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Sammanfattning 
I dagens samhälle pågår en "hälsohets" för många kvinnor. Att leva upp till 
samhällets normer och vad som anses vara det normala idealet kan i vissa fall skapa 
enormt mycket stress och strävan efter det perfekta utseendet blir för stor. Denna 
strävan bidrar till att tillfrisknandeprocessen från Anorexia Nervosa (AN) blir mer 
komplex hos kvinnor. Syftet med studien var att undersöka tillfrisknande hos kvinnor 
med AN. Studien är utförd som en allmän litteraturstudie med vetenskapliga artiklar 
som grund. Resultat påvisar att stöd är en betydelsefull omvårdnadsåtgärd 
sjuksköterskan kan ge i denna process. För kvinnornas del är det av största vikt att 
beslutet om tillfrisknande är självvalt och inte för att tillfredsställa någon annan. Det 
finns ett samband mellan kropp och själ, vilket är en utmaning för sjuksköterskan i 
omvårdnaden kring kvinnor med AN och att viktuppgång inte är korrelerat till ett fullt 
tillfrisknande belyses tydligt. För sjuksköterskan krävs fördjupade kunskaper om 
kvinnornas upplevelser kring tillfrisknandet för att få en helhet om sjukdomen. Det 
krävs ytterligare forskning om kvinnornas upplevelser efter avslutad behandling och 
efter tillfrisknande från sjukdomen. Även ytterligare komplimenterande forskning 
behövs kring kvinnornas syn på huruvida ett tillfrisknande är möjligt. 
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Abstract 

In today’s society many women have to endure health hazard. To live up to society’s 
norms and what is seen as the ideal appearance can put a lot of pressure as well as 
force the women to strive for this ideal. This constant endeavor can make the recovery 
from Anorexia Nervosa more complex. The purpose of the literature study was to 
examine women´s recovery from AN. The study is performed as a general literature 
study with scientific articles as a base. Results have proven that support is the most 
important caretaking method the nurse can provide throughout this process. For the 
women’s part, it’s of highest importance that the decision of recovery is self-decided. 
That consideration is taken to both body and soul is a challenge in the caretaking for 
women with AN and the fact that gaining weight is not related with full recovery is 
distinctly highlighted. It’s required for the nurse to possess in depth knowledge of 
women’s experiences surrounding the recovery to gain an entirety. Additional 
research of the experiences after finished treatment and after recovery from the 
disease is required. Even further complementary research surrounding women’s view 
on a recovery may be required. 
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Inledning 
Cirka 10 000 personer i Sverige lider idag av Anorexia Nervosa (AN) (SBU, 2011). 
AN är vanligast hos tonårsflickor och unga kvinnor, men det förekommer även hos 
män i mindre omfattning (Gorwood, Kipman & Foulon, 2003; Espie & Eisler, 2015). 
Av de fall som utvecklar AN anses 50-80 % vara genetiskt betingad (Hill, Peck, 
Wierenga & Kaye, 2016). Att lida av sjukdomen AN innebär en medveten 
viktnedgång som upprätthålls av en känsla att ständigt vara tjock, även vid uppenbar 
undervikt, och en rädsla för viktuppgång. Sjukdomen innefattar väsentliga medicinska 
risker vid lågt energiintag och en systemisk påverkan uppmärksammas vid 
allvarligare tillstånd, vilket kan vara livshotande (Espie & Eisler, 2015; Bou Khalil, 
Souaiby & Farès, 2017). Patienter med AN vårdas inom öppen eller sluten psykiatrisk 
vård och sjukdomen tillhör den mest kritiska diagnosen inom den psykiatriska 
diagnosgruppen ätstörningar (Espie & Eisler, 2015). Sjukdomen medför ofta ett 
lidande för patienten och ur hälsoekonomiskt perspektiv är behovet av förebyggande 
åtgärder stort då AN har fem gånger så hög mortalitet än resterande population (Espie 
& Eisler, 2015; Bou Khalil et al., 2017). Tidigare forskning påvisar avsaknad av 
kunskap om sjukdomen och fördjupad förståelse hos sjuksköterskan vilket medför 
svårigheter vid omvårdnaden (Ramjan, 2004). Sjuksköterskans allmänna ansvar ur ett 
omvårdnadsperspektiv är att lindra patienters lidande och att i möjligaste mån öka 
välbefinnandet i tillfriskningsprocessen vid AN (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud & Fagerberg, 2003).  
  

Bakgrund  
Fakta och symptom vid ätstörningar 
Ätstörningar är inget nyupptäckt tillstånd utan sågs redan på 1600-talet av en 
behandlande läkare vid namn Richard Morton (Shian Ming, Kah Foo, Zainal & Hui 
Yen, 2017). Morton redogjorde för en kvinna som helt tappat matlusten, var totalt 
utmärglad och utebliven menstruation, där ingen sjukdomsorsak kunde förklara 
tillståndet. Kvinnans sjukdom beskrevs av Morton som "ett andens sjuka tillstånd", en 
"nervös förtvining" som orsakades av bekymmer, sorgsenhet och överbeskydd 
(Eriksson & Carlsson, 2001).  

Ätstörningar uppstår likt ett komplicerat samspel mellan flera orsaker som innefattar 
neurologi, endokrinologi, beteendemönster och psykologi (Eriksson & Carlsson, 
2001). De bakomliggande orsakerna till ätstörningar är inte helt klarlagda, det finns 
forskning som visar att gemensamma faktorer i ett komplext samband ofta är 
avgörande vad gäller debut och upprätthållande av sjukdomen (Gorwood et al., 2003). 
Sandeberg (2005) beskriver ätstörningsproblematiken ur ett samhälleligt och 
kulturellt perspektiv, där kroppsidealen som belyses i media skapar starten för 
ätstörningar. Synen på vad som anses vara vackert och vad som speglar idealet i den 
västerländska kulturen är ofta förknippat med att vara smal och en generell rädsla för 



 

 2 

fetma råder (Simpson, 2002). Media målar upp en bild av välformade men smala 
modeller samtidigt som mat- och hälsoindustrin vräker ut propaganda om olika dieter 
för att uppmuntra västerländska kvinnor till ännu större medvetenhet om idealen 
(Simpson, 2002).  

Ätstörningsdebuten kommer ofta i början eller mitten av puberteten men kan sträcka 
sig ända upp mot 30-årsåldern (Shian Ming et al., 2017). Tillståndet kan vara konstant 
med dödlig utgång relaterat till svält, mer periodiserat eller i vissa fall en enstaka 
livshändelse med komplett tillfrisknande som följd (Bou Khalil et al., 2017). 
Ätstörningar finns i olika kategorier, till dessa hör Anorexia Nervosa (AN), Bulimia 
Nervosa (BN), Ortorexi Nervosa (ON) och ätstörning utan närmare specifikation 
(UNS). En ätstörning karaktäriseras av en frekvent dysfunktion i ett osunt ätbeteende 
eller ett viktkontrollerande som antingen kan innebära självsvält eller hetsätning med 
omfattande kräkningar som följd. En konsekvens av ätstörningen blir ofta att en 
markant försämring av den fysiska hälsan och påverkan på den psykosociala 
förmågan ses (Sandeberg, 2005).  

Anorexia Nervosa 
Patofysiologin bakom AN är inte helt klarlagd men forskning visar på att förändringar 
i hjärnan som hör ihop med känslor och kognitiv kontroll står i centrum, det tyder på 
en obalans mellan dessa delar (Bang, Rø & Endestad, 2017). Sjukdomen tros till viss 
del vara genetiskt betingad på grund av att en aptitkontrollerande gen i högre grad 
påträffas hos anorektiker (Gorwood et al., 2003). Eriksson & Carlsson (2001) 
beskriver att personer med anlag för en fysiskt påvisad sårbarhet lättare utvecklar AN 
och att det till och med är en nödvändighet för utveckling av sjukdomen. Om det i 
samband med denna typ av sårbarhet förekommer psykologisk problematik kan både 
psykiska och fysiska faktorer bidra till att svältbeteendet förstärks (Eriksson & 
Carlsson, 2001). 

AN är en sjukdom som påverkar immunförsvaret och det centrala nervsystemet. 
Symptomen kan variera mellan fysiska och psykiska. De psykiska symptomen är ofta 
mycket framträdande i form av emotionell instabilitet, depression, oro och 
tvångstankar (Holtkamp, Müller, Heussen, Remschmidt & Herpertz-Dahlmann, 
2005). Avmagring, viktfobi, störd kroppsuppfattning och hormonella störningar är 
andra vanligt förekommande symptom (SBU, 2011). En person som lider av AN kan i 
vissa fall jämföras beteendemässigt med en missbrukare på grund av att vikten är det 
enda som tankarna kretsar kring (Eriksson & Carlsson, 2001). 

Tillfrisknandets faser  
Tillfrisknandet från AN är en lång process som enligt Lamoureux och Bottorff (2005) 
beskrivs i olika faser, från att få insikt om sjukdomen till hur rörelsen mot 
tillfrisknandet synliggörs. Första fasen beskriver förmågan att upptäcka farorna, andra 
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förklarar förmågan att välja bort sjukdomen och tredje förklarar distans till sjukdomen 
genom att våga identifieras utan AN. Fjärde fasen innebär att förändra tankemönstret 
och femte beskriver att ta tillbaka sitt egenvärde. Alla fem tillhör processens gång och 
sker under tillfrisknandet (Lamoureux & Bottorff, 2005).  

