att respektera individens värdighet och rättvisa. I omvårdnaden kan

sjuksköterskan komma att möta ett existentiellt engagemang genom att bevittna lidandet hos en

patient. Sjuksköterskans sårbarhet och känslighet kan vidare vara en resurs som hjälper hen att

förstå patienten samt uppfatta stämningar och behov i omgivningen. En sådan vårdrelation gör att

sjuksköterskan kommer nära sina egna känslor och blir mottaglig för patientens känslor och

upplevelser. Detta kan påverka alliansen mellan patienten och sjuksköterskan. Något som är viktigt

att ta i beaktning i samband med analys av resultatet (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).

Både inför och under studiens gång erhöll samtliga deltagare muntlig och skriftlig information om

konfidentialitet och frivilligheten i deltagandet. Även att deltagandet kunde avbrytas när som helst

under studiens gång (Codex, 2015). Något författarna varit måna att tydliggöra för samtliga

deltagare i studien. 

Bearbetning och analys 

För analys av insamlat studiematerial valdes tematisk analys utifrån ett induktivt förhållningssätt.

Tematisk analys är en vida känd forskningsmetod som används för att identifiera, analysera och

rapportera mönster – eller teman – i kvalitativ data (Braun & Clarke, 2006). Metoden gör det
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möjligt att systematiskt och objektivt analysera insamlad data för att på ett sanningsenligt sätt kunna

beskriva specifika, framträdande fenomen (Downe-Wamboldt, 1992). En induktiv ansats innebär att

de teman som identifieras är starkt länkade till själva datan. En induktiv analys är en process där

forskaren kodar datan utan att försöka passa in resultaten i redan existerande ramar eller i enlighet

med forskarens förutfattade meningar. Analysen drivs av existerande data. Braun och Clarke (2006)

beskriver vidare att det saknas ett fastställt eller korrekt tillvägagångssätt för hur tematisk analys ska

användas. Metoden innehåller sex faser för dataanalys vilka bör ses som riktlinjer snarare än regler.

Faserna tillämpas vid behov, till och från under arbetets gång. Detta är viktigt att komma ihåg då

analysmetoden syftar till att resultaten utkristalliseras över tid och blir en slutprodukt av

analysprocessen. Studieförfattarna använde sig kontinuerligt under dataanalysen av Braun och

Clarkes (2006) steg för steg-guide för tematisk analys. Nedan följer en övergripande schematisk

bild över de sex faserna för tematisk dataanalys:

De olika faserna i 
tematisk analys 

Beskrivning av den tematiska analysprocessen

1. Göra sig bekant  med 
insamlad data. 

Transkribering av datan, genomläsning av datan, ta anteckningar på 
begynnande tankar och idéer.

2. Skapa koder. Kodning och systematisering av intressanta och återkommande 
kännetecken i datan. Sammanställning av data som anses relevant för 
respektive kod.

3. Söka efter teman. Sortering av koder till möjliga teman. Samling av all data som anses 
relevant för varje tema.

4. Granska teman. Kontroll av att koderna stämmer med varje aktuellt tema. Genomläsning
av materialet. Utforma en tematisk karta utav analysen.

5. Definiera och namnge 
teman.

En pågående analys för att förfina det specifika i varje tema och se dess 
helhetsbild. Här namnges varje tema.

6. Skriva rapport. Slutgiltig analys. Urval av tydliga och karaktäristiska exempel och citat 
ur varje tema. Knyt an till analysen, forskningsfrågan och aktuell 
litteratur. Skriv en vetenskaplig rapport av analysen.

Transkriberingen genomfördes i anslutning till varje avslutad  intervju. Intervjuerna transkriberades

av båda författarna ordagrant och i sin helhet med utrymme för pauser och känslouttryck.

Transkriberingarna samlades i kronologisk ordning i textdokument och sparades på författarnas
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datorer. Textdokumenten skrevs sedan ut och utgjorde ett underlag för författarna att bearbeta och

analysera. Intervjuerna lästes inledningsvis flera gånger för att författarna skulle bekanta sig med-

och få ökad förståelse för materialet och dess innehåll. 

Den upprepade genomläsningen genererade flera initiala koder. Detta utgjordes av att författarna

markerade ord, fraser eller citat  med överstrykningspenna i materialet. De markerade fraserna och

citaten klipptes sedan ut, sorterades och delades in i grupper under sammanlagt tretton koder. Dessa

koder var följande: Struktur på avdelningen, Allians med patienten, Aktuell kunskap om diagnosen

anorexia nervosa, Brist på kunskap om diagnosen anorexia nervosa, Samarbete, Känslor hos

sjuksköterskorna, Behov av utbildning och handledning, Vårdtid, Avdelningens förutsättningar,

Omvårdnad, Personalens beskrivning av patienter med diagnosen anorexia nervosa, Personalens

anpassning till patienter med diagnosen anorexia nervosa samt Syftet med somatisk omvårdnad.

