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Sammanfattning 

Bakgrund: Anorexia nervosa klassificeras som en ätstörning som går ut på en 

avsiktlig viktnedgång som beror på förändrad kroppsuppfattning. I vårdandet av AN 

är det av stor vikt att sjuksköterskan fokuserar på individen bakom ätstörningen och är 

stöttande. Sjuksköterskan spelar en stor roll i vårdrelationen till patienten. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskan och patienten med anorexia nervosa 

perspektiv på den terapeutiska vårdrelationen. 

Metod: En allmän litteraturöversikt. Data analyserades kvalitativt och 

kvalitetsgranskades. Efter kvalitetsgranskning användes nio artiklar till resultatet.    

Resultat: Resultat som framkom i studien var att en positiv terapeutisk 

vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient kan vara avgörande för 

tillfrisknandet. De kategorier som framkom i resultatet var: vårdrelation, stöd och 

motivation, Sjuksköterskans delaktighet och negativ vårdrelation. 

Konklusion: Den terapeutisk vårdrelation var essentiell för patientens välmående 

och upplevelse av trygghet under behandling. Arbetar sjuksköterskan utifrån en 

terapeutisk utgångspunkt och att ge patienten stöd under behandling kan patienten 

uppleva motivation till att genomgå behandling. 
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Abstract 

Background: Anorexia nervosa classifies as an eating disorder that involves a 

intentional weight loss that is caused by changed body image. In the caring of 

anorexia nervosa, it is essential that the nurse pay focus to the individual behind the 

eating disorder, as well as being supporting. The nurse plays a major role in the 

nursing care relationship with the patient. 

Purpose: The aim of this study was to describe the nurse and patient with anorexia 

nervosa perspective on a therapeutic alliance.  

Method: General literature review. Data were analysed on qualitative steps and 

quality-tested based on five analysis steps. After quality review, nine articles used for 

the result.  

Result: The results that emerged from the study were that a positive therapeutic 

alliance between the nurse and patient can be decisive for recovery. The categories 

that emerged in the result were: nursing care, support and motivation, the nurse’s 

participation and negative care relationship. 

Conclusion: The therapeutic alliance was essential for the patient’s wellbeing and 

feeling of safety during treatment. If the nurse work from a therapeutic alliance and 

support the patient during treatment, the patient gains motivation to undergo 

treatment. 
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Inledning 

 

Anorexia nervosa (AN) är en sjukdom som utmärks av att patienten självmedvetet går 

ner i vikt och bibehåller den låga vikten. Ätstörningar är vanligare hos kvinnor 

jämfört med män, däremot visar ny forskning att det finns en gradvis ökning för 

ätstörningar bland män (Riksät, 2016). År 2011 var cirka 10 000 individer i Sverige 

drabbade av AN (SBU, 2011). I Sverige uppskattas att cirka 1–2% tonårsflickor och 

unga kvinnor insjuknar i ätstörningen årligen (Riksät, 2016). Internationellt 

förekommer AN vanligast bland yngre kvinnor och unga vuxna (World Health 

Organization, 2004). 

 

Det ingår i sjuksköterskan yrkesroll att kunna hjälpa patienten med eventuella 

hälsoproblem och sjukdom som kan uppstå och ha förmåga att hitta olika vägar till 

patientens välbefinnande och välmående (Forsberg, 2016). 

 

Ätstörningens inverkan hos patienten med AN kan orsaka att individen upplever 

svårigheter med att skapa relation av tillit till sjukvårdspersonalen (Ramjan & 

Fogarty, 2018). Därav är en terapeutisk vårdrelation essentiell vid omvårdnad av en 

patient med AN, vid behandling av AN ska sjuksköterskan vara medveten om att det 

är ett förändringsarbete som kräver tålamod. Det är tidskrävande och sjuksköterskan 

måste hela tiden arbete med att motivera patienten under behandlingen och inge 

patienten hopp (Fogarty & Ramjan, 2016; SPF, 2018). Sjuksköterskan bör ha kunskap 

och kompetens att arbeta utifrån en terapeutisk utgångspunkt och bemöta patienten 

med förståelse, trygghet och respekt. Sjuksköterskan ska genom sin kunskap och 

erfarenhet kunna kommunicera med patienten och ge tydlig information. Tillämpar 

sjuksköterskan följande punkter: ha förståelse, inge trygghet och visa respekt kan 

patienten och sjuksköterskan skapa en tillitsfull vårdrelation (Shattell, Starr & 

Thomas, 2007; SPF, 2018). Utvecklas inte en terapeutisk vårdrelation kan det påverka 

patientens motivation till att återhämta sig från ätstörningen (Oyer, O´Halloran & 

Christoe-Frazie, 2015). 
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Bakgrund 

 

AN klassificeras som en ätstörning och det finns en genetisk predisposition att 

utveckla sjukdomen, det vill säga en ärftlighet till insjuknandet. Faktorer som ökar 

risken för att utveckla AN är patientens miljö, personlighet och om det existerar 

psykisk ohälsa i familjen. Det är inte kartlagt huruvida dessa faktorer har ett direkt 

samband till sjukdomens uppkomst (Fairburn & Harrison, 2003). 

  

En ätstörning innebär en sjukdom där patienten har ett beteende till mat som inte 

anses vara hälsosam och som påverkar patientens fysiska hälsa negativt, samt att 

patienten inte längre kan involvera sig i sociala sammanhang där mat finns, 

exempelvis äta på restaurang. De sjukdomar som klassificeras som ätstörningar är 

bland annat anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning och 

undvikande/restriktivt matintag (American Psychiatric Association, 2013). 

 

Det kan förekomma att en patient med AN saknar insikt i sin sjukdom eller förnekar 

att det finns ett problem (American Psychiatric Association, 2013). Patienten som har 

AN strävar efter att gå ner i vikt och uppnå en så stor viktnedgång som möjligt. 

Resultatet av viktnedgången uppnås genom att reducera matintag och helt undvika 

feta matprodukter (Fairburn & Harrison, 2003; Socialstyrelsen, 2017). En patient som 

insjuknar i AN kan även ha ett ohälsosamt förhållande till träning. Det förekommer 

att fysisk aktivitet går till överdrift, vilket resulterar i en påtaglig viktnedgång. Det är 

inte ovanligt att patienten använder sig av extrema handlingar för att uppnå 

viktnedgång, det kan vara allt från att framkalla kräkning till att missbruka laxerande 

medel (Fairburn & Harrison, 2003). En vanlig följd av ytterligare viktnedgång är 

symtom som ångest, depression, instabilt humör och minskad koncentrationsförmåga. 

Dessa symtom blir mer påtagliga vid fortsatt viktnedgång och försvinner enbart vid 

viktökning (Fairburn & Harrison, 2003). 

 

Aktuella kriterier för att diagnostiseras med AN är att patienten har en ständig rädsla 

för att gå upp i vikt och anser sig vara överviktig trots att patienten befinner sig i en 

tydlig och markant undervikt. Det finns även en störd kroppsuppfattning och 

patienten saknar sjukdomsinsikt (American Psychiatric Association, 2013; 

Socialstyrelsen, 2017). 

