
Kandidatuppsats 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Patienter med ätstörningars upplevelser av
vården

En allmän litteraturstudie

Omvårdnad 15 hp

Halmstad 2018-12-14

Lina Midénius och Linnéa Möllersten



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienter med ätstörningars upplevelser 

av vården 

 

En allmän litteraturstudie 

Författare: Lina Midénius  

 Linnéa Möllersten 

  

 

 

 
Ämne  Omvårdnad 
Högskolepoäng  15hp 
Stad och datum  Halmstad 2018-12-14 

  



 

Titel Patienter med ätstörningars upplevelser av vården - En 

allmän litteraturstudie  

Författare Lina Midénius & Linnéa Möllersten 

Sektion Hälsa och välfärd 

Handledare Barbro Boström, Universitetslektor i omvårdnad, Med. dr 

Examinator Margaretha Norell Pejner, Universitetslektor i omvårdnad, 

Med. dr 

Tid Hösttermin 2018 

Sidantal 19 

Nyckelord Behandling, kunskap, patienters upplevelser, relationer, 

ätstörningar 

  

Sammanfattning 

Ätstörningar har blivit mer välkänt och är en återkommande sjukdom inom vården. 

En ohälsosam relation till mat finns i alla åldrar och relationen till mat utgör stor del 

av människors liv. Syfte: Syftet var att belysa hur patienter med ätstörning upplever 

vården. Metod: Studien är en allmän litteraturstudie där en innehållsanalys använts 

för att få fram resultatet. Resultat: Resultatet består av tre ämnen: relationer, 

behandling och kunskap. Relationen med vårdpersonalen upplevdes ha stor betydelse 

för patienternas återhämtning. Inför behandlingen upplevde patienterna ambivalens, 

därför var det viktigt att patienterna fick vara delaktiga. Vårdpersonalens erfarenheter 

och kunskap innebar vägledning för patienterna att ändra sitt beteende. Konklusion: 

Relationer är behandlingens grund och vårdpersonalen behöver ge ett bra första 

intryck hos patienterna eftersom det första intrycket tenderar att hålla sig kvar hos 

patienterna. Kontinuitet i vårdpersonal skapar trygghet och förtroende. Patienterna 

belyste vikten av att bli hörda och att individen bakom ätstörningen 

uppmärksammades. De upplevde ambivalens mot behandling då de var rädda att 

förlora kontrollen över ätstörningen, genom delaktighet upplevde patienterna en 

personcentrerad vård. Kunskap och erfarenheter hos vårdpersonalen belystes vara en 

viktig beståndsdel i behandlingen av ätstörningar.  
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Abstract 

Eating disorders are well-known and is a reoccurring concept within health care. An 

unhealthy relationship towards food is found within all ages, and the relationship to 

food constitutes a large part of human’s lives. Purpose: The purpose was to shed light 

on how patients with eating disorders experience health care. Methods: The study is a 

literature study where a content analysis was used. Results: The results consist of 

three subjects: relationships, treatment and knowledge. The relationship to the care 

personnel was experienced to have a big impact on the patient’s recovery. Before 

treatment the patients experienced ambivalence, therefore it was important for them to 

be included in the treatment process. The care personnel’s experiences and knowledge 

meant guidance for the patients to change their behavior. Conclusions: Relationships 

are the foundation for the treatment process and the care personnel should make a 

good first impression as it stays with the patients. Continuity among the personnel 

created safety and trust. The patients highlight the importance of being heard and seen 

as individuals. Patients experienced ambivalence towards treatment as they were 

afraid to lose control over the eating disorder. Knowledge and experience among the 

care personnel was an important part of the treatment.  
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Inledning 

Att skapa en identitet i västvärlden bygger många gånger på utseende och fixering av 

den egna kroppen. I samhället kan känslan av moralisk styrka och framgång kopplas 

till ett rådande smalhetsideal (Verscheuren et al., 2017). Ätstörningar har blivit mer 

välkänt och är ett återkommande begrepp inom media. Det kan ses i alla åldrar att det 

kan existera en ohälsosam relation till mat (Svenska psykiatriska föreningen [SPF], 

2015) och relationen till mat utgör en stor del av människors liv. Människans 

kulturella och sociala relationer byggs upp runt mat och en måltid är något mycket 

mer än bara att försörja sin kropp med energi och näring (Treasure, Claudino & 

Zucker, 2010). 

 

Ätstörningar är förhållandevis ovanligt i den globala befolkningen (Smink, van 

Hoeken & Hoek, 2012) då anorexia nervosa förekommer till 0,5–1 procent hos 

kvinnorna i sena tonåren och i tidig vuxenåldern. Bulimia nervosa förekommer med 

cirka 1–2 procent hos kvinnor i samma ålder. Cirka 10 procent av kvinnor i senare 

tonåren och tidiga vuxenåldern har symtom på ätstörning men de uppfyller inte alla 

diagnostiska krav för diagnosen anorexia nervosa eller bulimia nervosa. Dessa 

personer kommer att diagnoseras med hetsätning eller ätstörningar utan närmare 

specifikation och kan komma att behöva behandling för att förhindra utvecklingen av 

allvarligare symtom (Smink et al, 2012). Mörkertalet är stort och förekomsten av 

ätstörningar är högre då personer med ätstörningar tenderar att förneka eller 

undanhålla sin sjukdom (Keski-Rahkonen et al., 2007; Smink et al., 2012).  

Ätstörningar har den högsta dödssiffran av alla psykiska sjukdomar (Allen, Byrne & 

Crosby, 2015). Personer som lever med en ätstörning benämner ofta sin sjukdom som 

en extern samhörighet eller symbol som de hör ihop med. De har en relation med sin 

sjukdom som påverkar deras självbild och personlighet (Forsén, Mantilla & 

Birgegård, 2017). Vårdpersonalen och främst sjuksköterskans arbetsuppgift är att ge 

den omvårdnad som varje patient behöver och att varje patients hälsa skall främjas 

(SFS 2017:30). Denna litteraturstudie är skapad för att medföra kunskap till 

vårdpersonal om hur patienter upplever vård vid ätstörningar. 

Bakgrund 

Definition av ätstörning 

Ätstörningar innebär en rädsla för att gå upp i vikt och att identifiera sig med sin vikt 

och kroppsform. Tydliga tecken som relaterar till en allvarlig ätstörning är att 

personen har ett extremt kontrollbehov och ihållande negativt ätbeteende. Det 

negativa beteendet kan exempelvis vara extrem bantning, restriktivt ätande eller 

konsumering av enorma mängder mat för att sedan kompensatoriskt göra sig av med 

det (SPF, 2015). Ätstörningar definieras främst genom personens förhållande till mat 

och kropp, personen är självkritisk och sätter upp orimliga mål. Personens liv kretsar 

kring bantningsmetoder, fysisk träning och ständig vilja att minska i vikt (Treasure et 
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al., 2010). Det innebär dock inte att alla personer med liknande beteende utvecklar en 

ätstörning. Det är när beteendet börjar påverka personens fysiska och eller psykiska 

hälsa eller sociala samspel, som beteendet kan bli ett problem. De tre främsta 

riskfaktorerna för att utveckla en ätstörning är kvinnligt kön, ung ålder och intensiv 

bantning (Statens Folkhälsoinstitut, 2006). Ätstörningar är svårbehandlade och 

behandlingarna kan vara komplicerade, vilket beror på personens brist på motivation 

(Smink et al., 2012). De vanligaste formerna av ätstörningar är anorexia nervosa, 

bulimi nervosa, hetsätning och ätstörningar utan närmare specifikation (UNS) (SPF, 

2015). 

Anorexia nervosa 

Anorexia nervosa debuterar oftast i åldrarna 15–20 år och börjar vanligtvis med en 

stressad situation i livet. Anorexia nervosa definieras som orimligt stor bantning som 

resulterar i kraftig viktminskning (Salzmann-Erikson & Dahlén, 2016). Sjukdomen 

börjar vanligtvis med successivt reducerat fettintag och minskning av matportioner. 

Personens hela tankeverksamhet går åt till att planera mat och vad som kan göras för 

att kompensera för det som konsumerats. Ett ofta förekommande symtom är en 

överdriven fysisk aktivitet. Måltiderna blir starkt sammankopplade med rädslan för 

viktökning som ger en stark ångest. Personer med anorexia nervosa har ett direkt 

samband mellan sin självkänsla och hur mycket de lyckas behärska sin vikt och 

matkonsumtion (SPF, 2015). 

Bulimi nervosa 

Bulimi nervosa uppkommer ofta i de senare gymnasieåren eller tidiga vuxenlivet. 

Bulimi nervosa innebär ett sjukligt förhållande till mat, vikt och kroppsutseende 

(Broussard, 2005). Sjukdomen karaktäriseras av upprepad hetsätning som följs av 

kompensatoriska beteenden som exempelvis kräkningar eller stor förbrukning av 

laxermedel (Treasure et al., 2010). En stark och intensiv ångest uppstår ofta efter en 

episod av hetsätning. Personerna kan uppleva det som skrämmande att de inte har 

kontroll över den mat de konsumerar. Känslor som skam, maktlöshet, avsmak och 

ångest är ofta förekommande (SPF, 2015). 

Hetsätning 

Hetsätning innebär att en person konsumerar en stor mängd mat under en kort tid. 

Efter en episod av hetsätning känner personen ofta ångest och skuldkänslor över den 

mat de konsumerat. Hetsätning är ofta förknippat med depressiva symtom och förlust 

av kontroll. Återfall hos personer med hetsätning förekommer mer frekvent än hos 

personer med bulimi nervosa (Allen et al., 2015).   

 

Ätstörningar utan närmare specifikation (UNS) 

Ätstörningar UNS innebär en person som lider av en ätstörning men som inte 

uppfyller diagnoskriterierna för att få diagnosen anorexi nervosa, bulimi nervosa eller 
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hetsätning (Le Grange, Swanson, Crow & Merikangas, 2012). Personer med 

ätstörning UNS kan exempelvis, likt en bulimiker, äta stora mängder mat och sedan 

kräks upp det igen. Skillnaden mellan ätstörningar UNS och  bulimi nervosa kan vara 

att personen inte gör det lika frekvent (Shisslak et al., 1995). 