Efter att materialets kodats skedde en sammanställning av de fraser och citat som ansågs relevant

för varje kod. Sammanställningen skrevs ner för hand och resulterade i tretton listor där författarna

samlat det som ansågs mest relevant för varje kod. I fas tre skapades en första schematisk karta över

samtliga koder. Författarna försökte med stöd av denna första kartläggning se vilka koder som var

länkade till varandra för att börja urskilja olika teman utifrån materialet. Den kod som ej ansågs

relevant utifrån syftet och således plockades bort var Vårdtid. En andra schematisk karta skapades

sedan med studiens syfte som utgångspunkt. I denna fas utkristalliserades fyra olika teman med

relevanta koder. Författarna valde i fas fyra att tillsammans läsa igenom samtliga transkriberingar

ytterligare en gång för att se att de teman som hittills framkommit i analysen stämde överens med

rådatan. Efter den andra genomläsningen kunde två av de fyra teman som skapats i fas tre slås

samman. Omstruktureringen resulterade i tre teman  som i enlighet med arbetsgången i fas fem

namngavs  till:  Sjuksköterskan  och  anorexi,  Komplex  somatisk  omvårdnad  och  Ropet  efter

psykiatrin. Då den sjätte fasen i tematisk analys innebär att resultaten av analysen sammanställs, är

det viktigt att i denna process lyfta fram och tydliggöra de budskap som informanterna delgivit

författarna.  Citat  kan  framhäva,  stärka  och  förtydliga  resultatet  då  de  ger  en  spegling  av

verkligheten. Resultatet ska dels sammanställa och presentera datan, dels ge en fördjupad analytisk

beskrivning av datan samt skapa en djupare förförståelse för hur sjuksköterskor inom somatiken

upplever  omvårdnaden  i  förhållande  till  patienter  med  diagnosen  anorexia  nervosa  (Braun  &

Clarke, 2006)
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RESULTAT

Dataanalysen resulterade i tre övergripande teman: Sjuksköterskan och anorexi, Komplex somatisk

omvårdnad samt Ropet efter psykiatrin. De tre temana med underliggande koder presenteras i tabell

1 och i nedanstående brödtext. Citat från intervjuerna styrker de tre framkommande temana.

Tabell 1 Översikt av teman (n=3) och koder (n=12)

Tema                                                     Koder                                           

Sjuksköterskan och anorexi                  Personalens anpassning till patienter med diagnosen
                                                              anorexia nervosa
                                                              Personalens beskrivning av patienter med diagnosen
                                                              anorexia nervosa
                                                              Brist på kunskap om diagnosen anorexia nervosa
                                                              Aktuell kunskap om diagnosen anorexia nervosa
                                                              Allians med patienten

Komplex somatisk omvårdnad             Syftet med somatisk omvårdnad 
                                                             Personalens anpassning till patienter med diagnosen
                                                             anorexia nervosa
                                                             Känslor hos sjuksköterskorna
                                                             Avdelningens förutsättningar
                                                             Struktur på avdelningen
                                                             Omvårdnad

Ropet efter psykiatrin                          Samarbete
                                                             Behov av utbildning och handledning
                                                             Omvårdnad
                                                             Känslor hos sjuksköterskorna

Tema: Sjuksköterskan och anorexi

Det första temat inkluderade fem av de underliggande koderna. I den första koden framkom att

patienter med diagnosen anorexia nervosa kräver mycket tid i form av återkoppling och

avstämningar från ansvarig sjuksköterska under ett arbetspass. Detta resulterade i upplevd stress hos

sjuksköterskorna då de även hade ansvaret för flera patienters omvårdnad under samma arbetspass.

Avsaknad av tydlighet och stöd för hur omvårdnaden ska bedrivas på avdelningen bidrog till att

förstärka känslan av tidsbrist. Sjuksköterskorna upplevde även att de utvecklade en distans mot

patienten och närstående till följd av okunskap om sjukdomen. Det betonades även bland

sjuksköterskorna att det krävs tid för att hitta sin professionella roll gentemot en patient med

diagnosen anorexia nervosa. I den andra koden beskrevs att patienter med diagnosen anorexia

nervosa upplevdes som en svår patientgrupp att samarbeta med. Koden tydliggjorde att patienterna

skapade en osäkerhet hos sjuksköterskorna, som resulterade i känslan av att bli manipulerad och i
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ett behov av att vara misstänksam mot patienten på grund av deras sjukdom. I dataanalysen

framkom att det upplevdes svårare att bemöta patienterna om man var nyutexaminerad

sjuksköterska med liten erfarenhet av patientgruppen. Det gemensamma förhållningssättet på

avdelningen gentemot patientgruppen syftade till att vara bestämd. Att vara "dumsnäll" beskrevs

resultera i att patienterna spelade ut vårdpersonal mot varandra för att få sin vilja igenom. 

"Manipulera, alltså om du är ung och själv inte har så mycket erfarenhet, ja då går man ju i fällan"

"Alltså dom är så duktiga på att känna av, liksom, hur mycket kan jag få som jag vill?"

I koden Aktuell kunskap om diagnosen anorexia nervosa, framkom att patientgruppen behövde

professionell hjälp som inte fanns på den somatiska vårdavdelningen. Resultatet var en känsla av att

inte kunna ge patienten det stöd man ville. Vidare beskrevs en ovana i att prata med patienten om

hens dåliga mående. Ovanan i att samtala med patienten om hens mående ledde till känslor av

okunskap, osäkerhet och irritation hos sjuksköterskorna. Svårigheter i att vara strikt kring

patienternas måltider framkom i dataanalysen. Även att psykiatrin besitter kunskap, erfarenhet och

möjlighet till att observera och bedöma utifrån den erfarna kliniska blicken. Sådana observationer

och bedömningar beskrev omvårdnadspersonalen som svårt. Erfarenhet beskrevs som en

förutsättning för flexibilitet och att kunna hantera patientgruppen på ett korrekt sätt. I samma kod

framkom att sjuksköterskorna ansåg sig ha baskunskap om diagnosen anorexia nervosa och att de

bedrev en god basal omvårdnad. Samtidigt beskrevs svårigheter i att bemöta ångest i samband med

måltider eller vid medicinska ordinationer. Sjuksköterskorna upplevde en känsla av hopplöshet som

resulterade i att de undvek att ställa frågor om patientens mående och ångestnivå. I den sista koden

för temat betonades att en allians med patienten var något som bör etableras tidigt i vårdförloppet

för att optimera patientens förutsättningar att komma framåt i sin behandling. Att ha en god

kontinuitet och uppföljning av personal framkom som viktigt, då patienterna ofta vårdades under en

längre tid på den somatiska vårdavdelningen. 