Behandling och omvårdnad vid AN 
Patienter söker sig inte till vården förrän fysiska symptom som till exempel amenorré, 
bradykardi och hypotermi uppträder och i samband med det påbörjas behandling för 
AN (Miller et al., 2005). Enligt Socialstyrelsen (2015) är behandling i ett tidigt 
stadium den mest betydelsefulla insatsen för en bra prognos och även för att undvika 
långvarig sjukdom och ytterligare viktnedgång. Med behandling uppnår i genomsnitt 
40 – 50 % av patienterna med AN fullständigt tillfrisknande, 30 % når en förbättring 
och resten förblir kroniskt sjuka eller avlider till följd av sjukdomen (Lamoureux & 
Bottorff, 2005; Hill et al., 2016). Behandlingen innefattar flera delar: 
nutritionsbehandling, psykoterapeutiska eller psykopedagogiska åtgärder. Det 
kroppsliga tillståndet kontrolleras genom medicinsk bedömning och är en central del i 
behandlingen på grund av att det kan ske snabba försämringar i sjukdomsförloppet 
(Socialstyrelsen, 2015). Rossi et al. (2007) beskriver att AN behandlas med 
farmakoterapi och psykoterapi. Farmakologiska behandlingar anses till viss del vara 
en bidragande orsak till viktuppgång och för att kunna behandla psykiska störningar 
som uppkommer vid AN.  

Ur omvårdnadsperspektiv beskrivs sjukdomen genom omvårdnadsdiagnos enligt 
NANDA International (2013) som "förvrängd kroppsuppfattning" som definieras som 
förvirrad mental föreställning om sitt fysiska jag. Sjuksköterskan har ett betydande 
ansvar i omvårdnaden av patienter med AN, dock framkommer det att sjuksköterskan 
har behov av en större förståelse och kunskap för att vårda denna patientgrupp (King 
& Turner, 2000).    

Omvårdnadsteoretisk referensram  
Omvårdnadsteoretikern Barker (2014) beskriver en omvårdnadsmodell under 
benämning Tidvattenmodellen som leder till ett tillfrisknande i det mentala 
hälsotillståndet. Tillfrisknandet sker på grund av att patienten får stöd i att reflektera 
över sin historia, lära sig förstå sig själv och utmynnar i ett nytt sammanhang. 
Modellen beskriver hur sjuksköterskan genom en process i tio steg hjälper patienten 
att finna en lösning från förtvivlan och upplevd hopplöshet till förståelse för 
tillfrisknandet. Steg ett: Värdera rösten, patienten berättar sin historia och 
erfarenheter vilket blir första starten i det hjälpande mötet. Sjuksköterskan visar 
förmåga att lyssna och är engagerad. Steg två: Respektera språket, patienten har 
berättat en unik historia med egna ord och sjuksköterskan hjälper patienten att genom 
de självupplevda händelserna se anekdoter och metaforer. Steg tre: Bli lärjunge, 
patienten är expert på sin berättelse, sjuksköterskan tar lärdom av denna och lär 
därefter ut vad som behöver läras. Steg fyra: Använd de verktyg som finns, patientens 
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egen berättelse talar om vad som fungerar eller inte, den ger de verktyg som frigör 
eller bygger återhämtning. Steg fem: Forma nästa steg, här hjälper sjuksköterskan 
patienten att bedöma vad som är förändringens kraft för att kunna uppnå det mål som 
eftersträvas. Steg sex: Ge tid som gåva innefattar förståelse för att patienten behöver 
tid och att denna tid är viktig för vårdprocessens gång. Steg sju: Utveckla en äkta 
nyfikenhet, patienten bekräftar sin egen berättelse och sjuksköterskan visar ett genuint 
intresse genom att ställa frågor utifrån vad som kommit fram och hjälper patienten att 
utveckla den. Steg åtta: Kom ihåg att förändringen är konstant, sjuksköterskans 
uppgift är att hjälpa patienten att komma bort från faror och lidande och istället gå 
emot en medvetenhet som stärker patienten, genom små förändringar i tankar, känslor 
och handlingar. Steg nio: Synliggör den personliga visdomen, patienten har under sin 
livstid skapat ett lager av visdom, sjuksköterskans uppgift innebär att stödja patienten 
och belysa den visdom som finns. Sjuksköterskan hjälper patienten att bli medveten 
om styrkor och svagheter, därmed stärks självinsikten. Steg tio: Var transparent, det 
är en ömsesidig relation, patienten ska vara medveten om alla processer och vad syftet 
är. Patienten ska under processen få tillgång till alla skriftliga dokument och 
behandlingsbeslut (Barker, 2014). 

Problemformulering 

Många kvinnor i dagens samhälle lider av ätstörningen Anorexia Nervosa och patient-
gruppen kan förekomma i olika vårdsammahang. Det är således av stor vikt att 
allmänsjuksköterskan får fördjupad kunskap och förståelse om processen kring 
tillfrisknandet från denna ätstörning. Problemet undersöks genom en literaturstudie 
baserad på vetenskaplig forskning. 

Syfte 
Syftet var att undersöka tillfrisknandet hos kvinnor med Anorexia Nervosa. 

Metod 
Design 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med innehållsanalys med stöd av 
Forsberg och Wengström (2015) för att få en överblick inom ett omvårdnadsområde. 
För att uppnå studiens syfte och ge fördjupad kunskap inom området granskades 
vetenskapliga artiklar med omvårdnadsperspektiv enligt Dahlborg Lyckhage (2012). 
Granskning av vetenskapliga artiklar har gjorts med hjälp av Carlsson och Eimans 
(2003) granskningsmall. 

Datainsamling 

En kontrollsökning i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) genomfördes först för att 
kontrollera att inga befintliga uppsatser fanns inom valt ämne de senaste fem åren på 
Halmstad högskola. Därefter utfördes en informationssökning (Östlundh, 2012) i två 
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faser på sökorden Anorexia Nervosa, recover och women eller female i databasen 
OneSearch för att ta reda på omfattningen av ämnet (Östlundh, 2012). Efter denna 
sökning formulerades ett tydligt syfte med passande sökord och en 
problemformulering upprättades. Vidare fortskred sökningar i Cinahl, PubMed och 
PsycInfo (Östlundh, 2012) som föreslås som omvårdnadsforskningsdatabaser i 
enlighet med Forsberg & Wengström (2015). Inklusionskriterier (Friberg, 2012) för 
sökningar av resultatartiklar till studien var att de var skrivna på engelska, peer 
reviewed (Östlundh, 2012), ej äldre än tio år och att de innehöll sammanfattningar. 
Kvinnor med diagnostiserad AN som tillfrisknat från sjukdomen, var under 
tillfriskningsprocess eller som återfallit i sjukdomen efter ett tillfrisknande ingick i 
studien medan män eller barn (0-12 år) valdes bort. I fritextsökningarna (Forsberg & 
Wengström, 2015) användes trunkering * (Östlundh, 2012) för att få fram samtliga 
versioner av sökordet, exempelvis recover*. Booleska operatorer (Östlundh, 2012) 
som AND och OR användes för att kombinera sökorden (tabell B). 
Orden Anorexia Nervosa, recover och women eller female var de sökord som 
inledningsvis användes i alla tre databaser. Nurs* kombinerades till de övriga 
sökorden för att få med omvårdnadsperspektivet (Östlundh, 2012). 
Exklusionskriterier (Friberg, 2012) var reviewartiklar. Vid varje sökning lästes 
samtliga titlar och då titeln stämde med syftet valdes sammanfattningen ut för vidare 
läsning.   
 

Sökningar i Cinahl  

Sökningarna påbörjades i databasen Cinahl (Cumulated Index of Nursing and Allied 
Health) med ämnesord, trunkering och booleska operatorer. Sökordet Anorexia 
Nervosa valdes som Major Heading (MH), vilket benämns som ämnesord enligt 
Forsberg och Wengström (2015) och kombinerades sedan med recover* AND women 
OR female i en fritextsökning. Sökningen gav 84 artiklar där samtliga titlar lästes. Av 
dessa lästes 29 sammanfattningar där sju artiklar valdes ut för vidare granskning 
utefter Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall, vilket sedan resulterade i fem 
artiklar till resultatet (tabell B). Inklusionskriterier för sökningar av resultatartiklar till 
studien var att de var skrivna på engelska, inte äldre än tio år (2007-2017) och peer 
rewied. Att det fanns sammanfattning tillgänglig i artikeln och att det var en research 
article valdes också till. Ytterligare ett sökord kombinerades med de tidigare för en ny 
sökning, där nurs* ingick, för att få med omvårdnadsperspektivet. Detta resulterade i 
två artiklar vars titlar lästes. Den ena artikeln hade redan valts ut för läsning i 
föregående sökning. Artikel två exkluderades på grund av att det var en reviewartikel.  

 

Sökningar i PubMed  

I första sökningen som gjordes i PubMed (Public Medline) användes ämnesorden, 
som benämns som MeSH-termer (Forsberg & Wengström, 2015), Anorexia Nervosa 
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AND female, tillsammans med recover* som titelbegränsning. Övriga begränsningar 
som gjordes var årtal mellan 2007-2017, peer reviewed och att sammanfattning 
inkluderades, detta resulterade i 115 artiklar. Samtliga titlar lästes och 28 
sammanfattningar valdes ut då titeln uppfattades stämma överens med syftet för 
studien. Av dessa påträffades 11 dubbletter från sökningen i Cinahl. Övriga 17 
artiklar valdes ut för läsning. 10 artiklar ansågs passa för studiens syfte och 
granskades med stöd av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall och fyra valdes 
sedan ut till resultatartiklar (tabell B). Det utfördes även en fritextsökning på recover* 
ihop med tidigare beskrivna MeSH-termer som gav ett resultat på 438 artiklar, detta 
ansågs vara för brett resultat i relation till syftet för uppsatsen därav redovisas inte 
sökningen i sökhistoriken. För att få med omvårdnadsperspektiv i sökmomentet 
gjordes ytterligare en sökning med tidigare nämnda MeSH-termer tillsammans med 
recover*, här valdes nursing till som underordnad term, som benämns subheading 
(Forsberg & Wengström). Sökningen genererade i sju artiklar där samtliga titlar 
lästes. Fyra artiklar exkluderades då titlarna inte överensstämde med syftet, resterande 
tre exkluderades för att dubbletter från tidigare sökningar uppmärksammats.   