 

Patienten med anorexia nervosa 

 

Enligt studien Nordbø et al. (2006) som utfördes på tre olika psykiatriska inrättningar 

framkommer det att patienten som har AN upplever en känsla av trygghet med att ha 

ätstörningen. Sjukdomen får patienten att känna kontroll över sin situation eftersom 
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patienten måste följa strikta regler för att kunna planera sin dag efter ätstörningen. 

Detta leder till att patienten upplever ett tvång. När patienten förlorar kontrollen över 

de stränga reglerna som styr patientens vardagsliv upplever patienten en stor rädsla 

och ångest för att gå upp i vikt (Nordbø et al., 2006). 

 

Det framkommer i Higbed och Fox (2010) att patienten i början av sin ätstörning kan 

få komplimanger från sin omgivning för sitt utseende. Komplimangerna medför att 

patienten upplever en positiv känsla av viktminskningen dock medför detta till att 

sjukdomstillståndet förvärras eftersom patienten fortsätter att gå ner i vikt (Higbed & 

Fox, 2010; Nordbø et al., 2006). 

 

Behandling av anorexia nervosa 

 

Behandling för AN delas in i två faser inom psykiatrin (Månsson, Parling & Swenne, 

2014). Den första fasen av behandlingen under de första veckorna är viktig eftersom 

processen innebär att återfå en förbättrad relation till mat (Ommen, Meerwijk, Kars, 

Elburg & Meijel, 2009). När patienten har lyckats med att återfå en normal relation 

till mat i första fasen övergår behandlingsprocessen till den andra fasen där patienten 

ska uppnå en hälsosam vikt. Viktökningen sker under kontrollerade former av 

vårdpersonal (Månsson et al. 2014; Ommen et al. 2009).  

 

Vidare framkommer det i Ommen et al. (2009) att det är av viktigt att sjuksköterskan 

är närvarande för patienten som genomgår behandling för sin AN. Finns 

sjuksköterskan närvarande och stöttar patienten kan det resultera i att patienten får en 

förändrad uppfattning till mat och träning. I behandling av AN kontrollerar 

sjuksköterskan vad patienten äter och den träning som patienten får utföra under 

behandlingen sker på bestämda tider under översyn av sjuksköterska (Ommen et al., 

2009). 

 

Smith et al. (2014) skriver att återhämtning av AN sker genom att patienten överlåter 

makten till sjuksköterskan att fatta beslut. Genom att överlåta kontrollen till 

sjuksköterskan kan patienten uppleva en känsla av lättnad, detta innefattar dock inte 

alla patienter som har AN. En patient som inte kan överlåta makten och kontrollen till 

sjuksköterskan kan uppleva känslor av ångest eftersom patienten inte vill förlora 

tryggheten som ätstörningen medför (Smith et al., 2014). 

 

Vårdrelation 

 

Sjuksköterskans huvuduppgift i sin profession är att utföra och ge en god omvårdnad 

(Jakobsson Ung & Lützén, 2014). Omvårdnad innebär att sjuksköterskan arbetar för 
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att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och att lindra patientens lidande. 

Det är centralt att sjuksköterskan arbeta utifrån etiska principer och har en 

professionell inställning till omvårdnaden, eftersom omvårdnaden bör präglas av 

respekt för individens välbefinnande och behov (Forsberg, 2016). Sjuksköterskan och 

all vårdpersonal ska vid bemötande av en patient se hela individen som är självständig 

med kapaciteten att ta egna beslut. Sjuksköterskan ska ha förmåga att kunna se hela 

människan i patienten och inte enbart sjukdomen (Rydén & Stenström, 2015). Enligt 

Snellman (2014) börjar de flesta relationer med att individer visar varandra respekt. 

Det är inte ovanligt att sjuksköterskan och annan sjukvårdspersonal träffar patienter 

som befinner sig i svåra sjukdomstillstånd och livssituationer. Sjuksköterskans 

bemötande är centralt för hur vårdrelationen med en patient kan komma att utvecklas, 

därför är det viktigt att vara medveten om att sjuksköterskan och patienten har två 

olika perspektiv och förväntningar vid ett möte. Patienten förväntar sig ett visst 

bemötande från sjukvårdpersonalen detta kan innebära att förväntning patienten har 

inte blir som förväntat vilket kan leda till att patienten uppfattar vårdrelationen som 

dålig. Det uppstår missuppfattningar mellan vårdpersonal och patient (Snellman, 

2014). 

 

Vidare skriver Bassett (2002) att sjuksköterskan värdesätter och strävar efter att skapa 

en stadig och stark relation till patienten, medan patienten värdesätter sjuksköterskans 

humanistiska arbetssätt, respekterar och estimerar sjuksköterskans kompetens och 

kunskap. Patienten vill oftast ha båda delarna, en sjuksköterska som har kunskap och 

kompetens samt kan skapa en god vårdrelation till patienten och anhöriga. Utifrån att 

sjuksköterskan har kunskap, kompetens och förmåga att skapa en god vårdrelation 

innebär det för patienten att sjuksköterskan kan utföra och ge en god vård (Bassett, 

2002). 

 

Omvårdnadsteoretikern Sigrídur Halldórsdóttir (1996) menar att en god vårdrelation 

mellan sjuksköterska och patient uppstår när sjuksköterskan uppfattas från patientens 

perspektiv som en omsorgsfull person, vilket resulterar i att det uppstår en god 

relation och tillit mellan sjuksköterskan och patienten. Den öppna kommunikationen 

och närheten som uppstår kan symboliseras av en bro där avståndet bibehålls för att 

visa respekt och medlidande för varandra. Omvårdnad som sjuksköterskan ger 

patienten uppfattas som ökad välmående och förbättrad hälsa, detta leder till 

empowerment. Sjuksköterskan kompetens, kunskap och förmåga att ge omvårdnad 

medför att det skapas en nära sjuksköterska – patientrelation. Genom den etablerade 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten uppstår den professionella 

omvårdnaden (Halldórsdóttir, 1996). 

 

För att omvårdnad ska kunna anses som professionell omvårdnad ska sjuksköterskan 

från patientens perspektiv ha kompetensen till att kunna motivera, kunna skapa en 

relation med andra personer, ha pedagogisk kunskap, kunna bedöma och ta beslut i 
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praktiska situationer samt kompetens att utföra och ta beslut för andra personer 

(Halldórsdóttir, 1996). 

 

Vidare skriver Halldórsdóttir (1996) att de fördelar som uppstår genom att ge en 

professionell omvårdnad är att patienten blir positivt motiverad och en förstärkt 

känsla av välmående uppstår. Den positiva effekten som empowerment medför är att 

patientens självbild förstärks och en förhöjd känsla av säkerhet och välmående 

uppstår. Utöver detta medför det att patienten får en känsla av acceptans för sin 

sjukdomssituation och en ökad känsla av tillfrisknande. En känsla av solidaritet och 

förstärkt känsla av kontroll uppstår när patienten upplever att sjuksköterskan står på 

patientens sida och finns närvarande (Halldórsdóttir, 1996). 