Tema: Komplex somatisk omvårdnad

Det andra temat innehöll sex koder. I den första koden framkom att syftet med omvårdnaden på den

somatiska vårdavdelningen var att erbjuda vård och hjälp på vägen mot ett tillfrisknande. Även att

förmedla hopp till patienten. Dock beskrevs utmaningar i att ge en god omvårdnad när patienten

vårdades för somatiska komplikationer till följd av sin psykiatriska diagnos. 
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"Att man önskar man kunde hjälpa dem en bit iallafall, sen kan man ju inte bli frisk på ett kick. Inte

när det sitter så djupt liksom. Det handlar ju inte bara om att fysiskt må bättre eller gå upp i vikt

eller sådär. Man hoppas att man är ett steg på vägen som gör att dom orkar jobba och kämpa."

"Oftast har man dåliga elektrolyter och måste då ha telemetri och då får dom vara här. Men då

tycker jag att även om man inte är under LPT så tycker jag att psykiatrin borde hjälpa oss"

I den andra koden svarade informanterna att patientgruppen tog upp en större del av personalens tid

än övriga patienter. Den komplexa sjukdomsbilden skapade ett uttryckt behov av att under- och

efter ett arbetspass få reflektera med en kollega. Patientgruppen upplevdes påverka personalgruppen

mycket starkt och att denna påverkan kändes personlig. Nästa kod behandlade sjuksköterskors

känslor, där det framkom flera starka känslor ur ett brett spektra. Koden framhöll både hoppfullhet

och intresse samt även känslan av rädsla, ilska och maktlöshet inför patientgruppen. Flera deltagare

delgav känslan av att utmanas i de fall patienten var ung och uttryckte ett sämre mående.

Svårigheter  rapporterades i förmågan att balansera den professionella rollen gentemot personliga

känslor för patienter med diagnosen anorexia nervosa. Moderskänslor uppstod vilket påverkade

omvårdnaden negativt då uppsatta regler för omvårdnaden kunde ruckas på. Patientgruppen

upplevdes svår att vårda vilket väckte känslan av eftertänksamhet och självreflektion hos flera av

sjuksköterskorna. 

"Som ibland, man kan ha väldigt svårt att förstå mekanismen bakom det. Hur kan man inte vilja

äta, det är så himla konstigt liksom. Hur kan dom inte se att dom är magra, att dom behöver gå upp

i vikt liksom?"

"Jag tycker inte det är sådär jättelätt. Oftast  är det yngre personer, man känner lite moderskänslor

för dem och sen kunde man släppa lite på reglerna."

"Alltså på ett... någonstans så en viss frustration känner jag. Över... men varför äter du inte

människa? Det är svårt att förstå hur man kan välja bort ätandet för att må så dåligt. Jag menar,

det finns säkert grader i helvetet liksom, av anorexi."

I den fjärde koden behandlades Avdelningens förutsättningar. Framstående i koden var tidsbrist,

avsaknad av tydliga avdelningsrutiner som upprätthölls samt en resursbrist kring måltidsstöd.

Måltiderna upplevdes i dagsläget ta upp tid som var omöjlig att ge. Det interprofessionella
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samarbetet underlättades om läkarna på avdelningen var kunniga i den psykiatriska diagnosen och

inte enbart fokuserade på de somatiska komplikationerna. Intresset för- och en högre psykiatrisk

kunskap hos avdelningsläkarna beskrev sjuksköterskorna skulle kunna ge bättre förutsättningar för

att ge och utföra en god omvårdnad. Den femte koden var Stuktur på avdelningen, som förmedlade

behovet av en gemensamt upprättad omvårdnadsplan. Det önskvärda var att omvårdnadsplanen

skapades i samband med patientens ankomst till avdelningen. I koden framkom att en upplevd

tydlig struktur skapade möjligheter att bedriva en god omvårdnad. I dagsläget beskrevs att ett

gemensamt förhållningssätt gentemot patientgruppen saknades. När vårdpersonal gjorde olika och

förändringar skedde i omvårdnadsstrukturen skapades stora problem i utförandet av omvårdnaden.

Resultatet av förändringar i omvårdnadsstrukturen innebar att patientens vårdbehov utöver själva

inläggningsorsaken prioriterades bort. 

"Jag tror det skulle bli bättre med mer personal och dokumentation. Liksom, lite tid att tänka över.

Tänka liksom, vad... hur blir det här nu då?"

"Tidigare har vi haft en sån här rutinbeskrivning, vad som gäller för sådana här patienter, men nu

vet jag inte var den har tagit vägen."

"Då märkte man skillnaden när man följde det där protokollet och så som det ska vara"

"... så att vi har den här planen att vi trappar upp och såhär. Det är viktigt att alla är överens så att

det finns en bra plan så att det inte går med vissa att slippa undan och med vissa så är dom hårda.