Sökningar i PsycINFO 

Vid första sökningen som gjordes i PsycINFO (Psycological Abstracts) användes 
Anorexia Nervosa som ämnesord som benämns som thesaurus (Forsberg & 
Wengström, 2015) i kombination med sökordet recover*. Begränsningar gjordes till 
peer reviewed, engelska, kvinnor och att artiklarna inte var äldre än tio år (2007-
2017). Det genererade i 374 artiklar och sökningen bedömdes som alltför generell och 
stämde inte överens med syftet. Med anledning av detta lades ytterligare ett sökord 
till. Sökningen ovan kombinerades med nurs* för att specificera omvårdnadssyftet. 
Denna sökningen gav 21 artiklar där samtliga titlar lästes och nio sammanfattningar 
ansågs passa syftet och valdes ut för vidare läsning. Tre dubbletter upptäcktes från 
tidigare sökningar i databaserna Cinahl och PubMed, och valdes således bort. 
Resterande sex artiklar lästes och två artiklar passade syftet och valdes ut för 
granskning med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall varav en (1) 
blev resultatartikel (tabell B). 

Sammanfattning av datainsamling 

Samtliga 10 resultatartiklar har granskats med Carlsson & Eimans (2003) 
granskningsmall för att bedömma den vetenskapliga kvaliteten i artiklarna och 
presenteras i artikelöversikter enligt Friberg (2012) (tabell C). Samtliga artiklar 
poängsattes och denna poäng omvandlades sedan till procent. Utefter procenten 
graderades artiklarna till grad I, grad II och grad III där grad I motsvarar den högsta 
vetenskapliga kvaliteten. Grad II och grad III innebär att flera viktiga vetenskapliga 
komponenter saknas i artikelns innehåll vilket då leder till att den vetenskapliga 
kvaliteten blir lägre. Artikelgranskningens resultat gav 10 artiklar som samtliga 
motsvarade grad I. 
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Databearbetning 
De vetenskapliga artiklarna lästes igenom ett flertal gånger och granskades noggrant 
enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Innehållsanalys av de valda 
artiklarna har utförts i fem steg för att få med alla väsentliga delar (Forsberg & 
Wengström, 2015). I steg ett lästes samtliga artiklar igenom noggrant både enskilt och 
gemensamt för att få en förståelse för innehållet. Steg två innebar att koda relevant 
information med gemensamt innehåll, koder som framkom var motivation, relationer, 
stöd, autonomi, delaktighet, förnekelse, kontroll och kommunikation. Steg tre 
innefattade en kondensering av koderna till fyra kategorier vilka var: process från 
motstånd till motivation, betydelsen av stöd och samspel, betydelsen av kontroll och 
ansvarstagande och dimensioner av fysiskt och psykiskt tillfrisknande. Under första 
kategorin framkom två subkategorier: motstånd mot tillfrisknande och motivation till 
tillfrisknande. I steg fyra tolkades resultatartiklarnas innehåll för att belysa likheter 
och skillnader mellan befintliga kategorier. Steg fem innebar att artiklarnas resultat 
och centrala innehåll tolkades och diskuterades utifrån varje kategori för att senare 
dokumenteras. 

Forskningsetiska överväganden 
Ett etiskt övervägande förklaras med att hänsyn tas till den eller de som medverkar i 
en forskningsstudie och att det ska ge vägas mot vad den vetenskapliga forskningens 
slutsats blir (Forsberg & Wengström, 2015). Det innebär att forskningsresultatet ska 
vägas mot kravet att skydda människorna som deltagit i studien (Forsberg & 
Wengström, 2015). Inför en vetenskaplig studie ska författarna ta kontakt med en 
etisk kommitté för att få ett etiskt tillstånd, vilket är ett krav som ska uppfyllas vid 
vetenskapliga studier (Forsberg & Wengström, 2015). Sverige har lagstadgat vad som 
beskriver ett etiskt förhållningssätt och syftet med Lag om etikprövning av forskning 
som avser människor är att ”skydda den enskilda människan och respekten för 
människovärdet vid forskning” (SFS 2003:460).  

Internationella riktlinjer finns beskrivna i olika rapporter som exempel 
Nürnbergkodexen från 1947 som behandlar forskningsetiska övergrepp under andra 
världskriget. En annan riktlinje är Helsingforsdeklarationen från 1964 som behandlar 
medicinsk klinisk forskning ur ett etiskt perspektiv. Ytterligare en riktlinje är 
Belmonterapporten från 1978 som beskrivs efter tre principer som syftar till 
vägledning vid olika etiska frågeställningar. Rättviseprincipen, ”Göra gott” principen 
och principen om respekt för personer är de grundläggande (Kjellström, 2012). 

Artiklarna som tagits fram för resultatet till denna litteraturstudie har ett etiskt 
förhållningssätt och nio av tio är godkända av etiska kommittéer i överensstämmelse 
med Forsbergs och Wengströms (2015) förklaring till hur ett vetenskapligt arbete bör 
utföras. Artikel tio innehöll inte ett tydligt etiskt övervägande varpå författaren 
kontaktades dock utan återkoppling. Beslut om att behålla artikeln togs då studien 
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riktades mot sjuksköterskans upplevelser av omvårdnaden kring kvinnor med AN. 
Uppfattningen av artikelns utförande ansågs överensstämma med övriga etiska 
grundprinciper såsom att patienten ej utnyttjats, sårats eller skadats (Kjellström, 
2012). 

Resultat 
Resultatet redovisas utifrån fyra kategorier, vilka har framkommit under 
databearbetningen. 

Process från motstånd till motivation 
Motstånd mot tillfrisknande 

Kvinnor som förnekade sin sjukdom och inte kändes vid den, kunde inte heller se att 
det fanns något tillstånd att tillfriskna från. Kvinnorna var helt övertygade om att de 
inte var sjuka och förnekade att de uppfyllde kriterierna för diagnosen AN. Kvinnorna 
ifrågasatte även anledning till att vara utfrågade (Nordbø et al., 2011). Kvinnorna 
beskrev sin motvillighet till att inse att det fanns problem och majoriteten av 
kvinnorna beskrev det som att "vara i förnekelse" (Jenkins & Ogden, 2011). 
Kvinnorna var medvetna om kroppsliga förändringar såsom magsmärta och utebliven 
menstruation men de kunde inte se att dessa problem var resultatet av att de var sjuka 
i AN (Gulliksen, Nordbø, Espeset, Skårderud & Holte, 2014). Ofta kände kvinnorna 
ett motstånd till återhämtning för att de inte tyckte att ätstörningen var ett problem 
och var besatta av att gå ner ytterligare i vikt. Kvinnorna reagerade med ilska vid 
första kontakten med sjukvården då de kände sig tvingade att göra någonting de inte 
valt, de ville bli lämnade ifred med sin ätstörning (Gulliksen et al., 2014). Kvinnorna i 
första fasen av tillfrisknandet var oförmögna att inse sitt ohälsosamma engagemang i 
mat, vikt och kroppsfixering (Nordbø et al., 2011). Många som involverades i 
behandlingen hade själva inte valt att söka hjälp, största delen av besluten togs av 
anhöriga eller andra närstående (Darcy et al., 2011).  En del kvinnor sade att det var 
familj eller vänner som tog beslutet om behandling och att det var pressen från dessa 
som gjorde att de genomgick behandlingen. Inga kvinnor uppgav någon intention att 
förändra ätstörningssymptomen vid första samtalet med professionell 
sjukvårdspersonal, deras insikt var så otillräcklig att de inte förstod att de var sjuka 
vid tillfället då behandlingen startade (Gulliksen et al., 2014). Kvinnorna var 
medvetna om sitt tillstånd vid behandlingsstarten men de uppfattade att AN var 
någonting de valt för sig själva. Viljan till förändring var låg för att 
ätstörningssymptomen upplevdes vara förtjänade eller gav en känsla av rutin i livet 
(Gulliksen et al., 2014). De undernärda kvinnorna upplevde känslan av att vara "höga 
på livet", vilket gav en mervärdeskänsla och minskad önskan om återhämtning 
(Nordbø et al., 2011). Kvinnorna hade en uppenbar brist på delaktighet och för låg 
tilltro till sin egen förmåga för att kunna genomföra förändringar (Dawson, Rhodes & 
Touyz, 2014). 
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Motivation till tillfrisknande 

Brist på insikt om sjukdom ledde till låg motivation till förändring (Dawson et al., 
2014). Önskan att tillfriskna fanns mer eller mindre hos alla kvinnor och kunde 
struktureras i olika grupper relaterat till motivationsgrad (Nordbø et al., 2008). De 
som var engagerade i sina behandlingsalternativ hade en högre motivation till 
förändring (Darcy et al., 2011). Kvinnorna fann det svårt att gå upp i vikt och när de 
hade nått viktuppgång som resulterade i att kläderna blev för små minskade 
motivationen till att tillfriskna (Nordbø et al., 2011). Genom att påtala fysiologiska 
risker så som arytmier, osteoporos, metabolisk obalans och infertilitet upplevde 
kvinnorna en rädsla och motivationen till önskan om tillfrisknande kunde öka 
(Nordbø et al., 2008).  