Diagnostik 

Verktyget som används för att bedöma och diagnostisera ätstörningar heter 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Det är ett 

klassificeringssystem som hjälper vårdpersonal att ställa diagnoser inom psykiska 

sjukdomar. En uppdatering gjordes från DSM-IV till DSM-5 för att lättare upptäcka 

personer med ätstörningar och diagnosera dem med någon av de fyra ätstörnings 

kategorier anorexia nervosa, bulimi nervosa, hetsätning eller ätstörningar UNS. Från 

DSM-IV ändrades kriterierna för att lättare kunna ställa en diagnos. I DSM-5 

ändrades ett av kriterierna för anorexia nervosa till att personen inte behöver drabbas 

av amenorré. Kriteriet för diagnosen bulimi nervosa minskade till användning av 

kompensationsbeteende efter hetsätning till en gång i veckan och hetsätning utan 

kompensationsbeteende mynnade ut till en egen diagnos (Vo, Accurso, Goldschmidt 

& Le Grange, 2016). 

Vård 

Det gjordes en satsning 1993 på vårdenheter som tog emot personer med ätstörningar. 

Idag finns det specialiserade ätstörningsenheter i samtliga län i Sverige, trots detta är 

det brist på vårdplatser (SPF, 2015). Vården för ätstörningar utvecklas ständigt och 

från 2014 finns det ätstörningsenheter som erbjuder patienter eget tillträde till vården. 

Personer som har vårdkontakt för sin ätstörning erbjuds möjlighet att lägga in sig 

själva utan att bli ifrågasatta. Inläggningen gäller en specifik vårdavdelning och kan 

vara upp till sju dagar. Orsaken till inläggningen kan bero på psykisk eller fysisk 

ohälsa. Denna satsning inom vården för ätstörningar har som målet att öka 

möjligheten för personer med ätstörningar att erhålla specialistvård. Personer med 

ätstörningar bör möta personal med rätt kunskap kring sjukdomen (Strand, Bulik, von 

Hausswolff- Juhlin & Gustafsson, 2017). 

Omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad innebär att patienten är i fokus. Vid ätstörningar är det 

viktigt att omvårdnaden utgår från patientens egna upplevelse av sjukdomen 

(Edvardsson & Innes, 2010). Att skapa en relation mellan sjuksköterskan och 

patienten är av stor vikt, och en sådan relation tar tid att bygga. Kontinuitet är en 

grundpelare för sjuksköterskan för att få möjlighet att lära känna patienten. Personer 

som har en ätstörning lever i förnekelse och kontrollbehovet är enormt, sjukdomen 

har blivit personens liv och trygghet. Det är därför svårt för vårdpersonal att skapa en 

tillitsfull relation, då dessa personer inte vill ha en relation med människor som vill 

bryta ner deras trygghet (Broussard, 2005). Som sjuksköterska är det viktigt att känna 
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sina patienter, om det inte finns en etablerad relation är det svårt att skapa förtroende. 

Det är inte bara rädslan om viktuppgång och kontrollförlust som försvårar 

omvårdnaden och behandlingen. Karakteristiskt för dessa patienter är att de även lider 

av en dålig självbild. Deras kognitiva förmåga är ofta försämrad då de lider av 

undernäring, vilket innebär att förmågan att skilja på negativt och positivt är nedsatt. 

Det är viktigt att patienterna känner samhörighet med sjuksköterskan, då det 

underlättar för sjuksköterskan när patienterna uttrycker sina känslor (Salzmann-

Erikson & Dahlén, 2016). En känslomässig relation mellan sjuksköterska och patient 

anses avgörande för beteendeändring hos patienten (Salzmann-Erikson & Dahlén, 

2016). 

 

Omvårdnadsteori 

Enligt Orems (1991) omvårdnadsteori har varje person en inre drivkraft till egenvård. 

Egenvård innebär att utföra handlingar som bevarar och främjar det egna 

välbefinnandet. Som sjuksköterska finns det ett ansvar att underlätta för patienten att 

prioritera omvårdnad som gynnar egenvården och förmedla kunskap till patienten. 

Patienten kan då ta kontroll över den personliga hälsan på ett livsupprätthållande och 

positivt sätt (Orem, 1991). Egenvårdsteorin beskrivs utifrån tre teman. I det första 

temat ingår de universella egenvårds behoven och det berör kroppens basala och 

fysiologiska behov så som vätska, näring och elimination. Det andra temat är de 

utvecklande egenvårds behoven, vilket innebär de utvecklingsfaser personer 

genomgår i livet. Det tredje temat är de behov som förknippas med hälsoproblematik, 

vilket innebär att avvärja negativ utvecklig av ohälsa. De tre teman är motståndet för 

skadlig utveckling och negativa mönster vid sjukdom (Orem, Taylor & Renpenning, 

2001). Som sjuksköterska är ens huvuduppgift att ledsaga och skapa en 

hälsofrämjande miljö för att patienten skall kunna fatta och göra positiva beslut för sin 

hälsa (Orem,1991). Orem (1991) betonar att det är hos patienten styrkan finns att ta 

hälsofrämjande beslut.  

Patientdelaktighet 

Enligt Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) är en patient inte 

enbart en patient utom det är en person som är betydelsefull i vården. Som patient är 

det viktigt att vara delaktig i vården och för att kunna vara delaktig behöver patienten 

ta del av information om den egna omvårdnadssituationen. Patienter upplever att när 

de tar ansvar för sin egen hälsa är de delaktiga i vården och deras självinsikt ökar. Det 

är sjuksköterskan som har ansvaret att göra patienten delaktig i vården och att öka 

patientens kunskaper om omvårdnadssituationen. Det är sjuksköterskan som bedömer 

patientens förståelse, och utifrån patientens kunskap öka förståelsen genom ett 

ständigt informationsflöde. Sjuksköterskan skall delvis utifrån patientens önskemål 

forma vården för att öka patientens motivation och engagemang. Patienten skall ges 

möjlighet att delta i beslutstaganden angående hur omvårdnaden skall formas. Nya 

sjuksköterskor vid varje vårdtillfälle kan skapa svårigheter hos sjuksköterskorna att 

förstå patientens förväntningar. En väl etablerad kontakt med en specifik 
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sjuksköterska underlättar omvården då förtroende mellan patient och sjuksköterska 

ökar (Larsson et al., 2007). Sarvimäki och Stenbock-Hult (2006) betonar att 

patientdelaktighet kan yttras i tre kategorier, emotionellt, intellektuellt och socialt. 

Emotionell delaktighet är när patienten upplever sig ha en betydelsefull roll som 

sjuksköterskan tar hänsyn till. Sjuksköterskan skall utifrån patientens önskemål 

utforma omvårdnaden. Kategorier två är intellektuell delaktighet som innebär att 

patienten får information och vilket skapar trygghet i omvårdnaden. Social delaktighet 

innebär att patienten blir respekterad och är delaktig i beslutstaganden (Sarvimäki och 

Stenbock-Hult, 2006). 

Problemformulering 

Ätstörningar innebär en fixering av det egna ätbeteendet och obehandlat kan 

ätstörningen innebära negativa konsekvenser för personen. Ätstörningen tar kontroll 

över personens liv. För sjukvården finns det ett värde av att ta del av patienternas 

erfarenheter av vården då kunskapen kan användas för att tillgodose vård ur ett 

patientperspektiv. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa hur patienter med ätstörningar upplevde vården. 

Metod 

Design 

Utifrån Forsberg och Wengström (2015) har studien skapats som en allmän 

litteraturstudie där vetenskapliga artiklar har samlats in och bearbetats. 

Datainsamling och urval 

Inledningsvis skapades en helhetsbild av tidigare forskning i området, därefter gjordes 

flertal informationssökningar i databaser, litteratur och på internetsidor (Östlundh, 

2012). Ett preliminärt syfte skapades och utifrån det skapades specifika sökord 

(Forsberg & Wengström, 2015). De utvalda sökorden var: erfarenhet, omvårdnad, 

patienter, perspektiv, sjukvård, vård och ätstörningar. För att de utvalda sökorden 

skulle ge bredare resultat översattes de till liknande begrepp på engelska vilket 

resulterade i: care, eating disorders, experiences, health care, nursing och patients. 

Synonymer till ordet erfarenheter användes i första sökningen och de synonymerna 

var upplevelser (perceptions), attityder (attitudes) och synen (views).   

 

Sökordsöversikt visas i tabell 1 (bilaga A) och sökhistorik presenteras i tabell 2 

(bilaga B). Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl (Cumulative Index of Nursing 

and Allied Healt), Pubmed ( Publicmedline) och PsycINFO. De databaserna har alla 

omvårdnadsfokus (Östlundh, 2016; Forsberg & Wengström, 2015). Sökningarna 

skedde med de specifika sökorden och booleska operatorer som AND (och) och OR 
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(eller). AND användes för att förfina sökningen och OR användes för att utöka 

sökningen. Artiklar som eftersöktes var vetenskapliga originalartiklar (Östlundh, 

2012). Den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna bedömdes med hjälp av Carlsson 

och Eimans granskningsmall (2003). Där klassades artiklarna i tre grader utifrån 

poängsättning, där grad III (60–69%) innebar låg vetenskapliga kvalité, grad II (70%-

79%) innebar medel vetenskapliga kvalité och grad I (80–100%) innebar hög 

vetenskapliga kvalité (Carlsson & Eiman, 2003). Inklusionskriterier användes för att 

begränsa antalet träffar i sökningarna genom att enbart söka efter aktuella artiklar som 

var publicerade mellan 2008–2018. Detta kriterium användes för att forskning 

utvecklas och väsentlig forskning krävdes för att göra studien aktuell (Östlundh, 

2012). Peer-reviewed användes för att begränsa till artiklar som publicerats i 

vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012). I de databaser som det var möjligt att 

begränsar till enbart artiklar som hade abstrakt användes det. Utifrån Carlsson och 

Eimans granskningsmall (2003) valdes enbart artiklar med vetenskaplig kvalité I och 

II för att ha hög kvalité i arbetet.  

Sökningar i Cinahl 

Första sökningen i Cinahl gjordes 17/10 och var en fritextsökning. Sökorden som 

användes var: eating disorder patients AND experiences OR perceptions OR attitudes 

OR views AND care. Sökningen genererade 51 artiklar. Alla abstrakt lästes igenom 

för att inte missa betydande material. Trettionio artiklar exkluderades på grund av att 

de inte svarade på syftet. De resulterade i tolv artiklar som lästes igenom i sin helhet 

och kvalitetsgranskades. Av dessa elva svarade inte sju stycken på syftet och två 

bedöms inte uppnå tillräcklig vetenskaplig kvalité. Sökningen genererade i två (2) 

resultatartiklar. Artiklarna motsvarade litteraturstudiens syfte och bedömdes till grad I 

enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 

  

Andra sökningen i Cinahl gjorde 23/10 och var en fritextsökning med följande 

sökord: patients perspective AND eating disorder AND care. Denna sökning 

resulterade i sju artiklar varav en var dubblett från tidigare sökningar. Resterande sex 

artiklars abstrakt lästes igenom och två av dessa artiklar svarade inte på syftet. Tre (3) 

artiklar motsvarade syftet och bedömdes till grad I i Carlsson och Eimans 

granskningsmall (2003). 