Ibland kan det vara svårt om man inte gjort en tydlig plan som står i journalen. Då är det svårt att

vara konsekvent."

I den sista koden Omvårdnad beskrevs att det tog lång tid att få ordning på omvårdnadsstrukturen i

arbetet med patientgruppen. En beskrivning var att god omvårdnad var att lyssna på patienten men

att detta var svårt när sjuksköterskan och patienten hade olika fokus på patientens behov. En

angiven svårighet var att ge god omvårdnad för själva diagnosen anorexia nervosa då patienten

vårdades för komplikationer av sin diagnos. Omvårdnadsarbetet blev då tids- och energikrävande

och kunde resultera i en känsla av att utsätta patienten för tvångshandlingar. Ett exempel på detta

var att koppla ett glukosdropp fastän patienten uttryckte motstånd. Omvårdnadskvalitén beskrevs

skifta beroende på om sjuksköterskan var erfaren, hade mycket kunskap eller om hen var

nyutexaminerad och oerfaren. Patientgruppen beskrevs kräva mer än basal omvårdnad då
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sjukdomen bedömdes som väldigt komplex och svår att hantera. 

"Dom får precis samma omvårdnad, den är krävande. Dom är mer krävande."

"Omvårdnaden har varit lite si och så beroende på  vilka undersköterskor eller sjuksköterskor som

har varit inne hos patienten."

Tema: Ropet efter psykiatrin

Dataanalysens tredje och sista tema innehöll fyra koder. Samarbetet mellan somatik och psykiatri

beskrevs i dagsläget vara icke fungerande. Psykiatrin upplevdes svår att komma i kontakt med och

att det trots samordnad planering inte blev något etablerat samarbete. En stark önskan framkom om

ett samarbete med psykiatrin för att få stöttning vid svåra patientärenden. Även för att förkorta

vårdtiderna och påskynda tillfrisknandet för patienterna. Vid de tillfällen samarbetet fungerat

upplevdes ett gott stöd. Psykiatrin ansågs ha expertkunskaper om diagnosen anorexia nervosa och

sjuksköterskorna uttryckte att den expertisen även behövdes i det patientnära arbetet på den

somatiska vårdavdelningen. Vidare önskades konkret handledning i omvårdnadssituationer samt

möjlighet till vägledning, reflektion och omvårdnadsstöd av en specialistsjuksköterska i psykiatri.

Sjuksköterskorna beskrev en uppdelning i synen på somatisk- och psykiatrisk omvårdnad. Extra

tydligt blev detta när patientens psykiatriska behov överskuggade det somatiska behovet.

Upplevelsen var att psykiatrin uttryckte motstånd vid förflyttning av patienten om hen hade till

exempel ett dropp eller en nasogastrisk sond. Ett utvecklingsområde som sjuksköterskorna önskade

förmedla till sjuksköterskorna inom psykiatrin var att utveckla och fördjupa sin somatiska kunskap

och kompetens för att underlätta vid överföring av patienter mellan enheterna. 

"Mer stöttning från psykiatrin tror jag skulle vara bra, för många har inte så bra förståelse för

anorexia. Och då tror jag att dom känner att dom inte blir så bra bemötta."

"Det brukar bli lite motstånd när patienten har dropp. Då ska den vara här liksom."  

Koden Behov av utbildning och handledning innefattade ett uttryckt behov av utbildning om

diagnosen anorexia nervosa. Att tydliggöra att sjukdomen inte är en självorsakad åkomma eller

något patienten väljer. Grundutbildningen ansågs ha bidragit med en övergripande kunskap om

diagnosen anorexia nervosa men enligt flera sjuksköterskor föreligger ett behov av att arbetsgivaren
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prioriterar interna utbildningar för att kunna utveckla omvårdnaden för patientgruppen. För att

utveckla omvårdnaden önskades handledning för frågor och funderingar, utbildning i bemötande

och stöttning i det praktiska arbetet. Flera sjuksköterskor upplevde att det var svårt att kombinera

teori med praktik. För att få detta att fungera önskades avsatt tid för reflektion tillsammans med en

sjuksköterska med psykiatrisk kompetens. 

"Dom behöver professionell hjälp. Som vi inte riktigt har här."

"Alla är duktiga på något litet men det finns personer som är speciellt duktiga på någonting, som

kan vägleda"

"Men om man har mer kunskap om själva sjukdomen så tror jag också att man skulle kunna ge en

bättre omvårdnad. Men eftersom vi inte har de här patienterna så ofta så är det väl inte det man

prioriterar. Att få vidareutbildning i. Eller, liksom internutbildning."

Koden Omvårdnad förmedlade ett tydligt behov av handledning i hur sjuksköterskan bör hantera de

anorektiska symtomens inverkan på utförandet av omvårdnaden. Dokumentationen ansågs som en

viktig grund för att utföra god omvårdnad. Stöd i hur omvårdnadsplanen och dess mål skulle se ut

beskrev sjuksköterskorna underlättande för omvårdnadsarbetet. Förbättringsarbete kring dessa

frågor önskades ske i samarbete med psykiatrin. Riktlinjer för bemötande, specifikt kring

måltidssituationer eller vid ångest, samt i att informera patientgruppen om omvårdnadsåtgärder

kring nutrition och viktuppgång önskades utvecklas. Stödet önskades ges av sjuksköterskor och

dietister inom psykiatrin. Bristen på kunskap om diagnosen anorexia nervosa gjorde att det

skapades en sämre stämning i arbetsgruppen vilket synliggjorde sjuksköterskornas behov av

handledning. 