För kvinnor som levt med AN i många år och varit kraftigt omotiverade till 
förändring kunde en justering av livsförhållandena på sikt leda till en brytpunkt i 
förändringen. Detta medförde att fokus riktades mot att driva återhämtningen framåt 
istället för att främja sjukdomen (Dawson et al., 2014). Sambandet mellan 
brytpunkten och att kvinnorna till slut fick nog av sig själva och sitt beteende var 
bidragande till den stora förändringen i sjukdomsinsikten, där ökad motivation 
framträdde som en nyckelfaktor (Wright, 2015). Kvinnorna i detta skede ville 
tillfriskna och kände sig kapabla till att genomföra förändringen (Dawson et al., 
2014). Att ta reda på den bakomliggande orsaken till sjukdomen och på det sättet få 
insikt i vad som utlöst den var en förutsättning för att bearbetning av sjukdomen 
skulle ske optimalt (Dawson et al., 2014). Terapi användes som hjälp för att förklara 
att AN var ett livshotande tillstånd och kvinnorna pratade om att känna sig chockade 
då de blev medvetna om de skador de orsakat sina kroppar (Jenkins & Ogden, 2011). 
I ett senare skede av behandlingen ändrades kvinnornas motivationsnivå, det var 
fortfarande svårt att utmana AN men kvinnorna var nu motiverade och fast beslutna 
att ändra beteendet (Dawson et al., 2014). Motivationen avtog emellanåt, vid dessa 
tillfällen beskrev Dawson et al. (2014) att fokus flyttades till livet utanför AN snarare 
än till sjukdomen i sig "Jag är starkare än det här; jag har så mycket att leva för" (s. 
501). Kvinnorna accepterade att livsplanerna inte kunde uppnås så länge de levde med 
AN och vetskapen om detta användes för att upprätthålla motivationen på sikt 
(Dawson et al., 2014). 

Betydelsen av stöd och samspel 
En nyckel till tillfrisknandet återfanns i den professionella relationen med 
sjuksköterskan. Genom att förmedla tro på kvinnans egen förmåga stärktes 
självförtroendet (Wright, 2015). Kvinnorna ville inte göra sjuksköterskorna besvikna 
och en förtrogen relation till sjuksköterskan förbättrade inte bara erfarenheten att 
vårdas inom slutenvård utan motiverade kvinnor till att leva efter vad de lärt från 
behandlingen och tillfrisknandet fick en relevans (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 
2013). I uppstarten av behandlingen gällde det för sjuksköterskorna att upptäcka 
tvångsmässiga beteenden som ofta uppvisades, detta för att kunna ge stöd och 
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uppmuntran till ett normaliserat förhållningssätt till kost och träning (Bakker et al., 
2011). Uppmuntran och stöd var ofta nämnt av kvinnorna som en viktig del i 
omvårdnaden (Zugai et al., 2013).  

Sjuksköterskorna var tvungna att vara vänliga, lättillgängliga och visa att de var 
engagerade (Zugai et al., 2013). Relationer likvärdiga maternalism och moderlighet 
beskrivs som en hjälp på vägen mot tillfrisknande. Vissa av sjuksköterskorna talade 
om att instinktivt falla in i en sorts modersroll i vårdandet och att vissa kvinnor sökte 
en modersfigur och kände sig skyddade av den, medan andra inte tyckte det passade 
(Wright, 2015). Moderligheten betydde en skyddande och tröstande person som var 
närvarande då sårbarheten gjorde sig påmind (Wright, 2015). När sjuksköterskan 
uppträdde på det sättet förstärktes den vårdande och skyddande relationen. En kvinna 
beskrev att genom en ge- och ta- relation fick hon känna att hon betydde någonting 
(Wright, 2015). Sjuksköterskan kunde uppfattas som en äldre syster eller en 
modersfigur som fick kvinnan att känna sig mer som hemma (Zugai et al., 2013). Det 
var inte ovanligt att tycke fattades för en specifik sjuksköterska på grund av att hon 
agerade modersfigur. Sjuksköterskor i studien betonade dock vikten av att relationen 
skulle vara strikt professionell för att kvinnorna så småningom skulle klara sig på 
egen hand (Wright, 2015). 

Kvinnorna kände sig mindre ensamma och mer sammanlänkade till omvärlden under 
samtalet med en sjuksköterska som hade kunskap om sjukdomen och det var en 
trigger för positiva reaktioner. De kände sig omhändertagna, tröstade eller säkra och 
den känslan var ofta förknippad med hur sjuksköterskan talade till kvinnorna och om 
de kände sig sedda. Upplevelsen av att inte vara hörda bidrog till att kvinnorna kände 
sig dumma och skämdes. Upplevelsen kunde vara en bidragande orsak till att hoppet 
om ett tillfrisknande förlorades (Gulliksen et al., 2014).  

För kvinnorna var den fysiska närheten och sjuksköterskans närvaro viktiga aspekter 
då de uppskattade enkelheten i att någon bara var närvarande. En värmande hand 
skapade en försiktig förbindelse och framkallade en sorts tyst uppskattning som 
gjorde att ord inte behövdes. Kvinnorna var ärliga med den emotionella stress de 
kände och hade behov av gensvar genom fysiskt stöd. Saknaden av fysisk kontakt 
uttrycktes och kunde erbjudas från sjuksköterskan och i vissa fall även kvinnorna 
emellan (Wright, 2015).  

Ungefär vid samma tidpunkt som kvinnornas medvetenhet och uppfattning om sin 
sjukdom ändrades beskrev de flesta att förbättringar i relationerna runt om dem 
uppenbarades, antingen i de redan etablerade relationerna eller att nya utvecklades 
(Dawson et al., 2014). Det var även då som de enligt Dawson et al. (2014) upplevde 
stöd och empati från omgivningen. Kvinnorna beskrev att för att vidhålla 
behandlingens styrka var stödet och en icke dömande inställning från anhöriga och 
vänner det viktigaste under behandlingstiden (Federici & Kaplan, 2007). 
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Sjuksköterskan uppmanade kvinnorna på många sätt att återuppta sitt sociala liv 
speciellt efter att ett mer eller mindre normalt ätmönster återkommit (Bakker et al., 
2011). Kommunikationen med föräldrar, att dela känslorna med en partner eller en 
bästa vän, gav kvinnorna ökad självkänsla till att ta kontroll över situationen vid 
tillfrisknandet (Federici & Kaplan, 2007). 

Betydelsen av kontroll och ansvarstagande  
Upplevelsen gällande självbestämmandet var att välja att tillfriskna, kvinnorna gjorde 
ett aktivt val att ta ansvar för den egna personen och livet (Nordbø et al., 2008). Enligt 
Dawson et al. (2014) kände kvinnorna att de hade kontroll över sjukdomen och att de 
hade ett val att tillfriskna "det var någonting som jag var tvungen att välja att göra, 
och jag gjorde det valet för att jag inte ville vara fången längre" (s. 501). Att ha 
kontroll över sjukdomen betydde för vissa kvinnor att de helt avvisade den som en del 
av sin nya identitet (Jenkins & Ogden, 2011). Flertalet kvinnor beskrev att AN tog 
över livet helt och då tappade de all kontroll, det blev fullständigt omöjligt att göra en 
förändring utan kontroll (Dawson et al., 2014). Kvinnorna rapporterade att 
behandlingen fick dem att tappa kontrollen och känna sig fångade när den blev 
påtvingad. Erfarenheterna av detta bidrog till att det egna jaget förminskades 
(Gulliksen et al., 2014). Vissa sökte vård själva men då oftast för att de tappat 
kontrollen över ätstörningen, att de hade somatiska problem eller bara för att få det 
gjort (Gulliksen et al., 2014). Sjuksköterskorna var ibland tvungna att frånta 
kvinnorna ansvaret kring matrutinerna relaterat till det nedsatta näringsintaget och den 
fysiologiska påverkan som uppstått (Bakker et al., 2011). Kvinnorna medgav att avstå 
kontrollen över ätandet och träningen var viktig för tillfrisknandet (Zugai et al., 2013). 
Zugai et al. (2013) beskrev att en av kvinnorna uttryckte att "det faktum att du inte har 
någon kontroll är den bästa delen av det" (s.2023). När de till viss del återfått sin vikt 
och förändringar syntes i ätbeteendet gavs ansvaret åter till kvinnorna, dock under 
fortsatt övervakning (Bakker et al., 2011). Sjuksköterskorna höll upp en spegel 
framför kvinnorna för att främja självbilden och egenansvaret och för att få dem att 
förstå vikten av att ta kontroll över sina egna handlingar (Bakker et al., 2011).   

Dimensioner av fysiskt och psykiskt tillfrisknande 
Kvinnorna hävdade att fullt tillfrisknande från AN innefattade både fysisk och 
psykisk återhämtning och att det senare inte automatiskt följde det första (Jenkins & 
Ogden, 2011). 25% ansåg inte att tillfrisknande var möjligt alls (Darcy et al., 2011). 
Kvinnorna påtalade att sjuksköterskorna underlättade viktökningen genom att 
försäkra sig om att full förståelse fanns för föreskrivna mat- och träningsmönster 
(Zugai et al., 2013). Kvinnorna definierade tillfrisknandet med ett avtagande av 
symptomet äta med ett sjukligt beteende och att de fysiologiska symptomen avtar, 
såsom utebliven menstruation och förlust av vikt (Darcy et al., 2011). Kvinnorna 
beskrev att en ständig vaksamhet och uthållighet krävdes för att upprätthålla 
kroppsvikten även en tid efter avslutad behandling. En ständigt pågående process av 
tillfrisknandet gjorde sig påmind trots viktåterhämtning (Federici & Kaplan, 2007). 
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Kvinnorna beskrev att den behandlingsansvariga läkaren ansåg att ett visuellt friskare 
tillstånd uppnåtts då viktökning hade skett men ingen hänsyn togs till det mentala 
tillståndet, som kvinnorna upplevde var oförändrat. Att försöka tillfriskna från AN var 
en svår process då många kvinnor förklarade att de kände sig som två olika 
personligheter, ett anorektiskt jag och ett normalt jag (Jenkins & Ogden, 2011). 
Delningen ledde till en rationell och en irrationell sida av personen, där den 
irrationella sidan hade övertaget med en anorektisk röst som tydligt delade kropp och 
själ genom att helt ignorera de kroppsliga behoven. Kvinnorna började succesivt 
förstå och lösa dikotomierna som uppstått mellan kropp och själ och mellan den 
rationella och irrationella sidan (Jenkins & Ogden, 2011). I den sista fasen av 
tillfrisknandet belystes vikten av personlig reflektion, självinsikt och självacceptans. 
Att lära sig älska sig själv var viktigt men även betydelsen av att utveckla en förmåga 
att vara snäll mot sig själv och se sig själv som en värdefull individ som förtjänade att 
mötas med respekt (Dawson et al., 2014). 