Sökning i PsycINFO 

Sökningen i PsycINFO gjordes 23/10 och var en fritextsökning. Sökorden som 

användes var: (eating disorders) AND (patient experiences) AND nursing. Sökningen 

genererade 63 artiklar varav titlarna kollades igenom för att exkludera titlar där andra 

sjukdomar fanns med. Där abstrakt fanns tillgängligt lästes dessa. Sexton stycken gick 

vidare för att läsas i sin helhet, därefter exkluderas tolv stycken då de inte svarade på 

syftet. Fyra (4) artiklar blev resultatartiklar. Två av de fyra resultatartiklarna 

bedömdes till grad I och två bedömdes till grad II enligt Carlsson och Eimans 

granskningsmall (2003). 
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Sökning i Pubmed 

Sökningen i Pubmed gjordes 18/10 med ämnesord som kompletterades med 

fritextord. Sökorden som användes var: (patient perspectives) AND eating disorders 

[MeSH Terms]. Sökning genererade 50 artiklar och 50 abstrakt lästes igenom. Utifrån 

det exkluderades 45 artiklar då de inte svarade på syftet. Därefter lästes fem artiklar 

igenom i sin helhet och kvalitetsgranskades. Av dessa svarade inte tre artiklar på 

syftet då de var medicinskt inriktade. En (1) gick vidare som resultatartikel och en 

visade sig vara dubblett. Resultatartikeln motsvarade syftet och bedömdes till grad I 

enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 

Databearbetning 

Databearbetningen skedde ur ett omvårdnadsperspektiv och ett induktivt arbetssätt. 

Det innebar att varje resultatartikel bearbetades och sammanställdes i 

artikelöversikten (Henricson, 2012). Forsberg och Wengström (2015) betonar vikten 

av processen vid en innehållsanalys. Bearbetningen utgick från Forsberg och 

Wengströms (2015) fem steg för att göra en innehållsanalys och i det första steget 

lästes och bearbetades de tio resultatartiklarna och detta gjordes både enskilt och 

gemensamt för att skapa en större förståelse för innehållet. Steg två innebar att sätta 

artiklarnas resultat i samband med syftet och strukturera upp i artiklarnas resultat. En 

granskning gjordes för att framhäva de oklarheter som upplevdes i artiklarnas resultat. 

I steg tre sammanställdes resultaten i tabellform för att identifiera gemensamma 

nämnare. I steg fyra plockades meningsbärande komponenter ut som passade syftet, 

de bearbetades och sammanställdes utifrån de gemensamma nämnarna. Gemensamma 

komponenter bildade specifika teman och underteman, artiklarnas resultat jämfördes 

mer djupgående. I det femte steget diskuterades och tolkades resultatet. I tabell 3, 

bilaga C visas en artikelöversikt för varje resultatartikel. Resultaten i artiklarna hade 

gemensamma nämnare även om patienterna hade olika erfarenheter av vården. De 

teman som framkom var: Vikten av att skapa relationer, Upplevelsen av behandling 

och Betydelsen av kunskap hos vårdpersonal. Behandling fick underteman som var: 

Ambivalens inför behandling, Miljös påverkan vid behandling, Påfrestande 

viltövervakning och Behandlingen upplevdes komplex.  

Forskningsetiska överväganden 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor beskriver ett etiskt synsätt 

och syftet är att säkerställa den enskilda individens integritet och människovärde. Om 

riskerna för hälsa, säkerhet och integritet uppges har mindre betydelse än forskningen 

själv godkänns forskning. Det innebär att värdera deltagarnas hälsa mot ny forskning 

(SFS 2003:460). Enligt Helsingforsdeklarationen är patientens intresse det viktigast 

och som skall prioriteras över forskning och samhällets behov (World Medical 

Association [WMA], 2013). En etisk kommitté bör kontaktas om en forskningsstudie 

ska genomföras för att få ett etiskt godkännande (Forsberg & Wengström, 2015). 

Deltagarnas personuppgifter skall användas konfidentiellt och skydda deltagarnas 
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integritet. I en studie ska varje deltagare ha möjlighet att neka till deltagande eller 

avbryta deltagandet och inte behöva uppge varför avbrottet sker (WMA, 2013). 

Sveriges riksdag (2018) skapade lagen Lag (2018:218) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning för att värna och skydda om individers 

identitet och att personuppgifter ska hanteras med sekretess (2018:218). I nio av 

artiklarna framkom de är godkända av en etisk kommittee, i den tionde artiklarna 

betonas hur studien har värnat om deltagarnas integritet och deltagarna har förblivit 

anonyma. 

Resultaten i den allmänna litteraturstudies vetenskapliga artiklar ger en ökad 

förståelse för patienter med ätstörningar upplevelser av vården. Resultat baseras på 

tidigare studier och det innebär att det krävs inget nytt deltagande av patienter för att 

sammanställa resultatet (Kjellström, 2012). Under arbetets gång har etiska skildringar 

diskuterats för att kunna förstå och framhäva patienternas subjektiva upplevelser av 

vården på ett korrekt och värdigt sätt. Det har gjorts genom att arbeta med syftet 

tillsammans med ursprungskällan för att inte missuppfatta materialet (Kjellström, 

2012). Det innebär att studien som utförts är av stor nytta och att patienterna skulle 

utsättas för risker var oansenlig (Kjellström, 2012). Det finns risker i att genomföra 

studier, en av riskerna i studien är att sjuksköterskor med kunskapsbrist om 

ätstörningar inte kan ta till sig den aktuella informationen som utgår från patienternas 

perspektiv. 

 

Resultat 

I resultatet framkom tre teman som belyser patienternas upplevelse av vården. De tre 

temana benämns: Vikten av att skapa relationer, Upplevelsen av behandling och 

Betydelsen av kunskap hos vårdpersonal. Behandling fick underteman som var: 

Ambivalens inför behandling, Miljös påverkan vid behandling, Påfrestande 

viltövervakning och Behandlingen upplevdes komplex. 

Vikten av att skapa relationer 

Forskningen visade att patienter med ätstörningar upplevde relationen med 

vårdpersonalen som betydelsefull (Reid, Burr, Williams & Hammersley, 2008; Sly, 

Morgan, Mountford, Sawer, Evans & Lacey, 2014;). Det första mötet mellan 

vårdpersonal och patient uppfattades som extra viktigt eftersom det låg till grunden 

för en god relation (Reid et al., 2008; Sly et al., 2014). Det var viktigt för patienterna 

att vårdpersonalen inte hade en förutfattad mening om dem (Wright & Hacking, 

2011), fanns det förutfattade meningar kunde det generera känslor hos patienterna 

som dumhet, ensamhet och utsatthet (Gulliksen, Espeset, Nordbø, Skårderud, Geller 

& Holte, 2012; Gulliksen et al., 2014). I dialogen med vårdpersonalen upplevdes en 

känsla av att bli tagen på allvar som synnerligen betydelsefull, och att vårdpersonalen 

visade engagemang och lyhördhet genom att ge respons (Reid et al., 2008; Sly et al., 
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2014). Flera patienter beskrev att de någon gång haft ett negativt möte med vården, 

vilket de uppfattade som destruktivt och potentiellt förvärrande av ätstörningen 

(Gulliksen et al., 2012; Gulliksen et al., 2014). Patienterna upplevde ett behov av att 

bevisa att de var riktigt sjuka (Gulliksen et al., 2012). Patienterna uppgav att de kunde 

ha en dålig inställning gentemot vårdpersonalen till en början men att inställningen 

förändrades med tiden (Gulliksen et al., 2014; Sly et al., 2014). 

Tryggheten och förtroendet som patienten kände för vårdpersonalen var viktig (de la 

Rie, Noordenbos, Donker & van Furth, 2008; Gulliksen et al., 2014; Sheridan & 

McArdle, 2016) eftersom det innebar att de kunde vara sig själva med vårdpersonalen 

(Gulliksen et al., 2014; Sheridan & McArdle, 2016). Tryggheten och förtroendet 

innebar att patienterna upplevde att vårdpersonalen inte skulle överge dem oavsett 

vilka känslor eller dåliga beteenden som de uttryckte (Wright & Hacking, 2011). 

Därför var det viktigt med kontinuitet i vårdpersonal. De personliga relationerna 

mellan vårdpersonalen och patienterna byggdes upp genom att möta samma 

vårdpersonal under en längre tid (Sheridan & McArdle, 2016). Patienterna skapade 

oftast en relation till en specifik person i vårdpersonalen som de kände extra 

förtroende och trygghet för (Reid et al., 2008), de kunde likna förtroendet till en 

moder enligt Wright och Hacking (2011). Enligt Reid et al. (2008) skapades 

tryggheten och förtroendet mellan patient och vårdpersonal genom en god 

kommunikation mellan parterna och det skapade möjlighet till samtal (van Ommen, 

Meerwijk, Kars, Elburg & Meijel, 2009). Upplevelsen av att vårdpersonalen såg 

individen och inte diagnosen genererade en jämställd relation enligt patienterna. Det 

var viktigt att det fanns respekt och acceptans mellan vårdpersonal och patient och att 

den ena inte fick dominera den andra (Sly et al., 2014). Enligt Gulliksen et al. (2012) 

och Gulliksen et al. (2014) skapades respekt mellan vårdpersonal och patient när 

vårdpersonalen tog deras erfarenheter och perspektiv på allvar. En jämställd relation 

gav känsla av kontroll och samhörighet för patienterna (Reid et al., 2008), vilket var 

viktigt eftersom en rak och ärlig kommunikation innebär känsla av trygghet. Ett rakt 

tillvägagångssätt skapade möjlighet att upprätthålla en jämställd relation (Sly et al., 

2014). Somliga patienter ansåg att om de inte kunde vara sig själva och ärliga med 

vårdpersonalen kunde det hindra relationen (Sly et al., 2014). Det var viktigt för 

patienterna att vårdpersonalen kunde förstå deras situation (Reid et al., 2008; Zaitsoff, 

Yiu, Pullmer, Geller & Menna, 2015), när vårdpersonalen hade erfarenheter av att 

arbeta med ätstörningar gav det en positiv inverkan på patienterna (Sly et al., 2014; 

Gulliksen et al., 2012). Det fick patienterna att känna sig sedda, omhändertagna och 

de fick känslan av att vårdpersonalen ville att de skulle återhämta sig (Reid et al., 

2008; Sheridan & McArdle, 2016). Patienter med ätstörningar menade på att de var 

viktigt att vårdpersonalen bekräftade att de var på väg i rätt riktning då det ledde till 

ökad motivation hos patienterna (Sheridan & McArdle, 2016). Vårdpersonal som 

visade empati gentemot patienterna gav känslan att de värnade om dem och att de 

uppriktigt brydde sig om dem (van Ommen et al., 2009; Sheridan & McArdle, 2016). 