"Vi har inte patienterna regelbundet, då tappar man det och det blir liksom eh, det blir en

kunskapslucka. Därför så skulle jag vilja att det var, att man jobbade i team tillsammans med en

enhet som kan det här."

"När det väl kommer nån så känns det, då blir det ju, liksom alla såhär, ojojoj vad... gör vi nu?"

Den sista koden för temat berör Känslor hos sjuksköterskorna. De känslor som framkom var att

svårt sjuka patienter med diagnosen anorexia nervosa påverkade arbetsgruppen negativt.

Sjuksköterskorna hade svårt att hantera att patienterna saknade sjukdomsinsikt vilket ledde till
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starka känslor såsom frustration och otillräcklighet. Under intervjuerna framkom att en patient varit

del i att skapa en kaotisk stämning på avdelningen med flera avslutade anställningar som följd.

Avdelningen uttryckte vid detta tillfälle önskemål om stöd från psykiatrin om bland annat lämpligt

förhållningssätt gentemot patienten men även stöd och vägledning för personalgruppen. Önskat stöd

från psykiatrin uteblev. Sjuksköterskorna betonade att ett etablerat, välfungerande samarbete är

nödvändigt vid vårdandet av svårt sjuka patienter med diagnosen anorexia nervosa.

"Men det är ju svårt att se när någon har ångest och man känner sig ganska maktlös."

"Vi hade en patient som vi hade en massa läkare som var inblandade i och det funkade inte. Allt

blev kaos på något sätt. Det var jätte, jättejobbigt."

"Alla hade jättefina planer och sådär, men när vi gick därifrån var det ingenting som hände. Vi fick

hjälp av företagshälsovården. Alltså vi hade riktiga möten för att det var så jobbigt, för hon knäckte

hela avdelningen."
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DISKUSSION

Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor inom somatisk vård upplevde

omvårdnaden i förhållande till patienter med diagnosen anorexia nervosa. Resultatet från

intervjustudien visade att sjuksköterskor upplevde brist på omvårdnadsstruktur och tid för att utföra

den avancerade omvårdnad som patienter med diagnosen anorexia nervosa krävde.

Sjuksköterskorna beskrev patientgruppen som svår att samarbeta med och att detta påverkade

upplevelsen av den egna professionella rollen på ett negativt sätt. Starka känslor som frustration,

ilska och maktlöshet väcktes i mötet med patienten vilket påverkade arbetsgruppen och präglade

omvårdnadsarbetet. Känslorna påverkade på så sätt även  möjligheten till att upprätta en god allians

med patienten. Samarbetet med psykiatrin beskrevs i dagsläget som otillräckligt och icke-

fungerande. Tydliga önskemål framfördes om utbildning, handledning och tid för reflektion

tillsammans med en sjuksköterska med psykiatrisk kompetens i syfte att utveckla den somatiska

omvårdnaden. 

Resultatdiskussion

Det framkom flera upplevda svårigheter i mötet mellan sjuksköterskan och patientgruppen.

Upplevelserna präglades av känslor av osäkerhet och misstänksamhet gentemot patientgruppen. De

upplevda känslorna styrks av forskning på området (Ramjan, 2004). Även tidsbrist och känslan av

frustration hade en överhängande negativ inverkan på hur omvårdnaden upprätthölls och

utvecklades. Litteraturen bekräftar att dessa känslor förekommer hos sjuksköterskor inom somatisk

vård, som arbetar nära patientgruppen (Reid-Searl et al, 2008). Utifrån temat Sjuksköterskan och

anorexi framkom att flera sjuksköterskor hade insikt i att patienter med diagnosen anorexia nervosa

led av en allvarlig sjukdom som inkluderade behovet av både somatiska- och psykiatriska

omvårdnadsinsatser. Utöver baskunskap från sjuksköterskeprogrammet saknades dock en fördjupad

förståelse för- och kunskap om sjukdomens komplexitet. Kunskapsbristen tror författarna påverkar

möjligheten att utföra en sådan omvårdnad som främjar patientens förmåga att vilja tillfriskna.

Enligt forskning (van Ommen et al, 2009) önskar patienter med diagnosen anorexia nervosa en god

allians samt ett finkänsligt, icke-dömande och avläsande förhållningssätt hos sjuksköterskan.

Egenskaperna ansågs viktiga för att patienterna skulle våga bryta svälten och normalisera ätandet.

God kunskap om sjukdomen, tillgänglighet samt viljan till att lyssna främjade också känslan av

trygghet hos patienterna (Bezance & Holliday, 2013). Hendersons omvårdnadsprinciper (1965)

inkluderade flera av ovan nämnda aspekter. Utöver att sjuksköterskan bör tillgodose patientens

behov av mat och dryck ska patienten få hjälp att uttrycka önskemål, känslor och intressen. Något
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författarna vill tillägga är dock att utöver Hendersons omvårdnadsbeskrivning behöver

sjuksköterskan fördjupad kunskap om diagnosen anorexia nervosa för att kunna bemöta

patienternas specifika önskemål med adekvata omvårdnadsåtgärder. Aktuell kunskap om hur

omvårdnaden bör vara utformad kan öka tryggheten både i sjuksköterskerollen och i mötet med

patientgruppen. 