 

För att en vårdrelation ska uppfattas som negativ måste det framgå tre faktorer: 

sjuksköterskan uppfattas inte som en omsorgsfull person av patienten, patienten 

uppfattar att sjuksköterskan saknar kompetens i att utföra sitt arbete och skapa 

relationer samt är likgiltig mot patienten. Framkommer dessa i en vårdrelation kan 

det medföra att en sjuksköterska - patientrelation inte går att skapa, det beskriver 

Halldórsdóttir (1996) genom att symbolisera att en vägg skapas mellan sjuksköterskan 

och patienten. Patienten kan uppleva svårighet med att känna tillit till sjuksköterskan 

och det kan resultera i att sjuksköterskan och patient undviker varandra. Om det sker 

kan det innebära att patienten försämras i välmående och får svårt att återhämta sig 

under omvårdnaden (Halldórsdóttir, 1996). 

 

Terapeutisk vårdrelation  

 

Vidare beskrivs den terapeutiska vårdrelationen i jämförelse med en vanlig 

vårdrelation som en mellanmänsklig relation där sjuksköterskan fokusera främst på 

patienten som individ (Alligood, 2017). Kommunikationen i den terapeutiska 

relationen mellan sjuksköterska och patient är central. Omvårdnadsteoretikern 

Hildegard E. Peplau anses inom psykiatrin vara grundaren till den psykiatriska 

omvårdnaden. Hennes teorier och kliniska arbeten resulterade i kunskapen om hur 

omvårdnaden inom psykiatrin ska utföras (Alligood, 2017). För att sjuksköterskan ska 

kunna hjälpa patienter menar E. Peplau att det är centralt att sjuksköterskan har en 

fördjupad förståelse och kunskap om sig själv och sitt eget beteende. Har 

sjuksköterskan förståelse om sig själv och patienten innebär detta att sjuksköterskan 

kan hjälpa patienten med att identifiera problem som orsakar ohälsa och försämrat 

välmående (Alligood, 2017). För att en vårdrelation ska fungera måste det enligt E. 

Peplau existera en sjuksköterska - patientrelation som baseras på en terapeutisk 

mellanmänsklig relation. Sjuksköterskan kan i vårdrelationen identifieras av patienten 

som: främling, individ med kunskap, lärare, ledare, surrogat och rådgivare 

(Alligood, 2017). 
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Enligt studien av Brown, Mountford och Waller (2013) medför en tidig terapeutisk 

vårdrelation med en patient med AN en bättre förutsättning senare under 

behandlingen av sjukdomen. Genom att arbeta utifrån en terapeutisk utgångspunkt 

med en patient som har AN resulterar det i att sjuksköterskan kan skapa en större 

möjlighet till en god kommunikation och ge en omvårdnad som patienten anser är 

god. Det kan innebära att patienten med AN upplever en tillitsfull och trygg 

vårdrelation (Shattell, 2007). 

 

Problemformulering 

 

Patienten med AN har svårigheter med att känna tillit och trygghet till vårdpersonal. 

Därav är det relevant att undersöka hur en terapeutisk relation kan skapa en god 

vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten. En terapeutisk relation gör det 

möjligt för sjuksköterskan att få en bättre förståelse för patienten samtidigt som 

patienten får tillit och trygghet till sjuksköterskan. 

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskan och patienten med anorexia nervosa perspektiv 

på den terapeutiska vårdrelationen. 

 

Metod 

 

Metoden för arbetet var en allmän litteraturöversikt med inspiration av Forsberg och 

Wengström (2016). Resultatartiklarna analyserades efter Friberg (2017) fem analys 

steg.  

 

Datainsamling 

 

Inledande sökningar gjordes i Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (Cinahl), PubMed och Psychological Abstracts (PsycINFO) om AN för att 

få en överblick i hur mycket forskning det fanns om ämnet (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Därefter justerades det ursprungliga syftet något innan den egentliga 

litteratursökningen påbörjades. Innan påbörjad sökning i databaserna utfördes en 

kontroll sökning på Halmstads Digitala vetenskapliga arkiv (DIVA) för att utesluta 

uppsatser skrivna under de senaste fem åren, inom det valda ämnet. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

 

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar samt begränsa sökningarna användes 

inklusions- och exklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 2016). 

Inklusionskriterierna var att resultatartiklarna skulle vara relevanta till syftet. Vidare 

skulle artiklarna vara publicerade 2009-2019 skrivna på engelska och vara peer- 

reviewed. Resultatartiklarna skulle även uppnå minst grad II efter kvalitetsgranskning 

av Carlsson och Eiman (2003). 

 

Män exkluderades med anledning av att de flesta resultatartiklar som framkom var 

studier utförda på kvinnor. Därav ansågs det inte relevant att använda artiklar där män 

inkluderades. Exklusionskriterier var även review artiklar. 

 

Databassökningar 

 

Resultatartiklarna söktes utifrån syftet med sökorden: anorexia, anorexia nervosa, 

terapeutisk relation, relation, sjuksköterska, vårda och vårdrelation. Sökorden 

översattes med hjälp av en engelsk-svensk ordbok (Berglund, Gatehous, Orrevall, 

Thiel & Wiman, 2011) till anorexia, anorexia nervosa, therapeutic alliance, relation, 

nurse, nursing och nursing care. Sökorden sammansattes och kombinerades på olika 

sätt för att öka chanserna för fler relevanta artiklar i sökresultatet. 

 

Sökorden kombinerades med hjälp av booleska operatorer. Booleska AND användes 

för att begränsa sökningarna av resultatartiklarna, detta gjordes för att få ett hanterbart 

sökresultat att läsa igenom. Booleska OR användes för att utvidga sökresultatet 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Trunkering användes för att utvidga sökresultatet, genom att trunkera ett sökord 

inkluderades alla böjningsformer av det specifika ordet i sökresultatet (Forsberg & 

Wengström, 2013). En asterisk (*) placerades antingen i början eller slutet av ordet 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Ämnesord MH exact subject heading användes i CINAHL. Medical Subject Heading 

(MeSH) och subheadings användes i PubMed och Subject heading- Mainsubject 

användes i PycINFO. Ämnesorden i databaserna utnyttjades för att få ett smalare 

sökresultat (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Sökningar i CINAHL 
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CINHAL databas består av vetenskapliga arbeten inom omvårdnad, fysioterapi och 

arbetsterapi. Majoriteten av artiklarna är skrivna på engelska. De publicerade 

artiklarna på Cinahl är från 1982 fram till nutid (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Den första sökningen genomfördes med sökorden anorexia nervosa och terapeutisk 

vårdrelation. Sökorden översattes till: anorexia nervosa och therapeutic alliance 

(Berglund et al., 2011). Subject heading användes på anorexia nervosa och 

kombinerades med booleska termen AND. Därefter användes therapeutic alliance i 

fritext. Sökningen resulterade i 26 träffar varav samtliga abstrakt lästes och 14 artiklar 

granskades eftersom de ansågs relevanta för studiens syfte. Efter granskningen 

kvarstod fem artiklar till resultatet som svarade på syftet.  