När vårdpersonalen kunde ge ett empatiskt stöd till patienterna bidrog det till ett gott 
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relationsskapande. Det tog tid att bygga upp en empatisk relation, patienter och 

vårdpersonal behövde få tid att lära känna varandra och skapa en relation (van 

Ommen et al., 2009; Sheridan & McArdle, 2016). Att kunna ge tid krävde tålamod 

och därför ansågs tålamodet ha en väsentlig roll i relationen (Wright & Hacking, 

2011; Gulliksen et al., 2012; Zaitsoff et al., 2015). Tålamod hos vårdpersonalen 

visades när de inte satte upp tidsgränser gentemot patienterna (Zaitsoff et al., 2015), 

då en beteendeförändring tog tid (Gulliksen et al., 2012). Vårdpersonal med ett 

auktoritärt bemötande kunde uppfattas olika av patienterna. Somliga patienter ansåg 

att det var förtroendeingivande att bemötas med auktoritet, yrkeskompetens och 

självförtroende (Gulliksen et al., 2012). Andra patienter påverkades negativt och 

ansåg att vårdpersonalen uppträdde överlägset, vilket gav dem en upplevelse av att bli 

tillsagd hur de skulle känna och bete sig (Sly et al., 2014; Zaitsoff et al., 2015).  

Patienterna beskrev vikten av att få hjälp med att få kontakt med andra patienter i 

samma situation. Det gav motivation och hopp att se andra tillfriskna. Det var viktigt 

att dela sina känslor med de andra patienterna för att få förståelse och stöttning. 

Patienter som hade kommit längre i behandlingen fick känna sig stolta, behövda och 

fick agera förebilder (van Ommen et al., 2009; Sheridan & McArdle, 2016). 

Upplevelsen av behandling 

Ambivalens inför behandling 

Patienterna var ambivalenta inför behandlingen eftersom de inte upplevde 

ätstörningen som ett problem (Reid et al., 2008; Gulliksen et al., 2014). Patienternas 

erfarenheter var att de ville behålla sin ätstörning för sig själva (Gulliksen et al., 

2014). Ambivalensen var riktat mot den kontroll och tillfredsställelse de upplevde 

med det ätstörda beteendet och de var rädda att gå miste om den kontrollen (Reid et 

al., 2008; van Ommen et al., 2009; Gulliksen et al., 2014). De kände oro och rädsla 

inför behandlingen eftersom full kontroll inte var möjligt under behandlingstiden 

(Reid et al., 2008). Uppfattningen var att patienternas egna kontroll skulle fråntas 

vilket det resulterade i att patienterna gjorde motstånd till behandlingen (Reid et al., 

2008). Somliga patienter förklarade att de hade kommit i kontakt med vården 

eftersom de sökt hjälp för de negativa konsekvenserna ätstörningen medförde, men att 

de ville bevara de positiva effekterna och därför var de inte mottagliga till att påbörja 

en behandling (Gulliksen et al., 2014). Patienter som blev tvångsintagna för sin 

ätstörning upplevde känslan av att vara instängda eftersom de behandlades mot sin 

vilja. Flera patienter upplevde ilska och förlust av autonomi vilket resulterade i att 

rädslan och ångesten för tvångsbehandling stärktes (Gulliksen et al., 2014). Det 

gjorde att ätstörningen fick ett starkare fäste (Sheridan & McArdle, 2016). Under 

behandlingen var det viktigt att vårdpersonalen visade att det var närvarande och 

aktiva. Patienterna uppgav att när vårdpersonalen gav råd och vägledning och inte 

ställde krav innebar det en känsla av kontroll för patienterna (Reid et al., 2008) och de 

upplevde att beteendeförändringen inte påskyndades (Wright & Hacking, 2011; 

Gulliksen et al., 2012; Zaitsoff et al., 2015). 
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Miljös påverkan vid behandling 

Patienter hade olika erfarenheter av miljöns påverkan på behandlingen (Bravender, 

Elkus & Lange, 2016; Sheridan & McArdle, 2016). I början av behandlingen ansåg 

patienterna att de behövde ständig närvaro av vårdpersonalen vilket de fick i 

sjukhusmiljö (Bravender et al., 2016). Sjukhusmiljön problematiserade allvaret i 

sjukdomen och det var på sjukhuset som patienterna ansåg att den riktiga första 

hjälpen fanns (Bravender et al., 2016). Patienter som hade upplevt både sjukhusmiljö 

och bostadsanpassad miljö ansåg behandling i bostadsanpassad miljö som mer positiv 

då den upplevdes vara realistisk och normal (Sheridan & McArdle, 2016). Känslan av 

normalitet försvagades i sjukhusmiljön (Sheridan & McArdle, 2016) och de upplevde 

sig isolerade (Bravender et al., 2016). Den dostadsanpassad miljön liknande deras 

hemmiljö, då patienterna hade egna rum och toaletter samt att det fanns en skola 

och trädgård. I den bostadsanpassade miljön ansåg patienterna att vårdpersonalen 

fokuserade på individen, inte sjukdomen. Sjukhusmiljön innebar ett fokus på de 

patologiska symtomen i ätstörningen och det stressade patienterna (Sheridan & 

McArdle, 2016). För flera patienter ingick det gruppbehandling och samtal (van 

Ommen et al., 2009). Patienter som hade erfarenheter av både stora och små 

behandlingsgrupper betonade att det var mer positivt med mindre grupper. Det 

individuella stödet och den personliga omvårdnaden ökade i mindre grupper och 

patienterna lärde känna varandra bättre. I större grupper skapades ofta konkurrens 

bland patienterna och ätstörningen etablerade sig och blev starkare (Sheridan & 

McArdle, 2016). Patienters erfarenheter av att tillsammans med andra patienter 

bekämpa sin ätstörning var positivt. Behovet av stöd i återhämtningen var stort och att 

få de från andra i samma situation var viktigt. Genom observation av andra patienters 

tillfrisknande främjas positivt beteende. Patienter som var längre fram i sin 

behandling blev förebilder och uppmuntran från dessa patienter var viktigt (Van 

Ommen et al., 2009). 

Påfrestande viktövervakning 

Patienterna betonade att det var betydelsefullt att vårdpersonalen var raka och ärliga 

när de gällde viktuppgång i behandlingen (Reid et al., 2008; Wright & Hacking, 

2011). Invägningar gjordes kontinuerligt och ansågs som det obehagligaste i 

behandlingen då patienterna benämnde det som en inre strid mellan ätstörningen och 

sitt inre jag. Det var viktigt att patienterna kände sig trygga vid vägningarna. Patienter 

beskrev att de hade vägrat att väga sig om den inte utfördes av en specifik 

vårdpersonal (Wright & Hacking, 2011). Genom kontinuiteten under behandlingen 

skapades tryggheten hos patienterna (van Ommen et al., 2009). Den del av 

behandlingen som fokuserade på viktuppgång upplevdes vara påfrestande men 

betydelsefull då viktuppgång var ett tydligt resultat av återhämtning (Wright & 

Hacking, 2011). 
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 Behandlingen upplevdes komplex 

Behandlingens uppbyggnad hade en stor betydelse för patienterna. I början av 

behandlingen fråntogs patienterna kontroll eftersom de inte hade förmåga att bryta sitt 

ätstörda beteende själva (van Ommen et al., 2009). Till en början behövde patienterna 

tillstånd för att vara ensamma annars var det alltid en vårdpersonal närvarande (Van 

Ommen et al., 2009; Bravender et al., 2016). I behandling för ätstörningar ingick det 

att skapa ett normalt ätbeteende vilket viktigt redan i början av behandlingen (van 

Ommen et al., 2009). De upplevdes extremt obehagligt att utsättas direkt för måltider 

i grupp men däremot beskrev patienter som tillfrisknat från sin ätstörning att det 

aggressiva tillvägagångssättet hjälpte dem (van Ommen et al., 2009). Patienterna 

ansåg att det behövdes en strukturerad måltidssituation direkt i behandlingen för att 

återfå ett normalt ätbeteende (van Ommen et al., 2009; Bravender et al., 2016). 

Måltidssituationerna upplevdes som extremt stressande och enligt somliga patienter 

uppfattades behandlingsmetoderna som hårda, till exempel beskrev vissa patienter att 

de hade blivit tillsagda att det fanns en normal takt att äta i och att de åt för långsamt 

(van Ommen et al., 2009; Bravender et al., 2016). Patienterna fick inte välja om de 

skulle ha pålägg eller inte på smörgåsen, måltiderna skulle ätas och nolltolerans mot 

fysisk aktivitet fanns (van Ommen et al., 2009). I behandlingen av ätstörningar var det 

viktigt att ta ett steg i taget och varje steg i rätt riktning var värdefullt (Van Ommen et 

al., 2009; Zaitsoff et al., 2015). Patienterna betonade betydelsen av att inte bara 

behandla kroppen och vikten vid ätstörning, behandlingen behövde även inkludera de 

psykiska bekymren som patienten upplevde (de la Rie et al., 2008; Reid et al., 2008). 

Vårdpersonalen behövde visa vad ett normalt ätbeteende var och vad andra sociala 

beteenden innebar (van Ommen et al., 2009). Vårdpersonalens kunskap var viktig för 

patienten eftersom om den dåvarande behandlingsmetoden inte fungerade behövdes 

strategi bytas och det var vårdpersonalen ansvar (Zaitsoff et al., 2015). Det var 

betydelsefullt att all vårdpersonal hade bred kunskap om olika behandlingsmetoder 

för att skapa en personcentrerad vård (de la Rie et al., 2008; van Ommen et al., 2009).  

 

En individuell vårdplan var viktigt för att patienterna skulle uppleva att behandlingen 

utgick ifrån dem (Zaitsoff et al., 2015; Sheridan & McArdle, 2016). Erfarenheterna 

var att behandling som utgick från vårdplanen som de hade varit delaktiga i att skapa 

var positiv och personcentrerad (van Ommen et al., 2009; Sheridan & McArdle, 

2016). Det var viktigt för patienterna att det fick upprätthålla sin autonomi under 

behandlingen (Reid et al., 2008) genom delaktigheten i sin egen vård främjades den 

(Sheridan & McArdle, 2016). Patienterna upplevde delaktighet och autonomi i 

behandlingen när vårdpersonalen lyssnade på patienterna och utgick ifrån dem (van 

Ommen et al., 2009; Sheridan & McArdle, 2016). Det var positivt att vara aktiv i 

behandlingen och att delta (Reid et al., 2008; Sly et al., 2014). När patienterna inte 

fick vara delaktiga i vården kunde symtomen förvärras (Zaitsoff et al., 2015). 