Dawson et al. (2014) beskriver att även om det inte fanns någon tydlig slutpunkt på 
tillfrisknandet resulterade processen så småningom i en förmåga att identifiera sig 
själv som tillfrisknad. För vissa kvinnor var detta en sorts slutstation på processen 
medan andra uppfattade tillfrisknandet som en ständigt pågående process. Detta 
krävde en kontinuerlig medvetenhet för att identifiera potentiella framtida tecken och 
symptom på en ätstörning. Oavsett vilket så var tillståndet associerat med känslan av 
att vara fri från AN och känna sig accepterad och förstådd (Dawson et al., 2014). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka tillfrisknandet hos kvinnor med AN och ämnet valdes 
efter ett gemensamt intresse för kost, träning, hälsa och dess samband (Segesten, 
2012). Egna värderingar och livserfarenheter har skapat en viss förförståelse gällande 
ämnet innan studien påbörjades, vilket anses höja trovärdigheten enligt Priebe och 
Landström (2012). Ett neutralt förhållningssätt i studien har eftersträvats, även om 
den nämnda förförståelsen ses som en styrka genom att specifika resultatartiklar 
lättare har hittats på grund av tidigare erfarenheter inom ämnet.  

Att sammanfattningar skulle finnas tillgängliga i artiklarna var ett kriterium som kan 
anses vara en svaghet för studien då möjliga resultat kan ha bortsetts ifrån. Dock 
ansågs det som en styrka att sökningar har gjorts i flera databaser där tillgängliga 
sammanfattningar kan ha funnits i en databas om det saknades i en annan, vilket ledde 
till styrkt pålitlighet i urvalet av resultatartiklar (Wallengren & Henricson, 2012). En 
sökning utfördes inom tidsperioden 2012-2017 men resulterade i för få relevanta 
artiklar och därför breddades tidsperioden till 10 år. Detta kan ses som en svaghet då 
överförbarheten minskar då den vetenskapliga forskningen ständigt förnyas. Sökord 
som använts valdes efter syftet och relevanta sökord var Anorexia Nervosa, women or 
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female och recover (Östlundh, 2012). Nurs valdes till för att få med både 
sjuksköterskans och kvinnornas perspektiv på tillfrisknandet. Meshtermer, major 
headings, thesaurus och trunkering användes för att specificera sökningarna för önskat 
resultat och en diskussion med bibliotekarien gjordes för att få full förståelse för 
sökmetoderna, vilket anses vara en styrka för studien (Forsberg & Wengström, 2015). 
Trovärdigheten i studien styrks med stöd från Wallengren och Henricson (2012) 
genom att en kontinuerlig diskussion har förts med studiekamrater och handledare 
gällande studiens struktur och innehåll. Ytterligare diskussion gällande metod och 
utförande har förts med kursanvariga lärare vid seminarietillfällena. 

En inledande informationssökning gjordes i två faser, med en första sökning i den 
generella databasen OneSearch (Östlundh, 2012) för att få en allmän uppfattning om 
ämnets bredd och finna lämpliga sökord till syftet. Databaserna Cinahl, Pubmed och 
PsycINFO valdes för att de innehåller omvårdnadsvetenskaplig forskning, vilket 
anses relevant för syftet (Forsberg & Wengström, 2015). Vidare sökning i fas två var 
ändamålsenligt utförd med stöd från Östlundh (2012) i dessa databaser för att göra 
sökningarna likvärdiga och ge ökad kvalitet för att stärka trovärdigheten (Wallengren 
& Henricson, 2012). Sökningar i databaserna gjordes både gemensamt och 
individuellt för att inga relevanta artiklar skulle missas. Sökningarna utfördes på 
likvärdigt sätt i alla tre databaserna för att minska eventuella variationer och få 
systematiskt resultat (Wallengren & Henricson, 2012).  

Totalt granskades 19 möjliga resultatartiklar enligt Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall som används för att bedöma det vetenskapliga värdet i artiklarna. 
Nio artiklar valdes bort då de inte stämde helt med studiens syfte eller erhöll grad II 
eller III enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Resterande tio artiklar 
ansågs relevanta och svarade mot studiens syfte. Samtliga resultatartiklar höll grad I 
vid granskningen enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall, vilket anses 
vara en styrka som höjer trovärdigheten för studien. Sju av tio artiklar hade ett klart 
beskrivet etiskt förhållningssätt vilket stärker det vetenskapliga värdet. Två av 
artiklarnas etiska övervägande styrktes med att aktuellt universitet alltid utgick ifrån 
ett etiskt förhållningssätt för att få forskning publicerad. Information har sökts 
angående den resterande artikeln gällande etiskt övervägande dock utan tydligt 
resultat vilket medförde kontakt med aktuell författare med stöd av Wallengren och 
Henricson (2012). Trovärdigheten i tre av artiklarna styrks då de hade samma 
författare vilket ses som att författarna hade en fördjupad kunskap inom ämnet. 
Bortfallet i resultatartiklarna redovisades sällan vilket kan anses vara en svaghet för 
studien. Dock var kriterierna för medverkan i resultatartiklarna specifika och 
kvinnorna valdes noggrant ut relaterat till artikelns syfte. Endast externt bortfall 
redovisas i artiklarna vilket inte påverkat resultatartiklarnas studier. Det bidrar till 
stärkt trovärdighet enligt Forsberg och Wengström, 2015). Nio av resultatartiklarna 
var med kvalitativ ansats och en var med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta 
anses vara en styrka för studien för att kvalitativa studier bygger på ett induktivt 
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förfarande där tolkning, beskrivning och förklaring av ett fenomen utförs enligt 
Henricson och Billhult (2012), vilket motsvarar studiens resultat. Artiklarnas resultat 
har delats in i fyra kategorier med två underkategorier för att på ett systematiskt sätt 
nå ett djup i texten med hjälp av Forsberg och Wengströms (2015) innehållsanalys. 
Bearbetningen av resultatet kan diskuteras då artiklarna var skrivna på engelska och 
innebörden av vissa begrepp kan misstolkas vid översättning till svenska och därmed 
påverka resultatet. För att minimera denna svaghet har alla framkomna resultat 
diskuterats gemensamt och konsensus har nåtts, vilket stärker trovärdigheten 
(Wallengren & Henricson, 2012). 

Hög överförbarhet till svenska samhällsförhållanden kan ses då sex av 
resultatartiklarnas studier var utförda i Nordeuropa. Resterande fyra var från USA, 
Australien och Kanada vilket även de svarar för en överförbarhet då 
samhällsstrukturen anses vara likvärdig det svenska samhället (Wallengren & 
Henricson, 2012). Det anses vara en styrka i studien att det inte är någon större 
skillnad gällande kulturen i ursprungsländerna för resultatstudierna då de kommer 
från liknande struktur och ingen skillnad sågs heller i resultaten artiklarna emellan. 
Resultatet kan dock också upplevas som en svaghet då endast ett perspektiv av 
samhällsideal har belysts. Pålitlighet och bekräftelsebarhet kan styrkas genom att 
loggbok förts kontinuerligt genom arbetets gång (Wallengren & Henricson, 2012). 
Den vetenskapliga kvaliteten i studien har styrkts med att arbetet har korrekturlästs 
och granskats enligt riktlinjer för formalia på högskolans lärosäte (Wallengren & 
Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 
I resultatet visas att kvinnor med AN känner ett starkt motstånd till ett tillfrisknande i 
tillfriskningsprocessens tidiga skede (Darcy et al., 2011; Dawson et al., 2014; 
Gulliksen et al., 2014; Jenkins & Ogden, 2011; Nordbø et al., 2011.) Det framkommer 
tydligt att kvinnor som inte vill kännas vid sitt tillstånd och förnekar sin sjukdom inte 
heller uppmärksammar att det finns ett tillstånd att tillfriskna ifrån (Nordbø et al., 
2011). Motsvarande resultat ses i ytterligare forskning där det framkommer att många 
kvinnor förnekar att de är sjuka och vill därför inte ha någon behandling, vilket gör 
det svårare att bryta sjukdomsmönstret (Williams & Reid, 2010). En önskan om 
tillfrisknande finns mer eller mindre hos kvinnorna trots motstånd till behandling 
(Nordbø et al., 2008) vilket även bekräftas i tidigare forskning av Nilsson och 
Hägglöf (2006) som påvisar att kvinnorna söker efter faktorer som leder till ett 
tillfrisknande. En upplevelse av resultatet är att kvinnorna identifierar sig så starkt 
med sin sjukdom att i begynnelsen av behandlingen är de inte mottagliga för 
förändring på grund av rädsla för att tappa kontrollen. Detta styrks i ytterligare 
forskning genom att kvinnorna talar om en "flytväst", likt en livlina, då övriga livet är 
utom kontroll (Pettersen, Tune-Larsen, Wynn & Rosenvinge, 2012). Annan forskning 
beskriver även att många kvinnor har svårt att tänka sig ett liv utanför sjukdomens 
ramar eftersom sjukdomen har blivit en del av personligheten och en del av 
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tryggheten (Williams & Reid, 2010). I studiens resultat framkommer att kvinnor som 
har låg delaktighet i sin behandling upplever ofta en låg motivation till förändring 
(Darcy et al., 2011; Dawson et al., 2014.). En tolkning av resultatet blir att 
sjuksköterskan ställs inför svåra utmaningar relaterat till behandlingen i ett tidigt 
skede. I tidvattenmodellen (Barker, (2014) beskrivs att sjuksköterskan behöver ge 
patienten tid som gåva för att tiden är viktig för vårdprocessens gång. Kvinnorna 
beskriver ett tillstånd, att vara "hög på livet" som en positiv del av AN (Nordbø et al., 
2011). Hög på livet kan tolkas som eufori och Tan, Hope och Stewart (2003) 
bekräftar genom tidigare forskning svårigheterna med att inse omfattning av 
sjukdomen då kvinnorna uppfattar AN som något positivt. Liknelser kan ses i 
litteratur där Eriksson och Karlsson (2001) lyfter ett beroendelikt mönster hos 
kvinnorna som kan ses vid en missbrukares. I första processen av AN, blir resultatet 
tydligt att kvinnorna inte är redo för förändring, vilket komplicerar relationen för 
sjuksköterskan. 