 

Andra sökningen genomfördes med sökorden anorexia nervosa och vårda. Sökorden 

översattes till anorexia nervosa och nursing (Berglund et al., 2011). Subject heading 

användes på anorexia nervosa och booleska termen AND kombinerat med nursing i 

fritext. Sökningen resulterade i 33 träffar varav 29 abstrakt lästes. Resterande fyra 

abstrakt i sökresultatet gick inte att läsa i databasen, dessa gick inte heller att finna 

tillgängliga på andra databaser. I andra sökningen fanns en dubblett från tidigare 

sökning. Tre artiklar granskades, en artikel användes till resultatet då det ansågs 

relevant för studiens syfte. 

 

Tredje sökningen formulerades utifrån sökorden anorexia nervosa, relation och 

sjuksköterska. Sökorden översattes till anorexia nervosa, relation och nurse utifrån 

Berglund et al. 2011. Ordet relation kombinerades med booleska AND och trunkering 

som sedan sattes ihop med anorexia nervosa. Söksträngen kombinerades därefter i 

ordningen Major subject anorexia nervosa AND relation* AND nurse (fritext). 

Sökningen resulterade i 18 träffar varav samtliga abstrakten lästes för att säkerställa 

att ingen relevant artikel missades, 11 artiklar i sökresultatet var dubbletter från 

tidigare sökningar. Av sökresultatet granskades en artikel. Ingen artikel användes från 

denna sökningen till resultatet då ingen artikel svarade till studiens syfte. 

 

Sökningar i PsycINFO 

 

PsycINFO databas består främsta av vetenskapliga tidskriftsartiklar, avhandlingar och 

böcker inom psykologisk forskning utifrån medicin och omvårdnad. Artiklarna är 

skrivna på olika språk. De artiklar som finns på PsycINFO är publicerade mellan 

1872 och framåt (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Sökningen utfördes med sökorden anorexia, anorexia nervosa och terapeutisk 

vårdrelation. Orden översattes till anorexia, anorexia nervosa och therapeutic 

alliance (Berglund et al., 2011). Sökorden kombinerades med subject heading- 
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mainsubject anorexia OR anorexia nervosa AND Subject heading- mainsubject 

therapeutic alliance. Sökresultatet blev 24 artiklar, nio av dessa 24 var dubbletter av 

tidigare sökningar. Sex artiklar granskades och enbart en artikel ansågs relevant till 

studiens syfte och användes därför till resultatet. 

 

Sökningar i PubMed 

 

I PubMed databas publiceras främst vetenskapliga tidskriftsartiklar inom medicin, 

omvårdnad och ontologi. De flesta artiklarna i databasen är på engelska, artiklarna är 

från 1966 fram till samtid. PubMed är en version av Medline, databasen finns gratis 

på internet (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Första sökningen som genomfördes innehöll sökorden anorexia nervosa och vårda 

som översattes till anorexia nervosa och nursing (Berglund et al., 2011). Sökningen 

utfördes med MeSH kategorin- anorexia nervosa som kombinerades med subheading 

nursing. Sökresultatet blev 20 träffar varav samtliga abstrakt lästes för att säkerställa 

att ingen relevant artikel för studien missades. Sju artiklar var dubbletter från tidigare 

sökningar. Två artiklar granskades och en artikel ansågs relevant till studiens syfte 

och användes till resultatet. 

 

Andra sökningen som utfördes gjordes med sökorden anorexia nervosa med MeSH 

och terapeutisk relation i fritext, sökorden översattes till anorexia nervosa och 

therapeutic alliance (Berglund et al., 2011). Den booleska termen AND användes för 

att sätta samman sökningen. Sökresultatet resulterade i 34 artiklar, varav 14 var 

dubbletter. Fem artiklar granskades och en artikel som ansågs relevant till studiens 

syfte. 

 

Den tredje sökningen utfördes med sökorden anorexia nervosa med MeSH och 

vårdrelation i fritext, de översattes till anorexia nervosa och nursing care (Berglund 

et al., 2011). Den booleska termen AND användes för att sammanställa sökorden. 

Sökningen gav 55 sökresultat av dessa var 12 dubbletter, samtliga 55 abstrakt lästes 

för att inga relevanta artiklar skulle missas och 14 artiklar granskades. Ingen ansågs 

svara mot syftet och användes därför inte i resultatet. 

 

Kvalitetsgranskning 

 

45 artiklar valdes från CINAHL, PubMed och PsycINFO. Samtliga artiklars innehåll 

granskades, de som inte svarade till studiens syfte valdes manuellt bort. De 

kvarstående artiklar granskades enligt Carlsson och Eiman (2003). Artiklarna som 

inte uppfyllde minst 70%, grad II valdes bort. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod 
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nio artiklar till resultatet. Sju av de nio resultatartiklarna var studier med kvalitativ 

ansats varav två var mixad metod.  

 

Databearbetning 

 

Efter gemensam databassökning samlades relevanta resultatartiklar in som svarade 

mot syftet och Inklusionskriterierna (Forsberg & Wengström, 2016). 

Resultatartiklarna analyserades efter Friberg (2017) fem analys steg. 

Resultatartiklarna granskades två gånger och diskuterades gemensamt i gruppen. 

Samtliga artiklar lästes igenom både enskilt och gemensamt för att komma till 

konsensus med materialet. Teman och subteman som framkom i artiklarnas resultat 

lästes igenom noggrant, även citerad text, eftersom det innehöll värdefull information 

för arbetets syfte. Understrykningar utfördes i artiklarna och jämfördes tillsammans 

för att säkerställa att relevant text användes. Relevant information kategoriserades 

utifrån ett gemensamt innehåll, koder som framkom i artiklarna var: relationen, 

delaktighet, ansvar, autonomi, makt. Dessa koder delades in i kategorier: 

vårdrelation, stöd och motivation, sjuksköterskans delaktighet och en negativ 

vårdrelation i studien. Subkategorier som framkom under första kategorin var: att 

etablera en fungerande terapeutisk vårdrelation, ömsesidig respekt och tillit. Under 

kategorin stöd och motivation skapades subkategorierna: att vara delaktig och bli 

sedd, genuint förhållningssätt och motivation till återhämtning. Subkategorin under 

sjuksköterskans delaktighet var: en nära relation. Vid sista kategorin negativ 

vårdrelation framkom subkategorin avståndstagande, att inte bli sedd. 

Studiens resultatinnehåll skrevs ner utifrån det som framkom i artiklarna, texten 

skrevs ner separat och tillsammans i gruppen i ett gemensamt dokument. Texten 

sammanställdes sedan tillsammans och diskuterades, korrekturläsning utfördes av en i 

gruppen och ändringar utfördes, detta kontrollerades sedan i gruppen. 

Korrekturläsningen möjliggjorde till omformulering av den skriva texten för att 

förtydliga texten och minska risken för misstolkning. 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Syftet med att utföra forskningsarbeten är att tillföra en trovärdig kunskap till 

individens och samhällets utveckling (Patel & Davidson, 2011). Forskningsetik 

existerar främst för att skydda människors integritet och konfidentialitet (Kjellström, 

2017). Detta innebär att individen som medverkar i ett forskningsarbete inte ska under 

pågående forskning utsättas för någon typ av psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkningar (Patel & Davidson, 2011). Forskningsetiken 
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behandlar även forskningsarbetets etiska aspekter samt de konsekvenser som kan 

uppstå med att utföra arbetet (Helgesson, 2006). 