Delaktighet i målsättningar och beslutstaganden skapade motivation och hanterbara 

mål skapade bättre förutsättningar för patienternas tillfrisknande (Zaitsoff et al., 

2015). Vårdplanen gav möjlighet för patienten att strukturera upp behandlingen och 
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återfår kontroll över hälsofrämjande beteenden (van Ommen et al., 2009). 

Utvärdering och uppdatering av vårdplanen upplevdes positivt då det skildrade deras 

tillfrisknande (van Ommen et al., 2009; Sheridan & McArdle, 2016). 

I senare del av behandlingen var det viktigt att utveckla ätbeteendet i andra sociala 

sammanhang för patienterna. Gradvis behövde de utsättas för andra miljöer istället för 

vårdmiljön för att patienten skulle återfå sitt liv i en ny kropp (van Ommen et al., 

2009). Det var viktigt att utvecklas som individ och inte enbart som patient för att 

lättare återfå ett vardagsliv (Sheridan & McArdle, 2016). Stödet från vården fick inte 

avslutas när patienten började vårdas hemifrån (van Ommen et al., 2009) eftersom 

patienterna behövde vårdpersonalen för att ventilera och utvärdera beteenden och 

känslor (van Ommen et al., 2009; Gulliksen et al., 2012). Patienterna upplevde att de 

hade fått verktyg och kunskap att klara av att återgå till hemmet men behövde 

fortfarande tryggheten från vårdpersonalen (Sheridan & McArdle, 2016). Det var 

viktigt att patienten inte gjorde framsteg för snabbt eftersom det ökade risken för 

återfall och det var även viktigt att vårdpersonalen inte tog avstånd från patienten för 

fort (Reid et al., 2008; van Ommen et al., 2009).  

Vid hemgång upplevde patienterna att de förväntades vara oberoende av vård (Reid et 

al., 2008) trots det var balansen mellan att bevara vården och ta eget ansvar viktigt för 

att upprätthålla sitt nya beteende. Att vara hemma innebar för patienterna att de 

upplevde sin förmåga att ta ansvar för sitt näringsintag och fysisk aktivitet och 

patienterna beskrevs det som en uppenbarelse då livet med vänner, skola och jobb var 

roligare än livet med ätstörningen (van Ommen et al., 2009). 

Betydelsen av kunskap hos vårdpersonal 

Patienter värdesatte kunskap och tidigare erfarenheter hos vårdpersonalen (Reid et al., 

2008). Det betonades att patienterna kände oro i mötet med vården eftersom det var 

påfrestande att möta vårdpersonal som inte hade tillräcklig kunskap om ätstörningar 

(Gulliksen et al., 2014). Vårdpersonal med otillräcklig kunskap ansåg patienterna 

hade sämre bemötande och kunde utlösa negativa känslor och destruktiva beteenden. 

Patienterna upplevde att deras sjukdomsbild ofta förminskades i mötet med 

vårdpersonal med bristande kunskap (Gulliksen et al., 2014). Oftast kopplade 

patienterna de negativa erfarenheterna till en specifik vårdpersonal och inte en 

yrkesgrupp. När vårdpersonalen hade god kännedom om sjukdomsbilden genererade 

det fokus på bakomliggande faktorer (de la Rie et al., 2008; Reid et al., 2008). Detta 

fokus kunde exempelvis vara på självbild, självkännedom och att förstå det negativa 

ätbeteendets ursprung och uppbyggnad (Reid et al., 2008). Det var viktigt att 

vårdpersonalen såg patienten bakom ätstörningen (de la Rie et al., 2008; van Ommen 

et al., 2009) och att de förstod att patienten inte är sin sjukdom utan en individ 

(Wright & Hacking, 2011; Sheridan & McArdle, 2016). Vårdpersonal med kunskap 

och erfarenheter av ätstörningar informerade patienterna fortlöpande om ätstörningen. 

Patienterna betonade vikten av att få djupare förståelse av sjukdomen (van Ommen et 
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al., 2009) och genom vägledning från vårdpersonalen gav det ökad kunskap och 

förståelse (Sheridan & McArdle, 2016). Patienterna såg enbart de positiva effekterna 

av att ha en mager kropp och det innebar att patienterna gjorde motstånd mot 

behandlingen. Genom att öka kunskapen om de negativa effekterna motverkades 

viljan av att behålla sjukdomen (van Ommen et al., 2009; Zaitsoff et al., 2015). 

Vårdpersonal med erfarenhet av att behandla ätstörningar kunde använda den 

kunskapen genom att referera till tidigare erfarenheter. Patienterna upplevde då att 

vårdpersonalen hade kunskap om ätstörningar och att de hade bättre förmåga att förstå 

och acceptera patienterna. Många av patienterna upplevde att de kunde relatera till 

vårdpersonalens berättelser och de upplevde att inte var ensamma (Gulliksen et al., 

2012; Zaitsoff et al., 2015). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Inledande gjordes informationssökningar för att skapa en överblick över ämnet och 

det stärker studien enligt Wallengren och Henricson (2012). Vidare sökning efter 

resultatartiklar gjordes i tre databaser som har fokus på omvårdnadsforskning och 

detta ökar pålitligheten enligt Forsberg och Wengström (2015). Det var ett krav att 

samtliga sökningar begränsades till artiklar publicerade mellan 2008–2018. Det är en 

styrka att begränsa publicerings åren för att få fram aktuella data (Wallengren & 

Henricson, 2012). Alla sökningar resulterade i flera artiklar med medicinskt fokus och 

artiklar utifrån vårdpersonalens perspektiv, dessa svarade inte på syftet. Ibland lästes 

även några av de artiklarna igenom för att inte missa betydande data och öka 

förståelsen för vården av ätstörningar. Sökningar som genererade artiklar som inte var 

aktuella för ämnet var en styrka då det visas på att ämnet var grundligt genomsökt 

(Forsberg & Wengström, 2012). Alla sökningar som genererade i resultatartiklar var 

fritextsökningar, utom sökningen i Pubmed som automatiskt gjorde sökorden till 

ämnesord. Det var en svaghet eftersom om alla sökningar hade gjorts med ämnesord 

kunde de ha genererat i mer specifika träffar (Henricson, 2012). Sökorden har 

översatts från svenska till engelska och det kan innebära att kontentan av orden inte 

blir helt överensstämmande med den svenska betydelsen av orden. Det kan ha 

påverkat innehållet i de artiklar som hittats till resultatet. En svaghet för 

litteraturstudien var att enbart tillgängliga abstrakt har lästs och inte artiklar i helhet 

(Henricson, 2012) och det kan innebära att aktuell information har missats. I 

sökningen i PsycINFO exkluderades titlar med medicinsk inriktning och andra 

sjukdomar, det kan vara en svaghet då aktuellt innehåll kan ha missats (Henricson, 

2012). Redovisning av hur urval, sökord, datainsamling och databearbetning är en 

styrka för litteraturstudien enligt Henricson (2012). Data har lästs igenom gemensamt 

och diskuteras tillsammans gentemot syftet, det är en styrka då ämnet har studerats 

grundligt (Henricson, 2012). Ordet vårdpersonal valdes att användas istället för en 

specifik profession eftersom resultatartiklarna nämner olika professioner i sitt resultat 

och för att skapa en röd tråd i arbetet. Två av resultatartiklarna har ett flertal samma 

ursprungsförfattare och detta kan både vara negativt och positivt (Henricson, 2012). 
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Olika författare är en styrka då flera författare kommer fram till liknande resultat. 

Eftersom två artiklar har flertalet samma författare kan detta ha påverkat den senare 

artikelns innehåll. Det är en styrka att ha en förförståelse om ämnet och detta kan ge 

en djupare kunskap. De som tidigare gjort forskning inom ämnet har god förståelse 

och kunskap i att genomföra en studie. Förståelsen kan också påverka studien 

negativt. Förståelsen kan påverka arbetsprocessen och tolkningen av materialet 

omedvetet utifrån tidigare kunskap (Henricson, 2012).  

Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) för kvalitativ metod användes för att 

kvalitetsgranska utvalda resultatartiklar. Denna kvalitetsgranskning av samtliga 

artiklar genomfördes tillsammans och det är en styrka i litteraturstudien (Henricsson, 

2012). Däremot finns inte tidigare erfarenheter av kvalitetsgranskning av 

vetenskapliga artiklar och detta är en svaghet då granskningen utgår från subjektiva 

antagande av resultatartiklarna. Åtta av tio artiklar hade grad I enligt Carlsson och 

Eimans granskningsmall (2003). Resterande två hade grad II kvalité. Dessa valdes 

ändå som resultatartiklar då de svarade på syfte och hade likande resultat som 

resterande åtta resultatartiklar hade. Av de tio resultatartiklarna hade åtta stycken en 

kvalitativ design och två hade både kvalitativ och kvantitativ design. I de två 

artiklarna användes bara den kvalitativa ansatsen eftersom syftet var att belysa 

upplevelser av vården.  

Resultatartiklarnas ursprung var England, Irland, Kanada, Nederländerna, Norge, 

Schweiz och USA och det innebär att resultatet kan vara överförbart till Sverige då 

artiklarnas ursprungsland har en liknande västerländsk kultur och hälsovård 

(Henricson, 2012). Kontinuerliga grupphandledningar har ägt rum under arbetets gång 

och det kan ha påverkat arbetet. Andra kurskamrater och handledare har då granskat 

arbetet och den kritik som framkom har uppmärksammats (Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom tre teman som belyser patienternas upplevelse av vården. De tre 

temana benämns: Vikten av att skapa relationer, Upplevelsen av behandling och 

Betydelsen av kunskap hos vårdpersonal. Behandling fick underteman som var: 

Ambivalens inför behandling, Miljös påverkan vid behandling, Påfrestande 

viltövervakning och Behandlingen upplevdes komplex. Relationen med 

vårdpersonalen var betydelsefull för patienterna eftersom det var den som låg till 

grund för en förtroendefull behandling. Behandlingen upplevdes olika av patienterna 

men gemensamma komponenter var ambivalens mot behandling, miljöns påverkan på 

vården och att få ett ständigt flöde av information och ny kunskap. Framförallt var det 

viktigt att vårdpersonalen erhöll god kunskap och erfarenheter om ätstörningar.  