Sjuksköterskorna på den somatiska vårdavdelningen uttryckte svårigheter i att vara tillgänglig på

grund av vårdtyngd och tidsbrist. Temat Komplex somatisk omvårdnad tydliggjorde att flera

sjuksköterskor undvek att ställa frågor om patientens mående då tid saknades för längre samtal om

till exempel ångest. Att genomföra samtal med psykiatrisk karaktär åsidosattes på grund av upplevd

okunskap om diagnosen. Ett resultat av detta tror författarna blir att patientgruppen vårdas och får

behandling för komplikationerna till följd av grundsjukdomen. Grundsjukdomen kräver att

sjuksköterskorna i det somatiska omvårdnadsarbetet arbetar för att bryta kompensatoriska

beteenden samt vidmakthållande faktorer (Clinton & Norring, 2002). Författarna gör analysen att en

ökad kunskap om sjukdomens komplexitet och etiologi kan hjälpa sjuksköterskorna i somatiken att

bemöta- och hantera de avvikande beteenden och psykosociala störningar som är kopplade till hur

självsvält påverkar hjärnan. Kunskapsbristen om sjukdomen tror även författarna kan hänga starkt

samman med de framträdande känslorna av empati och sympati som beskrivs av sjuksköterskorna.

Sjuksköterskans vilja att tillgodose patientens önskemål om vården kan resultera i att omvårdnaden

får sämre struktur, innehåll och kvalité. Ett sätt att hantera bristen på sturktur, innehåll och kvalité

av omvårdnaden tänker författarna skulle vara att upprätta en standardiserad omvårdnadsplan som

utgår från patientgruppens särskilda omvårdnadsbehov. Utifrån informanternas upplevelser är detta

något som författarna tror kan vara viktigt att sträva efter och utveckla på den somatiska

vårdavdelningen. Sjuksköterskornas upplevelser av att utföra tvångsåtgärder på patienterna i och

med att de kopplade glukosdropp eller satte en nasogastrisk sond synliggör de etiska dilemman som

sjuksköterskor kan hamna i när patienten uttrycker motstånd till vården. Författarna tror det är

viktigt att få utrymme att diskutera dessa etiska dilemman med kollegor eller en erfaren handledare.

Även ytterligare kunskap behövs om hur ett lågt BMI med följande nedsatt kognitiv förmåga kan

förvärra patientens möjlighet till sjukdomsinsikt. Då diagnosen anorexia nervosa har en hög

procentuell dödlighet utan en korrekt behandling (Treasure et al, 2010), tror författarna att

kompetensen om sjukdomens allvarlighetsgrad behöver höjas för att omvårdnadsåtgärder ska kunna

utföras utan känslor av tvångsvård hos sjuksköterskorna. Att aktivt sträva efter att bryta svälten och

normalisera patientens vikt är enligt aktuella riktlinjer syftet med inläggning och vård för

patientgruppen (Köhler, 2012). En normaliserad vikt främjar patientens kognitiva förmåga att ta
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emot psykoedukativa insatser och därmed öka insikten om diagnosen anorexia nervosa. Att ha god

sjukdomsinsikt och kontinuerligt stöd från sjuksköterskor och övrig vårdpersonal underlättar för

patienten att våga bryta svälten och börja arbeta mot ett normalt ätande (Bezance & Holliday,

2013). Författarna vill betona att förutsättningarna för att kunna hjälpa patienten att uppnå en god

sjukdomsinsikt kräver att sjuksköterskor i nära arbete med patientgruppen har stor förståelse för

sjukdomens fysiska och psykiatriska uttryck och behov. Stöd återfinns i Hendersons

omvårdnadsteori (1965) som betonar vikten av ett samarbete och allians  mellan patienten och

sjuksköterskan för att nå fram till uppsatt behandlingsmål. Utöver en väl strukturerad, formulerad

och tillgänglig omvårdnadsplan framhävs kravet på sjuksköterskan i att kunna bedöma en patients

uttryckta behov. En sådan bedömning innefattar enligt Henderson såväl intuition som ett gott

omdöme: kunskap och en hög kompetens hos sjuksköterskan. Utmaningen i att vårda efter

Hendersons omvårdnadsteori är att sjuksköterskorna måste kunna bedöma när patientens önskemål

syftar till att vidmakthålla sjukdomen. När sjuksköterskan bedömer att patientens önskemål om

omvårdnaden endast baseras på sjukdomens symtom kräver detta att sjuksköterskan kan tillämpa en

lämplig omvårdnadsåtgärd såsom ett motiverande samtal. 

Sjuksköterskorna framförde en tydlig önskan om att förbättra och utveckla omvårdnadsarbetet för

patienter med diagnosen anorexia nervosa. Det tredje temat Ropet efter psykiatrin tydliggjorde

önskemålet om både praktisk handledning i svårare patientärenden samt handledning i

personalgruppen för reflektion och eftertanke. Utifrån dataanalysen väckte patientgruppen starka

känslor hos sjuksköterskorna vilket författarna kopplar till kunskapsbrist om sjukdomens

komplexitet och förståelsen för hur patienterna "väljer bort" något så -för människan - basalt som

att vilja äta. Ur ett kulturellt perspektiv har mat och socialt umgänge en central plats för hur många

människor väljer att mötas och umgås (Clinton & Norring, 2002). En av förklaringarna till att

sjuksköterskorna hade svårt att relatera till- och förstå sjukdomens omfattning kan vara den

kulturella norm som råder kring mat och gemenskap  i samhället. Professionell handledning tror

författarna kan vara mycket viktigt för att kunna hantera de känslor som väcks i personalgruppen

vid vårdandet av patienter med diagnosen anorexia nervosa. Rätt redskap för att hantera starka

reaktioner, känslor samt svåra omvårdnadssituationer kunde skapa förutsättningar att möta

patientgruppen på ett icke-dömande och genuint sätt. Forskning visar att patientgruppen upplever

dessa egenskaper som viktiga beståndsdelar i en god omvårdnad (Bezance & Holliday, 2013). 