 

Helsingforsdeklarationen tar upp hur forskning ska bedrivas och hur deltagare i 

forskningsarbeten ska behandlas (Helgesson, 2006). Helsingforsdeklarationen menar 

att det är viktigt att en oberoende individ granskar forskningsarbeten och bedömer om 

den framtagna kunskapen inte kan komma att inverka negativt på de medverkande 

(Kjellström, 2017). Det framkom tre forskningsetiska principer, de medverkandes rätt 

till självbestämmande samt forskarens skyldighet att göra gott och ge rättvis 

behandling till alla (Kjellström, 2017; Helgesson, 2006). Göra-gott principen syftar 

till att bedöma risker och fördelar med den eventuella forskning som ska utföras samt 

att ta hänsyn till individens välmående. Rättviseprincipen beskrivs utifrån de centrala 

delarna som är individens autonomi, sårbarhet och behandling. Två lagar som är 

grundläggande för forskningsetik är lagen om etikprövning av forskning som 

innefattar människor (SFS 2003:460) samt (SFS 2018:218) som nämner lagen om 

dataskyddsförordning (Kjellström, 2017). Vidare beskriver Kjellström (2017) att 

etikprövningslagen står för att skydda människan och respektera människan vid 

delaktighet i forskning. Lagen ställer krav på att forskningen enbart får utföras om 

hänsyn till människans värde har utförts. (SFS 2018:218) grundades 2018 och ersatte 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Vidare beskrivs att lagen är till för att skydda en 

individs personliga uppgifter, forskning som kräver dessa uppgifter är endast 

acceptabelt om det finns anledning nog och kan motiveras till individen. 

 

Åtta av nio resultatartiklar erhöll ett etiskt godkännande vilket var en styrka (Forsberg 

och Wengström, 2016). Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt att 

använda resultatartiklar som blivit etiskt beprövade av en etiskkommitté. En artikel av 

de nio resultatartiklarna innehöll dock ingen forskningsetisk övervägande och hade 

inte blivit etisk beprövad av en etikkommitté. Artikeln hade däremot blivit 

vetenskapligt beprövad på inrättningen där studien utfördes. Inrättningen gick igenom 

det utförda arbetet och kontrollerade dess vetenskapliga förtjänster och 

genomförande. 

 

Riskerna med litteraturstudien var att resultatartiklarna var skrivna på engelska och 

det bedömdes att det fanns en risk för misstolkning samt att en inledande tolkning av 

artiklarna kunde påverka resultatet. Nyttan med arbetet var att förståelse för vad en 

terapeutisk vårdrelation innebar mellan sjuksköterskan och patienten med AN 

(Kjellström, 2017). 
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Resultat 

 

Följande kategorier tas upp utifrån sjuksköterskans och patientens perspektiv: 

vårdrelation, stöd och motivation, sjuksköterskans delaktighet och negativ 

vårdrelation. 

 

Vårdrelation 

 

Här framkommer det utifrån patientens perspektiv hur en terapeutisk vårdrelation 

etableras och vad det innebär för patienten att sjuksköterskan bemöter patienten med 

respekt, inger tillit och ger möjlighet till att delta i behandling. 

 

Att etablera en fungerande terapeutisk vårdrelation 

Patienten uppfattade att en god terapeutisk vårdrelation uppstod när patienten och 

sjuksköterskan visade varandra acceptans och samarbetade tillsammans. Genom att 

patienten fick ta del av relevant information, vara delaktig i behandlingen och arbeta 

tillsammans med sjuksköterskan genom en öppen kommunikation (Sly et al. 2014) 

resulterade det i att patienten ansåg sig bli mer delaktig i behandlingen och fick en 

större vilja till att samarbeta med sjuksköterskan (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 

2017b; Sly et al., 2014). Patienten uppfattade sjuksköterskan som en individ som det 

gick att förlita sig på och söka hjälp från när en terapeutisk vårdrelation väl var 

etablerad. Detta medförde att patienten kunde förmedla sina tankar och känslor. Den 

uppbyggda terapeutiska vårdrelationen medförde att patienten hade en känsla av 

välbehag och normalitet trots sjukhusmiljön (Zaitsoff, Pullmer, Menna & Geller, 

2016; Zugai et al., 2017b). 

 

Ömsesidig respekt och ti lli t 

Baserades en terapeutisk vårdrelation på respekt fick patienten ett speciellt förtroende 

för sjuksköterskan och patienten kunde i relationen känna sig uppskattad som individ 

(Zugai, Parbury & Roche, 2013; Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2017a; Gulliksen et 

al., 2012). Patienten kände sig uppskattad när sjuksköterskan visade förståelse för 

patienten situation, var lyhörd och inte hade några fördomar gentemot patientens 

sjukdom (Gulliksen et al. 2012). Patienten som hade AN uppfattade att det fanns 

sjuksköterskor som hade svårigheter med att se individen och fokuserade endast på 

sjukdomen (Zugai et al., 2017a; Zaitsoff et al., 2016). Enligt studien Zugai et al. 
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(2013) framgick det från patienten att en terapeutisk vårdrelation mellan patienten och 

sjuksköterskan enbart kunde fungera om respekten var ömsesidig. Patienten 

tydliggjorde att det var viktigt att sjuksköterskan kunde visa respekt och förståelse 

(Zugai et al., 2013; Zugai et al., 2017a). 

 

Stöd och motivation 

 

Under denna kategori framkommer sjuksköterskans perspektiv kring att involvera 

patienten i behandlingen och att arbeta utifrån att stötta och motivera patienten. 

Utifrån patientens perspektiv framkom upplevelse av att sjuksköterskan gav ett stöd 

som motiverade till att tillfriskna från AN. 

 

Delaktig och sedd 

Enligt Zugai, Parbury och Roche (2017b) och Zugai, Parbury och Roche (2017a) 

förmedlade sjuksköterskan ha möjlighet utifrån sin position skapa en relation till 

patienten som baserades på ett gemensamt samarbete, stöttning och 

tålamod.  Sjuksköterskan upplevde att det skapades en stark terapeutisk vårdrelation 

när patienten blev delaktig och kunde känna tillit och förtroende till sjuksköterskan 

(Bakker et al., 2011; Zugai et al., 2013; Zugai et al., 2017a). Enligt Bakker et al. 

(2011) beskrev sjuksköterskan att en god terapeutisk vårdrelation fungerade bäst när 

sjuksköterskan inte utnyttjade makten som togs över från patienten under 

behandlingen. Vidare framkommer det i Bakker et al. (2011) att sjuksköterskan kunde 

ge tillbaka en del av den tagna makten till patienten när sjuksköterskan kunde se att 

behandlingen börjat hjälpa patienten positivt genom förändrat matbeteende. När 

patienten fick tillbaka en del av makten som sjuksköterskan tagit i början av 

behandlingen upplevde sjuksköterskan att patienten blev mer delaktig i sin behandling 

och kunde samarbeta mer med sjuksköterskan (Bakker et al. 2011). Ett gemensamt 

samarbete skapades genom att sjuksköterskan gjorde patienten delaktig i 

behandlingen och visade sin ödmjukhet och empati gentemot patienten genom att ha 

förståelse för vad patienten genomgick (Zugai et al. 2017a) samt att sjuksköterskan 

och patienten kunde ha en öppen kommunikation (Bakker et al. 2011). 