I resultatet framkom värdet av att det fanns en relation mellan patient och 

vårdpersonal då den relationen kunde vara avgörande för behandlingen (Reid et al., 

2008; Sly et al., 2014; Gulliksen et al., 2014). Den personliga relationen mellan 
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vårdpersonal och patient ansågs vara betydelsefull (Sheridan & McArdle, 2016) då 

den trygghet som patienten kände för vårdpersonalen skapade möjlighet för dem att 

dela med sig av känslor och tankar (Van Ommen et al., 2009). Vårdpersonal som var 

rak och ärlig gav trygghet till patienterna (Sly et al., 2014). Enligt Broussard (2005) är 

relationen mellan patient och vårdpersonal även viktig för vårdpersonalen, finns det 

inte en fungerande relation försvåras behandlingen då vårdpersonalen inte lär känna 

patienterna (Salzmann-Erikson & Dahlén, 2016). Relationer betonas även i forskning 

ur sjuksköterskors perspektiv som en viktig aspekt för återhämtningen, både från 

patienten och vårdpersonalens perspektiv då en etablerad förtroendefull relation kan 

främja behandlingen (Harken, Hainline, Polloack & Roberts, 2017). I resultatet 

framkom det att i början behövde patienter en ständig övervakning (Bravender et al., 

2016) då de inte hade förmåga att bryta sitt ätstörda beteende själva (Van Ommen et 

al., 2009). Till en början behövde patienterna tillåtelse för att vara ensamma annars 

var det alltid en vårdpersonal närvarande (Van Ommen et al., 2009; Bravender et al., 

2016). Den personliga relationen mellan vårdpersonal och patient ansågs vara 

betydelsefull och genom att ha kontinuitet i vårdpersonalen utvecklades trygghet och 

förtroende (Reid et al., 2008). I forskning av Harken et al., (2017) diskuteras 

relationen och hur svårt de är att inte bli personlig med patienterna när det ständigt var 

tillsammans. Vårdpersonalen upplever att det är svårt att hålla en bra balans mellan att 

vara personlig och professionell eftersom en nära relation ofta generar att patienterna 

delar med sig av personliga känslor och tankar då de uppfattar vårdpersonalen som en 

vän och inte en vårdare. Detta gynnar relationen och behandlingen, men 

vårdpersonalen tycker det är svårt att förhålla sig till patienten och separera dessa 

roller. Däremot upplever vårdpersonalen att när patienterna öppnar upp sig innebär 

det att de har lyckats etablera en relation (Harken et al., 2017). Vårdpersonalen 

främjar relationen med patienterna när de är konsekventa och ger dem uppmuntran 

under behandling och inte dömer dem (Xin Yi, Xiang Cong, Netty Ryanie & Piyanee, 

2018).  

Resultatet visade att det var viktigt för patienterna att vårdpersonalen visade empati 

för dem (van Ommen et al., 2009; Sheridan & McArdle, 2016). När vårdpersonalen 

visade empati upplevde patienterna att vårdpersonalen verkligen värnade om dem och 

det var viktigt i relationen mellan vårdpersonal och patient (van Ommen et., al 2009; 

Sheridan & McArdle, 2016). I forskning som berör vårdpersonalens perspektiv 

beskrivs det att vårdpersonalen känner empati för patienterna och att de känner oro för 

patienterna då de förstår att de kommer att leva med sjukdomen en längre tid och att 

förändringen till ett friskt liv är både psykiskt och fysiskt påfrestande (Harken et al., 

2017). Känslan av empati delas oftast med frustration. Frustration är en 

återkommande känsla då patienterna inte förstår allvaret av sin sjukdom och att de 

inte är förmögna att samarbeta. Detta kan påverka vårdpersonalen inställning inför att 

behöva vårda dessa patienter (Xin Yi et al., 2018). Därför anser vårdpersonal att 

tidigare erfarenheter kan vara av vikt för att skapa god vård för patienterna (Harken et 

al., 2017).  
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I resultatet framkom det att patienter värdesatte kunskap och tidigare erfarenheter hos 

vårdpersonalen (Reid et al., 2008). Vårdpersonal som hade bristande kunskap hade 

oftast ett sämre bemötande och det kunde utlösa negativa känslor och destruktiva 

beteenden då patienterna upplevde att deras sjukdomsbild ofta förminskades 

(Gulliksen et al., 2014). Det var viktigt att vårdpersonalen såg patienten bakom 

ätstörningen (de la Rie et al., 2008; van Ommen et al., 2009) och att de förstod att 

patienten inte är sin sjukdom utan en individ (Wright & Hacking, 2011; Sheridan & 

McArdle, 2016). Vårdpersonalen anser att det är viktigt att få kontinuerlig träning och 

kunskap för att lättare stärka de terapeutiska interventionerna till patienterna under 

sjukhustiden (Harken et al., 2017). Harken et al. (2017) beskriver att vårdpersonal 

upplever de svårt att behandla patienter med ätstörningar eftersom deras brist på 

kunskap innebär att de inte kan tillgodose patienterna den vård som krävs. Bristen på 

kunskap gör att vårdpersonalen upplever hjälplöshet och om tidigare behandling inte 

har hjälpt hur ska det då fungera denna gång (Xin Yi et al., 2018). De har svårt att 

kommunicera med patienterna då de upplever patienterna som arga, inte 

samarbetsvilliga och att motivationen inte finns (Harken et al., 2017). En annan 

aspekt är att oerfaren vårdpersonal kan ha svårt att stå emot patienternas förmåga att 

påverka dem. Patienter med ätstörningar brukar vara duktiga på att manipulera och få 

sin vilja igenom utan att det uppmärksammas. Patienter använder sig då av 

vårdpersonalens osäkerhet och brist på erfarenheter och kunskap för att ljuga och 

påverka vårdpersonalen (Xin Yi et al., 2018). Därför är det av vikt att vårdpersonal i 

dagens samhälle får möjlighet att utveckla kompetens att möta dessa patienter. 

Vårdpersonalen anser att de behöver mer kunskap om ätstörningar och träning i att 

bemöta dessa patienter (Harken et al., 2017).  

Ambivalens inför behandlingen angavs av patienterna och utifrån 

resultatet uppmärksammades det att patienternas ambivalens var riktas mot den 

kontroll och tillfredsställelse de kände för det ätstörda beteendet. Vetskapen om att 

det kommer förlora kontrollen om de behandlas för sin ätstörning var skrämmande. 

Patienterna hade en negativ attityd mot behandling eftersom de inte ville förlora 

kontrollen (Reid et al., 2008; van Ommen et al., 2009; Gulliksen et al., 2014). I 

forskning av Xin Yi et al. (2018) betonas det att vårdpersonalen upplever ambivalens 

när det gäller att behandla ätstörningspatienter. Att tvångsbehandla patienter är 

ansträngande och kan kännas meningslöst. Vårdpersonalen upplever att patienterna 

ständigt försöker förhandla och gå emot dem för att få sin vilja igenom (Harken et al. 

2017) och att ständigt känna sig motarbetad är frustrerande (Xin Yi et al., 2018). Att 

som vårdpersonal jobba med ätstörningar kan vara psykiskt påfrestande och ett starkt 

psyke är viktigt för att inte låta sig beröras av vad patienterna säger. Vårdpersonalen 

upplever att patienterna har en negativ inställning vilket kan påverka dem och det är 

svårt att upprätthålla ett positivt synsätt i närvaron av patienterna (Xin Yi et al., 2018). 

I resultatet beskrivs det hur viktigt det är att vårdpersonalen bemöter patienternas 

negativa beteende på ett värdigt sätt och inte ger upp (Zaitsoff et al., 2015). Som 

vårdpersonal upplevs det ansträngande att känna sig ständigt motarbetad och 

patientens manipulativa förmåga är frustrerande (Xin Yi et al., 2018). Därför är det 
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svårt att konstant upprätthålla ett bra bemötande gentemot dessa patienter, speciellt 

om vårdpersonalens kunskap brister och förståelsen inte finns för patientens 

sjukdomsbild. Vårdpersonalen kan tappa kontroll över sitt agerande och eftersom det 

är människor som möter människor är det svårt att veta hur ens agerande och känslor 

kommer påverkas (Xin Yi et al., 2018).  

De betonas hur betydelsefullt det är för patienterna att vara delaktiga i sin vård 

(Larsson et al., 2007). När patienter har möjlighet att vara delaktig i vården innebär 

detta enligt Larsson et al (2007) att patienterna upplever att det tar eget ansvar för sin 

hälsa. Däremot är det viktigt som vårdpersonal att förstå att patienter med ätstörningar 

har en nedsatt kognitiv förmåga (Salzmann-Erikson & Dahlén, 2016) och det har en 

inverkan på patientens inre drivkraft att upprätthålla egenvård (Orem, 1991). Enligt 

Orem (1991) innebär egenvård att utföra handlingar som bevarar och främjar 

patientens egna liv. Som vårdpersonal innebär det att vägleda patienterna att ta 

kontroll över den personliga hälsan och sin egenvård på ett livsupprätthållande sätt. 

Det är utifrån patientens sjukdomsbild som behandlingen formas och sjuksköterskan 

roll bestäms (Orem, 1991). Det framkom liknande slutsatser i resultatet, där det var 

positivt för patienterna att upprätthålla sin autonomi under behandlingen (Reid et al., 

2008) och detta gjordes genom att vara delaktig i vården (Sheridan & McArdle, 

2016). Det beskrivs att behandling där patienten fick vara delaktig var positiv och 

personcentrerad men däremot när patienten inte fick vara delaktiga kunde symtomen 

förvärras (Zaitsoff et al., 2015). Enligt Verschueren et al. (2017) visar det att 

patienternas uppfattning av sin ätstörning inte är rättvis då patienterna ofta har en låg 

självkänsla och en skev uppfattning av sin kropp vilket kan innebära att patienter inte 

förstår vårdpersonalens tolkning av vad patientens behandling bör utgå ifrån. I 

forskning av Xin Yi et al. (2018) beskrivs det att det är svårt att bedriva en 

personcentrerad vård när patienten inte förstår allvaret i sjukdomen och ständigt 

motarbetar behandlingen (Xin Yi et al., 2018), därför är det viktigt att vårdpersonalen 

får möjlighet att utveckla sin kunskap i att behandla patienter med ätstörningar 

(Harken et al., 2017). 

Konklusion och implikation 

Studien har visat patienters upplevelser av att vårdas för en ätstörning. Det framkom 

tre huvudteman: Vikten av att skapa relationer, Upplevelsen av behandling och 

Betydelsen av kunskap hos vårdpersonal. Relationer var viktigt i behandling då en 

god relation med vårdpersonalen var en väsentlig del i tillfrisknandet av en ätstörning. 