Psykiatrin ansågs inneha expertkunskaper om diagnosen anorexia nervosa vilket sjuksköterskorna

inom somatiken önskade ta del av för att ge patientgruppen den avancerade omvårdnad de beskrevs

behöva. För att erhålla en mer avancerad kunskapsnivå önskade sjuksköterskorna internutbildning
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om diagnosen anorexia nervosa. Resultatet visade på en tydlig uppdelning mellan somatisk- och

psykiatrisk omvårdnad. Litteraturen beskriver att patientgruppen har bäst förutsättningar att

tillfriskna när vården erbjuder en helhetsbehandling som omfattar både kropp och själ (Hjalmers,

2005). Författarna tolkade forskningen som att ett samarbete bör upprättas mellan somatiska- och

psykiatriska omvårdnadsenheter för att god omvårdnad av hög kvalité ska kunna ges. Chefer inom

verksamhetsområdena bör ställa krav på sina medarbetare att besitta både god somatisk- och

psykiatrisk kompetens oavsett arbetsplats. Ett första steg kan vara att ta distans från de fasta

föreställningar som råder om vad somatisk- respektive psykiatrisk omvårdnad ska innefatta.

Diagnosen anorexia nervosa kräver både somatisk och psykiatrisk kompetens hos vårdande

sjuksköterska. Författarna tror att den beskrivna uppdelningen mellan somatisk- och psykiatrisk

vård är en risk för patientgruppen. Uppdelningen kan leda till brister i omvårdnaden vilket kan

riskera ett högre dödligt utfall. Författarna vill betona International Council of Nurses (ICN) etiska

kod (2014) för sjuksköterskor där det framgår att sjuksköterskan ska medverka aktivt till att

utveckla och upprätthålla omvårdnadens värdegrund. För patientgruppen med diagnosen anorexia

nervosa innebär det att omvårdnadens värdegrund ska vila på somatisk- såväl som psykiatrisk

omvårdnad. I ICN:s etiska kod står även att sjuksköterskan aktivt ska arbeta utifrån

forskningsbaserad professionell kunskap som stöd för en evidensbaserad verksamhet. Dataanalysen

visade att ett samarbete mellan somatik och psykiatri skulle främja omvårdnaden och resultera i

verksamheter som arbetar efter evidensbaserad vård.

Sjuksköterskan ska enligt Hendersons omvårdnadsteori (1965) bidra med det som patienten behöver

för att uppnå hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död. Viktigt är att det finns nedskrivna mål i en

omvårdnadsplan som patienten och sjuksköterskan är överens om. Henderson (1965) beskriver att

sjuksköterskan bör hjälpa patienten att undvika faror i omgivningen. Författarna vet att det finns

flera faror i omgivningen kring patienter med diagnosen anorexia nervosa och att dessa kan se

annorlunda ut från faror som finns för andra patientgrupper. Sjuksköterskor i somatiken bör vara

medvetna om att en del i sjukdomsbilden uttrycks genom ett kompensatoriskt beteende. Det

kompensatoriska beteendet är kopplat till stora risker för patientens hälsa och har inslag av

tvångsmässigt beteende (Garber et al, 2015). Vårdas patienten i en vårdmiljö där detta ej observeras

och åtgärdas kan resultatet vara mycket riskfullt för patienten. Fara kan också uppstå om patienten

vårdas i en psykiatrisk vårdmiljö där somatisk kompetens saknas. Allvarliga konsekvenser av ett

kompensatoriskt beteende kan resultera i lågt kaliumvärde, bradykardi och allvarlig

elektrolytstörning. Vanligen överrapporteras patienter med diagnosen anorexia nervosa i ett sådant

skede till en somatisk vårdavdelning. Författarna upplever utifrån dataanalysen och egna
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yrkeserfarenheter att detta skapar mycket frustration mellan somatik och psykiatri och återigen

synliggör behovet av ett välfungerande samarbete för att kunna ge patientgruppen god omvårdnad. 

Metoddiskussion

För studien valdes en kvalitativ metoddesign. Metoden syftar till att synliggöra, förklara och skapa

förståelse för människans subjektiva upplevelse vilket ansågs lämpligt utifrån studiens syfte och

frågeställningar (Polit & Beck, 2008). Den kvalitativa studiedesignen ansågs lämplig att applicera

på studien då ämnesområdet Anorexia nervosa ur ett omvårdnadsperspektiv är relativt outforskat.

Författarna valde ett induktivt förhållningssätt, som är en upptäckande arbetsmetodik.

Förhållningssättet är ej förankrat i en tidigare vedertagen teori vilket ansågs lämpligt för studien och

dess design (Patel & Davidson, 2003). Tematisk analys valdes som metod för att analysera datan.