 

Patienten upplevde att det skapades en nära relation till sjuksköterskan då 

sjuksköterskan var den som patienten mest integrerade med och som alltid fanns 

närvarande (Zugai et al. 2017b). Det medförde att patienten automatiskt tog kontakt 

med sjuksköterskan när det uppstod svårigheter (Zugai et al. 2017b; Gulliksen et al. 

2012) under behandlingen då patienten var medveten om att sjuksköterskan skulle 

vara stöttande och lyhörd. Patienten upplevde att det efter en period medförde att det 

skapades en stark relation till sjuksköterskan (Zugai et al. 2017b). 
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Genuint förhållningssätt 

Sjuksköterskan ansåg att vara stöttande och närvarande skapade en god terapeutisk 

vårdrelation, det beskrivs i Beukers et al. (2015) att sjuksköterskan visade sitt stöd 

gentemot patienten genom att visa förståelse och empati för vad patienten genomgick 

under behandlingen. Sjuksköterskan upplevde att genom att visa förståelse och 

engagemang gentemot patientens egna förmågor och behov under vårdandet 

medförde till en bättre relation (Bakker et al, 2011; Zugai et al, 2017b). 

Sjuksköterskan ansåg att det var betydelsefullt att ha kunskap och förståelse för vad 

AN innebar för patienten eftersom det medförde att sjuksköterskan bättre kunde stötta 

patienten under behandlingen (Bakker, et al., 2011; Zugai et al., 2017a). 

Sjuksköterskan betonade att den terapeutiska mellanmänskliga relationen var central 

vid omvårdnad av patienter med AN. Genom att ha ett genuint förhållningssätt och 

omtanke för patienten upplevde sjuksköterskan att patienten upplevde trygghet (Zugai 

et al., 2017a; Zugai et al., 2017b). Det framgick i Beukers et al. (2015) att 

sjuksköterskan ansåg att det var betydelsefullt att hela tiden motivera patienten under 

behandlingsprocessen samt ha förståelse för känslor som kunde uppstå när patienten 

genomgick behandlingen. Sjuksköterskan ansåg att patienten blev mer angelägen till 

att bryta ätstörningen när patienten blev medveten om allvaret av sjukdomen. Det 

resulterade i att patienten kunde acceptera stöttning från sjuksköterskan (Beukers et 

al., 2015; Zugai et al., 2017a; Bakker et al., 2011). 

 

Motivation ti ll återhämtning 

Patienten förmedlade att sjuksköterskan hade förmåga att ge stöd, en kram eller en lätt 

beröring kunde hjälpa patienten när patienten genomgick svårigheter under 

behandlingen (Zaitsoff et al., 2016; Wright, 2015). Stödet som patienten fick av 

sjuksköterskan resulterade i att patienten upplevde förmåga att ändra sitt beteende till 

mat och tillfriskna från AN (Zaitsoff et al, 2016; Wright, 2015). Patienten ansåg att en 

god terapeutisk vårdrelation var betydelsefull för att känna motivation till att 

återhämta sig. Patienten beskrev att vårdrelationen fungerade som en motivation till 

att få en bättre och fördjupad förståelse för sin sjukdom (Zugai et al., 2013). 

 

Enligt Gulliksen et al. (2011) och Zugai et al. (2013) beskrev patienten en känsla av 

tacksamhet när sjuksköterskan kunde skapa en mer positiv miljö och lättsam 

stämning. Patienten upplevde att sjuksköterskan gjorde det genom att vara mer 

skämtsam och avslappnad i relationen. Genom att sjuksköterskan skapade en lättsam 

stämning medförde det en positiv attityd hos patienten vilket resulterade i att 

patienten kände sig mer avslappnad och motiverad till återhämtning (Gulliksen et al. 

2011; Zugai et al. 2013). 
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Sjuksköterskans delaktighet 

 

Patienter med AN kan på grund av sin sjukdom behöva under en längre period 

genomgå behandling för sin ätstörning det innebär att patienten i längden kan komma 

att söka efter en sjuksköterska som påminner om en nära anhörig för att känner mer 

trygghet. 

 

En nära relation 

Enligt Zugai et al. (2017a) och Wright (2015) var det inte ovanligt att patienten som 

behandlades för sin ätstörning skapade en nära relation till sjuksköterskan. Patienten 

kunde ibland komma att söka efter en sjuksköterska som påminde eller uppfyllde 

karaktären av en nära anhörig eftersom det medförde en känsla av en mer familjär 

miljö. Det medförde även att patienten upplevde trygghet och tröst från 

sjuksköterskan som efterliknade en nära anhörig (Wright, 2015; Zugai et al, 2017a; 

Zugai et al, 2017b)  

 

Sjuksköterskan förmedlade att det var av betydelse att tillgodose patientens behov av 

en nära relation, men utan att förlora sin professionalitet (Wright, 2015). 

Uppmärksammade sjuksköterskan att patienten sökte efter en någon som efterliknade 

en nära anhörig antog sjuksköterskan rollen eftersom det kunde hjälpa patienten när 

det uppstod svårigheter under behandlingen (Zugai et al. 2017a). Sjuksköterskan 

upplevde att det även medförde att patienten kände sig mer stöttad och trygg (Wright, 

2015). 

 

Negativ vårdrelation 

 

Den terapeutiska vårdrelationen kunde utifrån patientens perspektiv uppfattas som 

negativ på grund av olika orsaker. Följande kommer det framkomma vilka brister som 

orsakade att en negativ terapeutisk vårdrelation uppstod mellan patienten och 

sjuksköterskan. 

 

Avståndstagande, att inte bli sedd 

Patienten som behandlades för sin ätstörning förmedlade att den terapeutiska 

vårdrelationen med sjuksköterskan ibland kunde medföra att den egna autonomin 

påverkades negativt. Det uppstod när patienten upplevde att sjuksköterskan inte 

respekterade patientens integritet (Zugai et al. 2017b). När sjuksköterskan var alldeles 

för dominant och inte gav patienten möjligheten att själv bestämma och ta beslut 
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upplevde patienten ingen vilja till att samarbeta med sjuksköterskan trots att patienten 

var medveten om att sjuksköterskan inte ville något ont (Sly et al. 2014). Patienten 

upplevde att mycket av problemet var i hur sjuksköterskan agerade och uttryckte sig 

vilket kunde orsaka motvilja mot sjuksköterskan och att relationen blev negativ 

påverkad (Zugai et al. 2017b; Sly et al. 2014). Uppfattade patienten att den 

terapeutiska vårdrelationen var negativ, innebar det även att behandlingen för 

ätstörningen kunde uppfattas som bristande (Zugai et al. 2017b; Sly et al. 2014). 

Patienten kunde anklaga sig själv när det uppstod en negativ relation till 

sjuksköterskan och det kunde leda till att patienten upplevde en känsla av ensamhet 

(Gulliksen et al. 2012; Sly et al. 2014). 