Vårdpersonalen behövde ge ett bra första intryck hos patienterna då det första 

intrycket tenderar till att hålla sig kvar hos dem. Genom kontinuitet i vårdpersonal 

skapades trygghet och förtroende mellan vårdpersonal och patient. Patienterna belyste 

vikten av att bli hörda och att se individen bakom ätstörningen. Det andra temat som 

uppkom var Behandling. Flertalet patienter upplevde ambivalens mot behandling då 

de var rädda att tappa kontroll över ätstörningen. Det var viktigt att vårdpersonalen 

skapade möjlighet för patienterna att vara delaktiga i vården. En beteendeförändring 
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skall inte påskyndas men samtidigt behöver vårdpersonalen hjälpa patienten till 

förändring. Genom att skapa en bra miljö underlättades behandlingen. Patienterna 

upplevde att behandlas i en bostadsmiljö var fördelaktigt, då de genererade i känslor 

av normalitet. De kunde då delta i vardagliga aktiviteter. Däremot ansågs en 

sjukhusmiljö vara viktigt i början av behandlingen för att förstå allvaret i sjukdomen. 

Det tredje temat var Kunskap. Det var viktigt för patienterna att vårdpersonalen hade 

kunskap och erfarenheter av att behandla ätstörningar. Kunskap hos vårdpersonalen 

innebar att de kunde se problemen bakom ätstörningen och anpassa vården till 

individen och inte ätstörningen. När vårdpersonalen hade bristfällig kunskap gav det 

negativa känslor hos patienterna. De var en viktig del i behandlingen och 

återhämtningen att de fick lära sig om de negativa konsekvenserna av sin ätstörning. 

 

Resultatet av denna litteraturstudie kan ge sjuksköterskor och annan vårdpersonal stöd 

och kunskap i sin profession och vårdandet av denna patientgrupp. Ätstörningar är 

välkända diagnoser och innefattar många olika typer av ätstörningar och det är 

sannolikt att vårdpersonal kommer vårda denna patientgrupp. Ätstörningen kan vara 

en strategi för att hantera känslor och känna kontroll. Vårdpersonalen behöver ha 

förståelse och få möjlighet till att öka sin kunskap genom utbildning och reflektion 

mellan de olika professionerna för att kunna bemöta dessa patienter. Ytterligare 

forskning behöver göras i området, exempelvis forskning kring de värdefulla 

relationerna mellan vårdpersonal och patient och hur de skapas. Genom utökad 

kunskap kan förbättringar göras i att vårda patienter med ätstörningar.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord Cinahl PsycINFO Pubmed 

erfarenheter experiences experiences  

patienter patients patients patients 

perspektiv perspective  perspective 

omvårdnad  nursing  

vård care   

ätstörningar eating disorders eating disorders eating disorders 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

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

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

17/10 Cinahl 

eating disorder patients AND 

experiences OR perceptions OR 

attitudes OR views AND care 

 

Limits: 2008–2018, tillgängligt 

abstrakt, peer reviewed. 51 51  12 2 

23/10 PsycINFO 

(eating disorders) AND (patient 

experiences) AND nursing 
 

Limits: 2008–2018,  
Peer reviewed. 63 50 16 4 

23/10 Cinahl 

patients perspective 
AND eating disorder AND care 

 

Limits: 2008–2018, tillgängligt 

abstrakt, peer reviewed. 7 7 (2) * 6 2 

24/10 Pubmed 

(patient perspectives) AND eating 

disorders 

 

Limits: 2008-2018, tillgängligt 

abstrakt. 51 45 (2) * 5 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Bravender, T., Elkus, H. & Lange, H. (2016). Inpatient medical stabilization for adolescents with 

eating disorders: patient and parent perspectives. Springer International Publishing, 22, 483–489. 

doi: 10,1007/s40519-016-0270-z 

Land  

Databas 

Schweiz 
PsycINFO och PubMed 

Syfte Syftet var att studera patienter och föräldrars upplevelser av de allvarliga fysiska komplikationerna 

av ätstörningar hos ungdomar som kräver medicinsk stabilisering. 

Metod:  

Design 

En enkät och intervjustudie. 

Urval Till en början identifierades 82 patienter var av 23 patienter och 32 föräldrar slutförde studien 

Datainsamling Ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. Patienter och föräldrar blev kontaktade för en 

cirka 20 minuters lång telefonundersökning. Patienten och föräldrarna intervjuades separat. 

Deltagarna blev ombedda att rangordna användbarheten av olika komponenter i sjukhus 

protokollet på en fempunkts skala. 

Dataanalys  Föräldra- och patientintervjusvar jämfördes med t- test via SPSS v21. Intervjuernas svar 

transkriberades i realtid och sedan sättas i tematiska kategorier.  Beviljades ett tillstånd från 

patienter eller föräldrar granskades även läkarundersökning för att identifiera medicinsk 

antagande.  

Bortfall 69 patienter slutförde inte studien. 

Slutsats • Patienterna upplevde att det var viktigt med sjukhusmiljö i början i behandlingen för att 

förstå allvaret av sin sjukdom. De upplevde denna miljö som isolerande och uttråkade.  

• Relationen till föräldrarna var ambivalent. Det var viktigt att ha förtroende för 

vårdpersonalen.  

• Patienterna fick förståelse de negativa konsekvenser som ätstörningen kunde ge.  

• Patienten upplevde brist på autonomi. 

• Personcentrerad behandling var viktigt.  

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 enligt Carlsson och Eimans granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa vetenskaplig 

kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens de la Rie, S.,  Noordenbos, G.,  Donker, M., van Furth, E. (2008). The quality of treatment of 

eating disorders: a comparison of the therapists' and the patients' perspective. International 

Journal of Eating Disorders, 41, 307-317. doi: 10.1002/eat.20494 

Land  

Databas 

Nederländerna 

Cinahl 

Syfte Syftet med studie var att undersöka kvaliteten på behandling av ätstörningar från terapeuternas och 

patienternas perspektiv och att jämföra dessa åsikter. 
 

Metod:  

Design 

En empirisk studie med kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. 

 

Urval Till studie tillfrågades 73 terapeuter, 158 patienter med ätstörningar och 148 personer som tidigare 

haft ätstörningar. De som valde att slutföra studien var 69 terapeuter att slutföra studien och alla 

304 patienter som har eller tidigare haft ätstörningar.  

Datainsamling Datainsamling gjorde genom att utveckla ett frågeformulär för att kunna bedöma behandling ur 

patienternas och terapeuternas perspektiv. Frågeformuläret gav både kvalitativa och kvantitativa 

data.  

Dataanalys Analysen gjordes genom Eating Disorder Examination Questionnair. Svaren analyserades både 

kvantitativt och kvalitativt. 

Bortfall Det var 4 terapeuter som inte slutförde studien.  

Slutsats • Relationer där patient och vårdpersonal arbetar tillsammans var viktigt. Lyhördhet och 

engagemang från båda parterna. 

• Behandlingen bör fokusera på både ätstörningen och bakomliggande psykiska faktorer.  

• Kompetent vårdpersonal skapade möjlighet för patienterna att tillfriskna.  

• God kommunikationsförmåga var viktig för patienternas förtroende för vårdpersonalen.  

• Kontinuitet främjade relationen med vårdpersonalen.  

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Gulliksen, K., Espeset, E., Nordbø, R., Skårderud, F., Geller, J & Holte, A. (2012). Preferred 

therapist characteristics in treatment of anorexia nervosa: The patient's perspective. International 

Journal of Eating Disorders, 45, 932-941. doi: 10.1002/eat.22033 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte Syftet var att belysa egenskaper hos terapeuter som patienter med anorexia nervosa eftersöker.  

Metod:  

Design 

Intervjustudie med en fenomenologisk, beskrivande och kvalitativ design som grundar sig i 

grounded theroy. 

 

Urval 38 stycken kvinnliga patienter med diagnosen anorexia nervosa i åldrarna 18–51.  

Datainsamling Behandlingshistorik och erfarenheter undersöktes hos ett antal patienter som var aktuella för 

studien. Intervjuer skedde först i en mindre skala för att skapa anpassade fokusfrågor. Utifrån 

dessa hälls halvöppna intervjuer ur ett kommunikationsperspektiv. Dessa intervjuer spelades in 

sedan transkriberade. 

Dataanalys Dataanalysen gjordes med hjälp av QSR-NVivo7. Kodning av informationen gjordes. Därefter 

gjorde kvalitetskontroll genom granskning av resultatet gentemot ursprungstexten. Diskussion i 

forskningsgruppen gjordes fort löpande.  

Bortfall Kriterierna för datainsamling ansågs uppfylld efter att 38 informanter intervjuades därför finns 

inte bortfall.  

Slutsats • Patientens relation med vårdpersonal var viktig. Respekt, tålamod och ej fördomar var 

viktigt för patienten. Aktivt intresse från vårdpersonalen.  

• Bemötanden som var positiva genererade att patienterna kände sig accepterade. Negativa 

bemötande innebär att patienternas förtroende för vården minskade.  

• Vårdpersonal med kompetens innebar att patienterna upplevde att de förstod mer och 

hjälpte patienterna att acceptera sig själva.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

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, Journal of Treatment & Prevention, 23, 206–222. doi: 10.1080/10640266.2014.981429 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte Syfter var att undersöka patienter med anorexia nervosas upplevelse av första mötet med vården. 

Metod:  

Design 

En beskrivande studiedesign med grund i grounded theory.  

 

Urval 34 kvinnliga patienter i åldrarna 18–51 med anorexia nervosa.  

Datainsamling Datainsamlingen gjordes i två delar. Först genom att informera om syftet för att patienten 

berättade självmant om sina erfarenheter. Öppna frågor ställdes för att hålla flyt i samtalet. I del 

två användes en mer strukturerad intervjuteknik. Andra delen byggdes delvis på första delen men 

ett djupare undersökningsmaterial efterfrågades. Patienterna fick syftet för att sedan prata 

självmant om det men sedan ställdes öppna frågor.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberade. QSR-NVivo användes för att analysera de transkriberade intervjuerna. 

Tematisk kodning gjordes för att strukturera upp data av betydelse. Varje del av textutdragen fick 

sina egna koder och teman utifrån innebörden av dem. Bottom-up-analys användes för att 

upptäcka övergångar mellan teman och genom detta förbättra dem. Sedan gjordes en andra analys 

där top-down-principen användes. Samtidigt förde man diskussioner inom forskningsgruppen för 

att ständigt utmana begrepp och tolkningar. 

Bortfall Nya deltagare tillkom tills forskarna hade undersökt varje kategori på ett visst djup och hade 

identifierat sina olika egenskaper och dimensioner under olika förhållanden.  Alla deltagare 

slutförde studien.  