Metoden har som syfte att identifiera, analysera och rapportera mönster i kvalitativ data (Braun &

Clarke, 2006). Metoden gör det möjligt att systematiskt och objektivt analysera insamlad data för att

på ett sanningsenligt sätt kunna beskriva specifika och framträdande fenomen (Downe-Wamboldt,

1992). Då studien syftade till att beskriva deltagarnas upplevelser av omvårdnaden i förhållande till

patienter med diagnosen anorexia nervosa ansågs analysmetoden av författarna vara högst lämplig. 

Semistrukturerade intervjuer valdes för datainsamlingen. Intervjumetoden ansågs relevant då den

ger möjlighet till utrymme för mer uttömmande och rika svar från deltagarna. Författarna önskade

få mer nyanserade aspekter av den intervjuades livsvärld och valde därför en intervjumetod som ger

en öppenhet för nya och oväntade fenomen (Kvale, 1997). Författarna valde att samla in data utifrån

ett strategiskt urval. Urvalet var strategiskt för att få möjlighet att intervjua somatiska

sjuksköterskor med erfarenhet av omvårdnadsarbete gentemot patienter med diagnosen anorexia

nervosa. Deltagarna rekryterades från en internmedicinsk akutavdelning i Mellansverige.

Avdelningen valdes ut då de vid enstaka tillfällen per år vårdar patienter med diagnosen anorexia

nervosa. Studien hade inget bortfall. Författarna hade som ambition att genomföra åtta till tio

intervjuer. Efter åtta genomförda intervjuer ansåg författarna tillsammans att materialet uppnått en

hög mättnad. Sammanlagt åtta personer deltog således i studien. En variation i antal år som

yrkesverksam sjuksköterska ansåg författarna ge en djupare förståelse för den somatiska

sjuksköterskans upplevelser i mötet med patientgruppen. 

I kvalitativa studier ska trovärdighet, tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet granskas,

kommenteras och diskuteras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna  anser  att

studiens design, genomförande och analys uppfyller en god trovärdighet. En tydlig beskrivning av
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den historiska synen på diagnosen anorexia nervosa, omvårdnaden ur ett somatiskt och psykiatriskt

perspektiv, urvalet samt aktuell forskning styrker studiens överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985).

Syfte,  urval,  deltagare, datainsamlingsmetod samt resultatanalys har presenterats noggrant vilket

tyder på en god tillförlitlighet. Tillförlitligheten styrks även av citat som  förtydligar och påvisar

deltagarnas  upplevelser  av  att  vårda  patienter  med  diagnosen  anorexia  nervosa.  Studiens

trovärdighet  styrks  av  att  författarna  genomförde  samtliga  intervjuer,  förutom en,  tillsammans.

Giltigheten  främjades  av  att  författarna  läste  insamlad  data  upprepade  gånger.  På  så  sätt

säkerställdes  att  de  koder  och  teman  som framkom ur  analysprocessen  upplevdes  autentiska  i

förhållande  till  deltagarnas  berättelser.  Ingen  testintervju  genomfördes  innan  studiens  uppstart,

vilket  kan  ha  påverkat  studiens  giltighet.  I  framtida  studier  bör  detta  rekommenderas.  En

testintervju kan påvisa behovet av att justera eller omformulera frågor i intervjuguiden för att främja

att  syftet  med studien uppnås.  Då författarna har tidigare erfarenhet  av att  vårda och behandla

patienter med diagnosen anorexia nervosa finns det en risk att egna tolkningar kan ha påverkat

resultatets tillförlitlighet under analysprocessen.

Slutsats

Resultatet  i  denna  studie  visade  att  sjuksköterskor  inom  somatisk  vård  upplevde  en  brist  på

omvårdnadsstruktur i förhållande till patientgruppen med diagnosen anorexia nervosa. Tid ansågs

också vara en viktig faktor för att kunna ge patientgruppen den avancerade omvårdnad de ansågs

kräva. Upplevelsen var att patientgruppen var svår att kommunicera- och samarbeta med, vilket

försvårade  möjligheten att  uppnå en terapeutisk allians.  Förutsättningarna  påverkade den egna

professionella  rollen  på  ett  negativt  sätt.  Svårigheter  att  hantera  starka  känslor  påverkade

arbetsgruppen  och  präglade  omvårdnadsarbetet.  Somatisk  omvårdnad  skapade  ett  fokus  på

komplikationerna  till  följd  av  grundsjukdomen.  Grundsjukdomen  ansågs  behandlas  bäst  av

psykiatrisk vårdpersonal med expertkunskap. Somatiska sjuksköterskor uttryckte ett behov av mer

kunskap  om  sjukdomens  bakgrund  och  symtombild.  Kunskapen  ansågs  kunna  underlätta

omvårdnadsarbetet och de etiska dilemman som kan uppstå i vårdmötet mellan sjuksköterskan och

patienten. Virginia Hendersons omvårdnadsteori tydliggör sjuksköterskans omvårdnadsuppdrag och

synliggör även svårigheter med att vårda patienter med diagnosen anorexia nervosa. För att god

omvårdnad  ska  kunna  bedrivas  krävs  en  helhetsbehandling  för  patienten.  Vilket  inkluderar

somatisk- och psykiatrisk expertis för att tillmötesgå patientens önskemål och upprätta omvårdnad

som inkluderar kropp och själ. Författarna tror att det krävs insatser för att motverka uppdelningen

mellan somatisk- och psykiatrisk vård. Öppenhet och motivation behövs för att utforma och bedriva

evidensbaserad vård. Först då kan patientgruppen få den avancerade omvårdnad de behöver för att

kunna börja tillfriskna.
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