  

Enligt studien Zugai et al. (2017a) utförde förmedlade patienten att en behandling 

som saknade tydliga rutiner och bestämda regler skapade känslor av oro och 

osäkerhet. Patienten upplevde att det fanns en känsla av att bli bestraffad när det 

saknades tydliga direktiv från sjuksköterskan (Zugai et al., 2017a; Zugai et al., 2013). 

När den terapeutiska vårdrelationen övergick till att vara alltför kontrollerande 

beskrev patienter att det resulterade i känslor av motstånd till att gå upp i vikt och att 

medverka i behandlingen, det framkom även känslor av ångest och stress eftersom 

patienten inte kunde uppfatta någon stöttning från sjuksköterskan (Zugai et al., 2017a; 

Zugai et al., 2017a). Det motstånd patienten kände medförde att den terapeutiska 

vårdrelationen blev bristande, andra faktorer som medverkade till den bristande 

vårdrelationen kunde vara att patienten inte blev sedd och att patientens känslor inte 

blev uppmärksammade av sjuksköterskan. Vilket resulterade i att patienten upplevde 

ett avstånd till sjuksköterskan (sly et al., 2014; Zugai et al., 2017b; Zaitsoff et al., 

2016). 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Sökningarna av resultatartiklarna genomfördes på databaserna Cinahl, PsycINFO och 

PubMed. För att stärka studiens trovärdighet utfördes artikelsökningarna på dessa 

databaser då de innehåller relevanta vetenskapliga artiklar för studiens syfte 

(Karlsson, 2017; Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

Databassökningarna som utfördes för resultatartiklarna resulterade mestadels i 

vetenskapliga artiklar om den terapeutiska vårdrelationen mellan terapeut, patient och 

anhöriga. Därför medförde det svårigheter i att finna resultatartiklar som beskrev den 

terapeutiska vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten. Sökningarna i 
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databaserna utfördes för att finna relevanta artiklar mot studiens syfte. Sökningarna 

varierade med anledning av att bredda sökningarna på databaserna samt finna artiklar 

som fokuserade på den terapeutiska vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient 

med AN. Genom att sökorden kombinerade med och utan fritext i tre olika databaser 

med omvårdnadsfokus innebär det ge studien validitet och trovärdighet eftersom det 

ökade chanserna för att finna relevanta artiklar som svarar mot studiens syfte 

(Henricson, 2017). En skillnad som inte gick att påverka vid sökningen i PubMed var 

att det inte gick att avgränsa sökningen till peer reviewed artiklar som i CINAHL och 

PsycINFO. Därav utfördes det manuellt vid granskning av varje artikel i PubMed. En 

styrka i sökningarna var att ämnesordet anorexia nervosa kunde användas på samtliga 

databaser. Två grupper av artiklar användes, den ena gruppen nämnde den 

terapeutiska vårdrelationen medan den andra gruppen inte klargjorde den terapeutiska 

vårdrelationen utan enbart vårdrelation. Dessa två grupper svarade och stärkte ändå 

valt syfte (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

Artiklar som var dubbletter valdes bort manuellt. Artiklarnas trovärdighet stärktes 

genom att de gick att finna som dubbletter i samtliga databaser. Sju av artiklarna var 

kvalitativa och två var mixed method där enbart den kvalitativa delen användes till 

studien. Genom att använda enbart kvalitativ ansats gick det att få sjuksköterskans 

och patientens subjektiva upplevelse och uppfattning (Dahlborg Lyckhage, 2017). Vid 

användning av kvalitativa vetenskapliga artiklar gick det att beskriva och tolka syftets 

fenomen som var att beskriva den terapeutiska vårdrelationen utifrån sjuksköterskans 

perspektiv och patienten med AN (Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga artiklar 

beskrev liknande upplevelser från sjuksköterskan och patientens perspektiv vilket 

styrker studiens resultat. En svaghet med artiklarna var att samtliga var skrivna på 

engelska vilket kan ha medfört att innehållet feltolkats. För att minska risken för 

feltolkning av artiklarnas innehåll diskuterades artiklarna gemensamt vilket stärker 

trovärdigheten (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

Samtliga artiklar granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) kvalitativa 

granskningsmall. Varje artikel tilldelades en vetenskaplig grad: Grad I 80%, grad II 

70% och grad III 60%. Efter kvalitetsgranskning erhöll två artiklar grad I och sju 

artiklar grad II. Eftersom det fanns otillräcklig kunskap om hur en korrekt granskning 

skulle utföras med hjälp av Carlsson och Eiman (2003) kvalitativa granskningsmall 

kan det finnas en risk att artiklarnas kvalitet inte granskades korrekt vilket kan anses 

som en svaghet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

Artiklarnas ursprungsländer var: Australien (3), Nederländerna (2), Storbritannien (2), 

Irland (1) och Norge (1). Det uppkom inga skillnader i den terapeutiska 

vårdrelationen utifrån den geografiska synpunkten av de vetenskapliga artiklarna. 

Överförbarheten till svensk sjukvård skulle vara möjlig i och med att kulturella 

skillnader mellan länderna kan tänkas vara ytterst få (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
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Sökorden formulerades efter rådgivning med en av högskolans bibliotekarie. Mötet 

genomfördes med anledning av att få information om hur sökningarna skulle 

genomföras för att få mer relevanta sökresultat samt hur sökorden skulle kombineras 

vilket anses ge studien styrka (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

Arbetet blev granskat vid grupp-handledningstillfällen av handledare och 

studiekamrater som objektivt läste och kritiskt granskade materialet och diskuterade 

innehållet. Det ökade bekräftelsebarheten och trovärdigheten som styrks av 

Mårtensson och Fridlund (2017). 

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet framkommer betydelsen av en terapeutisk vårdrelation för sjuksköterskan 

och patienten med AN och hur den terapeutiska vårdrelationen upplevs från 

sjuksköterskans och patientens perspektiv. I litteraturstudien visar det sig att den 

terapeutiska vårdrelationen kan upplevas både positivt och negativt. För att en 

terapeutisk vårdrelation ska utvecklas är det av betydelse att vara lyhörd och ha en 

öppen kommunikation mellan sjuksköterska och patient. 

  

Litteraturstudiens resultat delades in i fyra huvudkategorier: vårdrelation, stöd och 

motivation, sjuksköterskans delaktighet och negativ vårdrelation. Det framkom att 

den terapeutiska vårdrelationen gjorde det möjligt för sjuksköterskan att skapa en 

tillitsfull, trygg och respektfull relation till patienten. 

 

I en av de fyra huvudkategorier framkommer det att en terapeutisk vårdrelation var 

svår att skapa när patienten uppfattade att sjuksköterskan inte tog hänsyn till individen 

bakom sjukdomen. Det resulterade vanligen i att patienten inte kände någon stöttning 

och motivation till att återhämta sig från sjukdomen (Zugai et al., 2017a). Detta 

stämmer överens med Halldórsdóttir omvårdnadsteori som säger att en dålig 

vårdrelation medför att patienten inte kan skapa tillit eller förtroende för 

sjuksköterskan vilket kan resultera i att patientens välmående försämras och 

återhämtningen från ohälsan påverkas (Halldórsdóttir, 1996). Vidare ska 

sjuksköterskan arbeta utifrån etiska principer och ge en professionell omvårdnad som 

baseras på respekt för patientens välbefinnande (Forsberg, 2016). Sjuksköterskan ska 

därför vid omvårdnad av patienter med AN inte vara dömande utan stötta och visa 

förståelse för patientens situation (Gulliksen et al., 2012; Zugai et al., 2017a). 