Beskrivningen av att kvinnorna kommer till en vändpunkt i sjukdomsprocessen 
redovisas i resultatet (Dawson et al., 2014; Jenkins & Ogden, 2011; Wright, 2015). 
Detta styrks genom tidigare forskning av Nilsson och Hägglöf (2006) som beskriver 
vändpunkten som ett val mellan liv och död. Liknande resultat framkommer i tidigare 
forskning där det beskrivs att kvinnorna går från att vara en självkrävande individ till 
en individ som är intresserad av vården kring sig själv (Weaver, Wuest & Ciliska, 
2005). Det är först vid denna del i processen som kvinnorna inser allvaret av 
sjukdomen och börjar bli mottagliga för behandling. Vid denna tidpunkt riktas fokus 
på att driva tillfrisknandet framåt istället för att fokusera på sjukdomen (Dawson et 
al., 2014). Ur omvårdnadssynpunkt kan Tidvattenmodellen (Barker, 2014) med fördel 
användas i syfte att möjliggöra tillfrisknandet för patienten, då teorin framhäver och 
främjar hälsa och återhämtning istället för att lägga fokus på lidande och sjukdom. 
Den etiska betydelsen inom vårdande kommunikation belyser ömsesidig respekt i 
samtalet och förmågan att utvecklas och ge omsorg till andra (Fredriksson, 2012). En 
parallell kan dras till steg tio i tidvattenmodellen (Barker, 2014) som beskriver att 
kommunikationen ska vara transparent och ömsesidig för bästa behandlingsresultat 
för patienten. I resultatet framkommer att de kvinnor som är engagerade i sin 
behandling hade en bättre motivation till förändring av sitt tillstånd (Darcy et al., 
2011; Nordbø et al., 2011). Resultatet styrks ytterligare genom att det nämns att 
kvinnornana som har ett lägre engagemang i sin behandling även har en låg tilltro till 
sin egen förmåga att kunna genomföra en förändring (Dawson et al., 2014). Som 
sjuksköterska är det viktigt att i processen få med kvinnan i omvårdnaden och låta 
henne vara delaktig i de val som finns gällande omvårdnadsalternativen. Kvinnorna i 
detta skede känner sig ofta kapabla till att genomföra en förändring och motivationen 
är hög (Dawson et al., 2014; Jenkins & Ogden, 2011). Resultat kan jämföras med 
tidigare forskning där det beskrivs att när kvinnorna uppnår en större självkänsla 
finner de även modet att överge anorexian och är ivriga att hitta en känsla av sig 
själva (Lamoureux & Bottorff, 2005). Steg nio i tidvattenmodellen (Barker, 2014) 
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beskriver stärkt självkänsla hos patienten genom att sjuksköterskan hjälper patienten 
att bli medveten om styrkor och svagheter, vilket stärker självinsikten. Det beskrivs i 
resultatet att gemensamt för kvinnorna i tillfriskningsprocessen är att aktivt ta 
ställning i frågan om ett tillfrisknande. Många kvinnor beskriver att först när de gör 
ett aktivt val för sig själva och viljan att tillfriskna för sin egen skull finns där, kan de 
ta emot den hjälp och stöd som behövs för att gå framåt i processen mot 
tillfrisknandet (Bakker et al., 2011; Dawson et al., 2014; Jenkins & Ogden, 2011; 
Nordbø et al., 2008). Motsatsen kan ses i resultatet där det beskrivs att kvinnorna 
rapporterar att behandling får dem att tappa kontrollen när den blir påtvingad 
(Gulliksen et al., 2014). Det framkommer att ha kontroll över sjukdomen är en viktig 
aspekt för kvinnorna och för vissa betydde det att helt avvisa den som en del av sin 
nya identitet (Dawson et al., 2014; Jenkins & Ogden, 2014). Det se även i tidigare 
forskning att en del i processen kring tillfrisknandet är att kunna identifiera sig som en 
person utan sjukdomen (Lamoureux & Bottorff, 2005). De beskrivs i resultatet att det 
är tvunget för sjuksköterskan att klargöra vilka regler som gäller när det kommer till 
mat och träning och i vissa fall även frånta kvinnorna ansvaret runt matrutinerna och 
det framkommer från deras sida att avstå kontrollen var enda utvägen för 
tillfrisknandet i vissa delar i processen (Bakker et al., 2011; Gulliksen et al., 2014; 
Zugai et al., 2013). Det faktum att sjuksköterskan tar över ansvaret för födointag och 
träning kan ses som ett led i att frånta kvinnorna sin autonomi men det visar sig i 
resultatet att det kan vara enda utvägen för dem att komma vidare i behandlingen, 
vilket leder till att kvinnorna till slut själva väljer att tillfriskna (Zugai et al., 2013). 

Avsaknaden av stöd benämns av kvinnorna som en orsak till minskad motivation till 
förändring (Wright, 2015). I en tidigare studie av Nilsson och Hägglöf (2006) 
framkommer att majoriteten av kvinnorna belyser vikten av stöd från familj och 
vänner. Detta styrks även i resultatet genom att kvinnorna får ökad självkänsla när 
stödet finns från föräldrar, partner eller en bästa vän (Federici & Kaplan, 2007). 
Stödet från sjuksköterskan anses vara av största vikt för ett optimalt resultat av 
behandlingen vid AN (Bakker et al., 2011; Wright, 2015; Zugai et al., 2013). Att 
sjuksköterskan finns nära till hands som stöd och uppmuntran och är engagerad i 
kvinnornas behandling ses av dem som en självklarhet och även att sjuksköterskan 
har kunskap om sjukdomen är viktigt (Gulliksen et al., 2014; Zugai et al., 2013). 
Denna aspekt lyfts fram i tidigare forskning som belyser sjuksköterskans ansvar och 
behov av kompetens för att vårda kvinnor med AN (King & Turner, 2000). 
Sjuksköterskans relation till kvinnorna beskrivs i tidigare forskning som svår och att 
sjuksköterskan upplevs som osympatisk och skuldbelägger dem (Ramjan, 2004). 
Motsatt resultat påvisas i studien (Wright, 2015; Zugai et al., 2013) som beskriver 
relationen mellan sjuksköterska och kvinna som moderlig eller maternalistisk och där 
kvinnan beskriver den formen av relation som en hjälp på vägen mot tillfrisknandet. 
Att moderligheten i vårdandet är en betydande del i behandlingen bekräftas av många 
kvinnor och sjuksköterskan beskrivs som en skyddande och tröstande person som får 
kvinnan att känna sig mer som hemma (Wright, 2015; Zugai et al., 2013). Liknande 
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resultat återfinns i ytterligare forskning där sjuksköterskan beskrivs som en ersättande 
modersroll i omvårdnaden av kvinnor med AN (Wright & Hacking, 2012). I resultatet 
framkommer det att när kvinnorna upplever att sjuksköterskan inte är närvarande eller 
lyssnar under samtalet skäms de för sig själva och förlorar hoppet om ett möjligt 
tillfrisknande (Gulliksen et al., 2014). Motsvarande resultat hittas i ytterligare 
forskning där Tierney (2008) påtalar att kvinnor som vårdas för AN upplever att de 
inte har blivit sedda utifrån sin situation eller inte blir bemötta på önskvärd nivå och 
till följd av detta nås inte optimala behandlingsresultat. Genom tidvattenmodellen 
(Barker, 2014) styrks detta ytterligare genom första steget där det nämns att första 
starten i behandlingen är att kvinnan berättar sin historia utefter egna erfarenheter och 
sjuksköterskan lyssnar och är engagerad. 

Det påvisas i resultatet att kvinnorna anser att fullt tillfrisknande från AN innefattar 
både fysiskt och psykiskt tillfrisknande och att de inte alltid går hand i hand. Det är en 
ständigt pågående process mellan det fysiska och psykiska tillfrisknandet även då 
återvunnen viktuppgång uppnåtts (Federici & Kaplan, 2007; Jenkins & Ogden, 2011). 
I resultatet belyses att tillfrisknandet är en svår process och många kvinnor hävdar att 
de upplever en delning mellan sin rationella och irrationella sida, vilket gör att de 
känner sig som två olika personligheter (Jenkins & Ogden, 2011). Liknande resultat 
kan ses i tidigare forskning där det påtalas att kvinnorna beskriver en delning mellan 
kropp, själ och ande, där alla bitarna måste vara sammanlänkade för att uppnå 
tillfrisknande (Garrett, 1996). I resultatet framkommer att fullt tillfrisknande från 
kronisk AN är möjligt och vikten av hopp, motivation, egenförmåga och stöd från 
andra betonas i tillfriskningsprocessen (Dawson et al., 2014). I motsats till detta 
resultat återfinns i ytterligare forskning att 10 av 11 kvinnor påtalar att de fortfarande 
lider av ätstörning och att tillfrisknandet inte existerar, psykologiskt finns sjukdomen 
kvar trots viktåterhämtning hos hälften av kvinnorna (Scholtz, Hill & Lacey, 2010). I 
resultatet framkommer det att någon tydlig slutpunkt på tillfrisknandet inte finns utan 
att det är ett pågående förlopp som slutligen leder till en förmåga för kvinnorna att 
identifiera sig som tillfrisknade (Dawson et al., 2014; Jenkins & Ogden, 2011). I 
tidigare forskning presenteras liknande resultat där det beskrivs som en långsam 
process av olika komponenter som präglas av två steg fram och ett steg bak. 
Kvinnorna omdefinierar bilden av sig själva och kan identifiera sig som individer utan 
AN (Lamoureux & Bottorff, 2005). I tidvattenmodellen (Barker, 2014) beskrivs det 
att sjuksköterskans uppgift är att hjälpa kvinnan från lidande och faror och gå emot en 
medvetenhet som stärker genom små förändringar. En känsla av förståelse från 
omgivningen och att känna sig accepterad är associerat med känslan av att vara fri 
från AN (Dawson et al. 2014). Resultatet kan ses i tidigare forskning där det påtalas 
att kvinnorna succesivt upptäcker att de duger som de är och för många är detta en 
association med lyckat tillfrisknande från AN (Lamoureux & Bottorff, 2005). 
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Konklusion och implikation 
För kvinnor som lider av AN är det en förutsättning att behandlingen är självvald för 
att förändring ska kunna ske. I det tidiga stadiet av tillfrisknandet, där förnekelsen är 
stor, är möjligheten till förändring liten utan det professionella stödet, vilket även är 
den viktigaste omvårdnadsåtgärden under processens gång. För att ett totalt 
tillfrisknande ska kunna ske måste sjuksköterskan se till både den fysiska och 
psykiska aspekten av tillfrisknandet och få med båda dessa delar som en helhet. För 
de kvinnor som tillfrisknat från diagnosen AN krävs en livslång medvetenhet om 
sjukdomen för att kunna upprätthålla sitt friska jag, om det nu kan anses vara "friskt" 
att ständigt ha en medvetenhet om sjukdomen. 