Slutsats • Det första mötet med vårdpersonalen var viktig för att påbörja en relation och formade 

patientens uppfattning om vården. 

• Patienterna sökt ofta för sekundär negativa symtom till sin ätstörning.  

• Patienterna kände ambivalens mot ätstörningen och behandling.  

• Vårdpersonal med otillräcklig kunskap ansåg patienterna hade sämre bemötande 

• Att bevara autonomi var viktigt för patienterna. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Reid, M., Burr, J., Williams, S & Hammersley, R. (2008). Eating disorders patients' views on their 

disorders and on an outpatient service: a qualitative study. Journal of Health Psychology, 13, 956–

960. doi: 10.1177/1359105308095070 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Syftet var att lyfta patienters syn på poliklinisk behandling för ätstörningar och ge praktiska 

rekommendationer för behandling.  

Metod:  

Design 

En halvstrukturerad semiintervju med öppna frågor. 

 

Urval 20 stycken patienter i åldrarna 17–41. 19 stycken kvinnor och 1 man med någon typ av ätstörnings 

diagnos.  

Datainsamling En halvstrukturerad semiintervju gjordes med öppna frågor för att samla in information om 

patienters erfarenheter av behandling och sjukdomen. Tillsammans med tidigare forskning och 

litteratur bearbetades resultatet i en forskningsgrupp.  

Dataanalys En sex fas-process användes för att analysera data genom en semantisk metod för tematisk analys. 

Teman bildades utifrån ett induktivt arbetssätt. Analysen skedde i olika steg och av olika 

författare. 

Bortfall Nämns inte.  

Slutsats • Relationen med vårdpersonalen var viktig för patienterna 

• Patienterna förlitade sig på behandlingen och behandlingens fokus bör ligga 

bakomliggande psykiska faktorer.  

• Patienterna upplevde ambivalens gentemot att få behandling.  

• Kommunikation var viktigt då patienterna behövde känna sig hörda. 

• Kompetent vårdpersonal gjorde behandlingen bättre. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Sheridan, G & McArdle, S. (2016). Exploring Patients’ Experiences of Eating Disorder Treatment 

Services From a Motivational Perspective. Qualitative Health Research, 26, 1988–1997. doi: 

10.1177/1049732315591982  

Land  

Databas 

Irland 

Cinahl och PubMed 

Syfte Syftet var att utforska patienters upplevelser av behandling av ätstörningar utifrån ett 

motivationsperspektiv.  

Metod:  

Design 

En utredningsstudie där kvalitativa intervjuar gjordes. 

 

Urval 14 stycken kvinnliga patienter mellan 18–31 år som får behandling eller har behandlats för 

ätstörningar.  

Datainsamling Kvalitativa data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som utfördes av första 

författaren. En forskningsassistent medverkade och tog anteckningar. En semistrukturerad 

intervjumall hade utvecklats innan av forskningsteam som hade granskats av experter inom 

området. 

Dataanalys Intervjuerna var inspelade som sedan transkriberade och anonymiserade. Granskning av data 

gjordes genom en tematisk analys med både induktiva och deduktiva analysmetoder. Transskript 

analyserades genom aktiva tematiska analysmetoder vilket innebär att koder och teman 

identifieras induktivt utifrån ursprungsdata. Transskript analyserades och koder och teman 

identifieras induktivt från rådata. Analysprocessen utvidgades och utvecklade teman. Första 

författaren diskuterade med andra forskare för att utveckla databearbetningen och tolkningar. 

Bortfall Nämns inte. 

Slutsats • Miljön har stor inverkan på behandlingen. Patienterna upplevde att bostadsanpassad miljö 

var bättre. 

• Mindre patientgrupper upplevdes som bättre. 

• Kunskap hos vårdpersonal ansågs vara viktigt.  

• Relationen till vårdpersonalen var viktig. 

• Olika behandlingar upplevdes vara bra. 

• Kontinuitet främjade behandlingen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Sly, R., Morgan, J., Mountford, V., Sawer, F., Evans, C. & Lacey, H. (2014). Rules of 

Engagement: Qualitative Experiences of Therapeutic Alliance When Receiving In-Patient 

Treatment for Anorexia Nervosa. The Journal of Treatment & Prevention, 22, 233-243. doi: 

10.1080/10640266.2013.867742 

Land  

Databas 

USA 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka patienters erfarenheter av att skapa en terapeutisk allians under tiden de 

behandlas för sin ätstörning. 

Metod:  

Design 

En fenomenologisk design. 

 

Urval Åtta patienter mellan 18–34 år som behandlas på sjukhus för anorexia nervosa.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes och spelades in. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades. Författarna har enskilt läst transkribera för att sedan markera ut 

teman anpassat till syften. Teman har sedan tillsammans bearbetas fram. Sedan har horisontella 

analyser använts för att samla texten tematiskt för att inte missa några huvudämnen. När teman 

uppstod kunde man söka och utforska bevis som var potentiellt motsägelsefulla, och analysen 

ändrades för att ta hänsyn till detta. 

Bortfall 12 patienter hade kontaktats om att delta i studien men 4 patienter tackade nej på grund av 

tidsbrist eller att de inte ville vara med. 

Slutsats • En god relation med vårdpersonalen var viktig. Hade man en dålig relation kunde det 

innebära att patienten kände sig ensam och ville inte fortsätta behandlingen. 

• Sjuksköterskan behövde visa god kompetens för att skapa förtroende hos patienterna 

•  Det skulle vara ett jämlikt förhållande mellan vårdpersonal och patienten. 

• Det första intrycket räknades.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens van Ommen, J., Meerwijk, E., Kars, M., Elburg, A. & Meijel, B. (2009). Effective nursing care of 

adolescents diagnosed with anorexia nervosa: The patients' perspective. JCN Clinical Nursing, 18, 

2801-2808. doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.02821.x 

Land  

Databas 

Holland 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att förklara ur ett patientperspektiv effekten av slutenvård av ungdomar som har 

diagnosen anorexia nervosa.  

Metod:  

Design 

En kvalitativ design med bas utifrån grounded theory. 

 

Urval 13 stycken kvinnliga ungdomar med anorexia nervosa som har behandlats från ett specifikt 

ätstörningscentrum.   

Datainsamling Datainsamlingen gjordes genom individuella semistrukturerade intervjuer under en timme. 

Intervjuerna skulle baseras på öppna samtal om de faktorer av omvårdnaden som bidragit eller 

hindrat dem i deras återhämtning. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och sedan analyserades inspelningen av forskningsgruppen. Alla 

intervjuer transkriberades ordentligt och analyserades med hjälp av programvaran winMAX pro 

98. Två av forskarna analyserade transkriptet av första intervjun enskilt, för att kunna identifiera 

en lista med kodord som visar karaktäristiska faktorer som påverkat deltagarnas återhämtning. 

Bortfall En deltagare tackade nej till studien. Patienten var inte intresserad av att delta. 

Slutsats • Gruppmiljö innebar för patienten att det var mer bostadsanpassade. 

• Relationen med vårdpersonalen ändrades med tiden.  

• Behandlingen förändrades med tiden. Den var med aggressiv i början. Behandling 

tillsammans med andra patienter i samma situation var positivt.  

• Det var betydelsefullt för patienterna att få ett konstant flöde av information och kunskap 

om ätstörningen.  

• Patienterna upplevde autonomi när det var delaktiga i vården.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Wright, K- M. & Hacking, S. (2011). An angel on my shoulder: a study of relationships between 

women with anorexia and healthcare professionals. Psychiatric and Mental Health Nursing, 19, 

107-115. doi: 10.1111/j.1365-2850.2011.01760.x 

Land  

Databas 

England 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka vuxnas erfarenheter av att ha tillgång till vårdtjänster och vårdpersonal för 

anorexia nervosas på dagtid. 

Metod:  

Design 

Filosofiska och metodologiska tillvägagångssätt ur en hermeneutisk fenomenologi synsätt.  

Urval Sex kvinnliga patienter mellan 21–44 år som har diagnosen anorexia nervosa. Sju kvinnliga 

vårdpersonaler i åldrarna 33–51. 13 vårdpersonal intervjuades.  

Datainsamling 12 stycken intervjuer med patienter och 13 stycke intervjuer med vårdpersonalen. Deltagarna blev 

intervjuade tre gånger.  

Dataanalys Transkripten söktes efter "mening", "fokus" och "punkt" för att ge en tematisk analys och avslöja 

erfarenheter som var uppriktiga eller inte.  

Bortfall Ett bortfall efter att vårdpersonal ansåg att patienten inte skulle delta.  

Slutsats • Relationen till vårdpersonalen kunde likna relationen till en modersgestalt. Relationen 

mellan patienten och vårdpersonalen behöver vara baseras på ärlighet.   

• Viktökning var en del av behandlingen. Behandlingen skulle fokusera på en framtid. 

Behandlingen liknades som en livlina för patienterna.  

• I mötet med vårdpersonalen var det viktigt att inte ha förutfattade meningar om patienten.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Zaitsoff, S., Yiu, A., Pullmer, R., Geller, J. & Menna, R. (2015). Therapeutic engagement: 

Perspectives from adolescents with eating disorders. Psychiatry Research, 230, 597-603. doi: 

10.1016/j.psychres.2015.10.010 

Land  

Databas 

Kanada 

Pubmed 

Syfte Syftet var att kartlägga faktorer som ungdomar med ätstörningar ansåg vara viktigt vid 

terapeutiskt engagemang och att undersöka likheter och olikheter i faktorer som ansågs vara 

viktigt utifrån ökar motivationen för att ändra det ätstörda beteendet.  

Metod:  

Design 

Semi-strukturerad tillvägagångssätt.  

 

Urval Deltagare var 34 kvinnliga ungdomar med ätstörningar från fyra olika behandlingshem.  

Datainsamling Samlades in genom frågeformulär och intervjuer.  

Dataanalys Data transkriberades. För att bedöma tillförlighetens så valdes 10 kodades upp slumpmässigt it 

och kodades oberoende utifrån ett kodning schema. Diskussioner uppkom om olikheter och 

behövdes utvecklades kategorier. En forskningsassistent kodade även svaren.  

Bortfall Nämns inte.  

Slutsats • I relationen med vårdpersonalen skall patienterna bli accepterade och upplevde äkta 

omtanke. 

• Patienterna ville uppleva delaktighet i behandlingen.  

• Vårdpersonal skall visa kunskap och erfarenheter om att behandla patienter med 

ätstörningar. 

• Kommunikationen mellan vårdpersonal och patienten skulle vara synkroniserad för att 

patienten inte skulle uppleva obehag.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 
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