Litteraturstudien ger en ökad förståelse för tillfrisknandet från AN. För att bättre 
förstå kvinnornas situation och deras behov i samband med omvårdnaden krävs en 
närvaro och ett engagemang såväl som stöd från sjuksköterskan. Att förstå helheten 
av kvinnans behov är av yttersta vikt och det är därför viktigt att sjuksköterskan   
fördjupar sina kunskaper om sjukdomen och stödja både kvinnan och anhöriga på ett 
optimalt sätt. Det krävs ytterligare forskning om kvinnors upplevelser efter avslutad 
behandling och efter tillfrisknande från sjukdomen. Även ytterligare forskning kring 
hur kvinnorna ser på tillfrisknandet är nödvändigt, om det ens är möjligt att tillfriskna 
från en kronisk sjukdom.
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO 

Anorexia (MH "Anorexia Nervosa")  
 ("Anorexia 
Nervosa"[Mesh])  

 MAINSUBJECT.EXACT 
("Anorexia Nervosa") 
 

Kvinnor women or female "Female"[Mesh] female 

Tillfriskna recover* recover*  recover* 

Omvårdnad nurs* 
("Anorexia 
Nervosa/nursing"[Mesh])    

 nurs* 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 
 

 

*Siffrorna inom parantes redogör för dubbletter som återfunnits i tidigare sökning. 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2017-10-19 Cinahl 

(MH"Anorexia nervosa") AND 
Recover* AND women OR female 
 
Limits: Publishing date: 2007-
2017, abstracts available, 
peer reviewed,  
research article 84 29 7 5 

2017-10-19 Cinahl 

(MH"Anorexia nervosa") AND 
Recover* AND women OR female 
AND nurs* 
 
Limits: Publishing date: 2007-
2017, abstracts available, 
peer reviewed,  
research article 
 2 (1)* 0  0 0 

2017-10-19 PubMed 

((recover*[Title]) AND ("Anorexia 
Nervosa"[Mesh]) AND 
("Female"[Mesh]) AND 
("2007/01/01"[PDat] : 
"3000/12/31"[PDat] ))  

115 
(28)* 17  10 4 

2017-10-19 PubMed 

(("Female"[Mesh]) AND 
"Anorexia 
Nervosa/nursing"[Mesh]) recover*  7 (3)* 0  0 0 

2017-10-20 
 
PsykINFO 

MAINSUBJECT.EXACT("Anorex
ia Nervosa") AND recover* AND 
nurs* 
 
Limits: Publishing date: 2007-
2017, peer reviewed, english, 
female 21 (9)* 6  2 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

 

Referens Bakker, R., van Meijel, B., Beukers, L., van Ommen, J., Meerwijk, E. & van Elburg, A. (2011). 
Recovery of normal body weight in adolescents with anorexia nervosa: The nurses' perspective on 
effective interventions. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 24(1), 16-22. 
doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6171.2010.00263.x  

Land  
Databas 

Holland 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att upptäcka vilka aspekter av omvårdnaden som enligt sjuksköterskorna var mest 
effektiva för att uppnå normalvikt för patienter i adolescensen med AN. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Beskrivande, undersökande design 

Urval 7 sjuksköterskor och 1 socialarbetare som arbetar på en enhet för ätstörningar. 

Datainsamling Inledande individuell intervju på 1 timme som följs av en 2-timmars intervju i fokusgrupp där 
resultatet från den individuella intervjun diskuterades.  

Dataanalys Alla intervjuer spelades in, skrevs ner ordagrant och kodades till 4 teman.  

Bortfall Bortfall redovisas inte. 

Slutsats Studien visade att sjuksköterskor har en nyckelposition gällande stödet för patienter med AN när 
det kommer till viktuppgång. En god terapeutisk relation mellan sjuksköterskan och patienten är 
nödvändig för genomförandet av de riktade omvårdnadsåtgärder när det gäller mat och träning, 
socialt stöd och föräldrarådgivning. Det visade sig också att sjuksköterskornas attityd och roll 
såväl som de handfasta insatserna utvecklar och påverkar behandlingen för patienterna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Darcy, A. M., Fitzpatrick, K. K., Forsberg, S., Utzinger, L., Lock, J. & Katz, S. (2011). All 
Better? How Former Anorexia Nervosa Patients Define Recovery and Engaged in Treatment. 
European Eating Disorders Review, 18(4), 260-270. 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka hur personer med AN engagerar sig i sin behandling 
och hur de definierar återhämtning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ och kvantitativ metod 
Mixad metod 

Urval Urvalet var 20 kvinnor mellan 19-52 år med en historia relaterat till AN, vilka har fått någon 
form av behandling för sin sjukdom. 

Datainsamling Standardiserade självskattningsformulär och semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Datan analyserades med induktiv ansats och delades upp i teman. Kodades sedan i olika mappar. 
För att säkerställa reliabiliteten av kodningen valdes 20% av resultatet slumpmässigt ut för 
analys av en oberoende forskare. 

Bortfall Bortfall redovisas med 4 kvinnor där 3 inte fullföljde studien och 1 inte kom på avtalad tid för 
intervjun. 

Slutsats Studien undersökte hur kvinnor med AN engagerade sig i behandlingen och hur de definierade 
återhämtningen. Det framkom att patienter med mer engagemang i sina behandlingsval hade 
bättre motivation till förändring och normaliserade matvanor. Patienternas definition av 
återhämtning stämde väl överens med nuvarande forskning förutom att en betydande andel 
uttryckte en viss ambivalens kring ämnet. Resultatet pekade på att patienter ska/bör vara 
involverade i utformningen av mål och återhämtningsbegrepp vad gäller behandlingsmetoderna 
för bästa resultat. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 
 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

 

 

Referens Dawson, L., Rhodes, P. & Touyz, S. (2014). “Doing the Impossible”: The Process of Recovery 
From Chronic Anorexia Nervosa. Qualitative Health Research, 24(4), 494-505. 
doi:10.1177/1049732314524029 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska återhämtningsprocessen över tid från de tillfrisknades perspektiv, från 
kronisk AN, med stränga kriterier för vad som anses vara full återhämtning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Personliga berättelser. 

Urval 8 kvinnor mellan 31-64 år. 

Datainsamling Individuella djupgående intervjuer som varade i 1,5 timmar. 

Dataanalys Berättelserna analyserades rad för rad, huvudkategoriserades och fick underkategorier därefter 
fördes all data in i ett dataprogram (NVIVO) för kodning. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Studien visar att det går att bli frisk från kronisk AN, att processen är komplicerad och att det 
behövs hopp, motivation, självkännedom och stöd från andra i processen för återhämtning. Fyra 
övergripande faktorer belyses som bidragande till återhämtning 1) att vara/inte vara redo för 
förändring 2) brytpunkt till förändring 3) aktiv jakt på återhämtning 4) reflektion och 
rehabilitering. Upplevelsen att leva med och tillfriskna från AN var extremt svår. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 
 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Federici, A. & Kaplan, A. S. (2007). The patient's account of relapse and recovery in anorexia 
nervosa: A qualitative study. European Eating Disorders Review, 16(1), 1-10. 

Land  
Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka den subjektiva bilden av kvinnliga patienter och deras 
återvunna viktuppgång som matchade DSMIV- kriterierna för AN och patienternas syn på sin 
sjukdom efter viktuppgång. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Djupgående intervjuer 

Urval 15 kvinnor, 18 år eller äldre, som uppfyllt kriterierna för diagnosen AN och framgångsrikt 
avslutat behandling.  

Datainsamling Djupgående intervjuer med öppna frågor som varade i ungefär två timmar. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Kvalitativ programvaran NVIVO version 
2.0, för forskning användes till stöd för organisation och analys. Fenomen som framkom delades 
upp och gav sex olika huvudkategorier. 

Bortfall Inget bortfall  

Slutsats Studiens resultat delades in i sex huvudkategorier; den inre motivationen till förändring, 
återhämtning som en pågående process, det uppfattade värdet av behandlingserfarenheterna, 
utveckla stöttande relationer, medvetenhet om och tolerans av negativa känslor och 
självkännedom. Kategorierna beskrev de främsta faktorerna som patienterna i studien ansåg vara 
bidragande till att förlora eller upprätthålla vikt genom intensiv behandling. I studien 
framkommer värdefull information om hur patienter förstår processen av återfall och 
återhämtning. Det demonstreras att patienter med AN har varierande och unika behov gällande 
behandlingen och att vissa patienter kräver annorlunda eller ytterligare behandling efter uppnådd 
viktuppgång för att underlätta långsiktig psykologisk förändring. 

 Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 
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Artikel 5 

 

 

Referens Gulliksen, K., Nordbø, R., Espeset, E., Skårderud, F. & Holte, A. (2014). The process of help-
seeking in anorexia nervosa: Patients’ perspective of first contact with health services. Eating 
Disorders [serial online]. May 2015;23(3):206-222. Available from: SPORTDiscus, Ipswich, MA.  

Land  
Databas 

Norge 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka omständigheterna, reflektionerna och reaktionerna efter första 
behandlingen av kvinnor med diagnostiserad AN.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Beskrivande kvalitativ studiedesign med inslag från grounded theory 

Urval 34 kvinnor mellan 18-51 år behandlade för AN de senaste två åren på fem olika kliniker för 
ätstörningar i Norge 

Datainsamling Djupgående intervjuer som varade i 90-120 minuter. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ner ordagrant. Intervjuerna analyserades med hjälp av 
ett dataprogram (QSR-NVivo) där innehållet delades upp i öppna kategorier. Vidare bildades 
sedan sex olika huvudkategorier med underkategorier. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Studien påtalar att patienternas första upplevelse av mötet med sjuksköterskan var en omotiverad 
känsla till förändring. I studien framkommer det att professionell vårdpersonal behöver a) en mer 
effektiv kommunikation och en ökad kunskapsfärdighet gällande ätstörning i ett tidigare skede b) 
andra behandlingsmål än att tillfriskna c) en diskussionsfråga kan vara en strategi för att få ökad 
kontroll över livet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 
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Artikel 6 

 

 

 

Referens Nordbø, R. S., Espeset, E. S., Gulliksen, K. S., Holte, A., Skarderud, F. & Geller, J. (2011). 
Reluctance to recover in anorexia nervosa. European Eating Disorders Review, 20(1), 60-67. 

Land  
Databas 

Norge 
PubMed 

Syfte Syftet var att systematiskt undersöka vad patienter beskriver stör deras önskan till återhämtning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk, beskrivande, kvalitativ studiedesign med inslag av grounded theory.  

Urval 36 kvinnor mellan 18-39 år med AN som inom de senaste två åren vårdats på en ätstörningsenhet. 

Datainsamling Intervjuer som varade i 90-120 minuter. Intervjuerna görs i två steg, först en mer översiktlig och 
sedan en mer detaljerad som associerades med motivationen till återhämtning. 

Dataanalys Alla intervjuer spelades in och skrevs ner ordagrant därefter analyserades de med hjälp av ett 
datorprogram. 

Bortfall Bortfall redovisas inte. 

Slutsats Studien påvisar att alla kvinnorna hade en önskan om att uppnå ett tillfrisknande från AN, men att 
önskan fluktuerade från att vara intensiv till ingen önskan alls. Resultatet från intervjuerna gav 
kategorier som i sin tur gav subkategorier. De delades in i sju olika faser som spelade in vid 
tillfrisknandet: "att bli dömd", "att känna sig låst", "att känna sig bedrövad", "förnekelse", "att 
äta", "viktökning" och "fördelarna med AN". 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 
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Artikel 7 

 

 

Referens Nordbø, R. S., Gulliksen, K. S., Espeset, E. S., Holte, A., Skarderud, F. & Geller, J. (2008). 
Expanding the Concept of Motivation to Change: The Content of Patients' Wish to Recover from 
Anorexia Nervosa. International Journal Of Eating Disorders, 41(7), 635-642.  

Land  
Databas 

Norge 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka patientens önskan om att tillfriskna från AN. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk, beskrivande, kvalitativ studiedesign med inslag av grounded theory. 

Urval 18 kvinnor mellan 18-39 år som under de senaste två åren fått behandling för AN på en 
behandlingsenhet. 

Datainsamling Intervjuer utfördes enligt ett specifikt dataprogram (QSR-N*Vivo). Dessa spelades in och 
transkriberades. 

Dataanalys Kategorier identifierades och kodades i 4 teman. 

Bortfall Bortfall redovisas inte  

Slutsats Patientens motivation till tillfrisknande och önskan om att bli frisk undersöks i den här studien. 
Fyra områden för patienternas motivation och önskan om tillfrisknande identifieras. Känsla av 
vitalitet, känsla av autonomi, känsla av insikt och negativa konsekvenser. Tre dimensioner som 
inte är helt oberoende av varandra identifierades, innehåll, kvalitet och kvantitet och de ansågs 
vara nödvändiga beteendemässiga reflektioner. Dimensionerna ansågs vara högst relevanta 
aspekter i patienternas motivation till behandlingen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003)  
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Artikel 8 

 

 

 

Referens Ogden, J. & Jenkins, J. (2011). Becoming whole' again: A qualitative study of women's views of 
recovering from anorexia nervosa. European Eating Disorders Review, 20(1), e23-e31. 

Land  
Databas 

England 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka vad i tillfrisknandet som var viktigt för kvinnorna. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Semistrukturerade telefonintervjuer 

Urval 15 kvinnor över 18 år diagnostiserade med AN som blivit behandlade och upplevde sig själva 
som friska eller under behandling. 

Datainsamling Semistrukturerade telefonintervjuer med öppna frågor. Varje intervju varade mellan 40-70 
minuter, spelades in digitalt och transkriberades. 

Dataanalys Varje intervju varade mellan 40-70 minuter, spelades in digitalt och skrevs ner ordagrant. 

Bortfall Bortfall redovisas inte 

Slutsats Studien undersökte hur kvinnor upplever sitt tillfrisknande från AN och vad som visade sig vara 
väsentligt i tillfriskningsprocessen. Kvinnorna beskrev sina erfarenheter utifrån tre områden, att 
vara anorektiker, att vara i tillfriskningsprocessen och att vara frisk från sjukdomen. Det 
framkom att kvinnorna kände sig splittrade i förhållande till kropp, själ och även mellan sin 
rationella och irrationella sida. Kvinnorna uppgav att tillfrisknandet från sjukdomen började när 
de olika kroppsliga och själsliga komponenterna inte längre var delade och detta var oftast 
möjligt genom terapi och nära relationer, som gjorde att de kunde hitta uttryck för sin ångest 
som inte bara var kroppsliga. Terapi ansågs därför vara det som fastställde kvinnornas känsla av 
att bli hel igen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 
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Artikel 9 

 

 

 

Referens Wright, K. M. (2015). Maternalism: a healthy alliance for recovery and transition in eating 
disorder services. Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing, (6), 431. 
doi:10.1111/jpm.12198 

Land  
Databas 

England 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska upplevda erfarenheten av relationen mellan kvinnor med AN och deras 
vårdare på en specialiserad enhet för ätstörningar. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk, beskrivande och tolkande design (Van Manen´s teori) 

Urval 13 kvinnor mellan 18- 63 år med diagnostiserad AN och 13 sjukvårdspersonal från två olika 
ätstörningsenheter. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varade mellan 20-70 minuter. 

Dataanalys Kvinnorna intervjuades individuellt så många gånger som var nödvändigt för att få dem att 
beskriva sina upplevda erfarenheter av de terapeutiska relationerna på bästa sätt. Ett dataprogram, 
MAXQDA mjukvara, användes för att koda intervjuerna för att sedan jämföra dem med varandra 
utefter likheter och skillnader. Resultatet kodades om en gång till och delades in i subkategorier. 

Bortfall Bortfall redovisas inte. 

Slutsats Studien visade att en maternalistisk framtoning gav en känsla av säkerhet och vårdande som kunde 
vara ett medlidsamt sätt att inge hopp och en väg ut ur sjukdomen och in i tillfrisknandet. 
Moderligheten som sjuksköterskan visade kvinnorna i studien gav förtroende i relationen och 
minimerade behovet av verbal kommunikation. Flertalet av kvinnorna i studien sökte efter en 
modersfigur och upplevde sig då skyddade av sjuksköterskorna medan en del kvinnor inte ville 
veta av modersfiguren. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 
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Artikel 10 

 

 

 
 

Referens Zugai, J., Stein-Parbury, J. & Roche, M. (2013). Effective nursing care of adolescents with 
anorexia nervosa: a consumer perspective. Journal Of Clinical Nursing, 22(13/14), 2020-2029. 
doi:10.1111/jocn.12182 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att fastställa hur sjuksköterskor försäkrar sig om viktökning och en positiv 
vårdupplevelse utifrån patientens perspektiv vid behandling av ungdomar med AN. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Temakategoriserad analysmetod  

Urval 8 unga kvinnor mellan 14-16 år som remitterats till en ätstörningsenhet i Sidney. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in med diktafon. Ett datorprogram för inspelning var direktkopplad till en 
laptop som sparade inspelningen.  

Bortfall Bortfall redovisas inte. 

Slutsats I studien redovisas att sjuksköterskor ansågs vara de som har mest inflytande över de inlagda 
patienternas upplevelse. Resultatet i artikeln karaktäriserades med tre övergripande teman gällande 
sjuksköterskans omvårdnad som att säkra viktuppgång, upprätthålla en terapeutisk miljö och 
omvårdnadsrelationen. Patienterna hade en klar bild av hur sjuksköterskan mest effektivt säkrar 
viktuppgång och hur de säkrar en positiv vårdupplevelse inom slutenvård. Kvaliteten på 
relationerna mellan patienten och sjuksköterskan påverkade både viktuppgång och den upplevda 
kvaliteten på vårdupplevelsen. Genom att lita på effekten av positivt, tänkvärt och vältajmat 
samspel var det möjligt för sjuksköterskan att bidra till produktiva fysiska resultat och en positiv 
vårdupplevelse för patienten. Patienterna framhävde att den egna motivationen att efterfölja sin 
behandling kom av en stark relation till sjuksköterskorna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 
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