  

Enligt Ramjan och Fogarty (2018) var andra orsaker till att patienten kunde ha en 

negativ inställning till en terapeutisk vårdrelation framför allt var för att det inte fanns 
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någon tillit till sjuksköterskan. Patienten upplevde att det kunde vara på grund av 

ätstörningen. Vidare beskrev Stockford, Stenfert Kroese, Beesley och Leung (2018) i 

sin studie att patienten med AN nådde en punkt i sin sjukdom där det uppstod en 

önskan av att få hjälp samt en förståelse för att det fanns ett problem som behövde 

behandling (Stockford, Stenfert Kroese, Beesley & Leung, 2018). Vidare uppskattas 

det att cirka 190 000 personer i Sverige mellan åldrarna 15 till 60 år insjuknar i någon 

typ av ätstörning. Exakt hur många människor som idag lever med en ätstörning i 

Sverige är svår att estimera då det förekommer motvilja till att söka vård (Riksät, 

2006). Det framkommer vidare i Gulliksen et al (2011) och Sly et al (2014) att 

individer med AN känner rädsla för att bli dömd av sjukvården för sin ätstörning 

vilket kan medföra svårigheter vid påbörjad behandling av AN. Sjuksköterskan bör 

därför alltid vara lyhörd, ha en öppen kommunikation, förstå situationen patienten 

befinner sig i, lär känna vem patienten är som individ samt tillsammans med patienten 

sträva efter patientens återhämtning från sjukdomen. 

 

Enligt Brown et al (2013) kan en terapeutisk vårdrelation mellan sjuksköterska och 

patient med AN medföra att patienten går upp i vikt. Den terapeutiska vårdrelationen 

utvecklas inte snabbt nog utan är en process som tar sin tid och som blir starkare 

under behandlingsprocessen, när behandlingen nästan är avslutad (Brown et al., 

2013). Därför menar Brown et al (2013) att det är viktigt att en terapeutisk 

vårdrelation byggs upp redan i början av behandlingen med patienten med AN då 

detta ska medföra att patienten tidigt under behandlingen ska kunna gå upp i vikt. 

Vidare skriver Zugai et al (2013) att en terapeutisk vårdrelation mellan sjuksköterska 

och patient inte enbart medförde till ökad vikt utan även till att patienten upplevde 

behandlingen som positiv. Arbetade sjuksköterskan utifrån att visa respekt och var 

tillitsfull gick det att skapa en bättre vårdrelation och patienten kunde acceptera 

sjuksköterskan. Genom en stark terapeutisk vårdrelation mellan sjuksköterskan och 

patienten skapas det en motivation hos patienten till att vilja tillfriskna och klara av 

behandling (Zugai et al., 2013). 

 

Enligt Sly et al (2014) ska det vid omvårdnad av en patient med AN finnas ett jämlikt 

förhållande mellan sjuksköterska och patient. Utgår sjuksköterskan från en terapeutisk 

vårdrelation innebär det att patienten kan uppleva stöttning och trygghet som medför 

till motivation att genomgå behandling (Zugai et al., 2017a; Zugai et al., 2017b). 

Sjuksköterskan bör vara medveten om att patienten i vårdrelationen har en annan 

förväntning och perspektiv på relationen (Snellman, 2014). En god terapeutisk 

vårdrelation innebär att patienten och sjuksköterskan visar varandra acceptans och 

kan samarbeta tillsammans. Patienten blir då delaktig i behandlingen vilket medför till 

en större vilja till att samarbeta med sjuksköterskan (Zugai et al., 2017b; Sly et al., 

2014). 
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Studiens resultat visar på att den terapeutiska vårdrelationen är central vid omvårdnad 

av patienter med AN och att sjuksköterskan och patienten har två olika perspektiv på 

vad en terapeutisk vårdrelation innebär därav är det betydelsefullt att man har 

förståelse för varandra.  

 

Konklusion och implikation 

 

Resultatet av denna allmänna litteraturöversikt visade på att en terapeutisk 

vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten var en avgörande faktor som 

inverkade på patientens välbefinnande och känsla av trygghet under behandlingen. 

Sjuksköterskan organiserade även omvårdnad utifrån en terapeutisk vårdrelation med 

fokus på att stödja och samarbeta med patienten. Detta resulterade till respekt för 

patienten och upplevelse av trygghet som gav patienten motivation till att genomgå 

sin behandling. Sjuksköterskan behöver mer kunskap om en terapeutisk vårdrelation 

för att kunna hjälpa och stötta patienten med AN att genomgå behandling för att 

tillfriskna. Det behövs mer studier om den terapeutiska vårdrelationen mellan 

sjuksköterskan och patienten med AN, då det för tillfället finns ett större antal studier 

om andra vårdprofessioner.
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO 

Sjuksköterska Nurse   

Anorexia Nervosa MH ”Anorexia nervosa” MeSH” Anorexia nervosa 
Mainsubject ” Anorexia 

nervosa 

Anorexia   Anorexia 

Vårda Nursing MeSH” Nursing  

Terapeutisk relation Therapeutic alliance Therapeutic alliance 
Mainsubjec” Therapeutic 

alliance 

Vårdrelation Relation* Nursing care  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

22/03–2019 Cinahl 

 

(MH”Anorexia nervosa”) AND 
(Fritext Therapeutic alliance) 

Limit: 10 yrs, english, peer 

reviewed 26 26 14 5 

22/03-2019 Cinahl 

 

(MH”Anorexia nervosa”) AND 

(Fritext Nursing) 
Limit: 10 yrs, english, peer 

reviewed, academic journals.  33 (1) 29 3 1 

25/03-2019 Cinahl 

 

(MH”Anorexia nervosa”) AND 

(Fritext Relation*) AND (Fritext 

Nurse) 

Limit: 10 yrs, english, peer 
reviewed 18 (11) 18 1 0 

25/03-2019 PsycINFO 

  
mainsubject.Exact("anorexia" OR 

"anorexia nervosa") AND 

mainsubject.Exact("therapeutic 

alliance") 
Limit: 10 yrs, english, peer 

reviewed 24 (9) 24 6 1 

25/03-2019 PubMed 

 

"Anorexia nervosa/nursing" 

[Mesh] 
Limit: 10 yrs, english 20 (7) 20 2 1 

31/03-2019 PubMed 

 
“Anorexia nervosa” [Mesh] AND 

(Fritext Therapeutic alliance) 
Limit: 10 yrs, english 34 (14) 34 5 1 

31/03-2019 PubMed 

 

“Anorexia nervosa” [Mesh] AND 

(Fritext Nursing care)  
Limit: 10 yrs, english 55 (12) 55 14 0 
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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, 

16–22. doi:  10.1111/j.1744-6171.2010.00263.x 

Land  

Databas 

Nederländerna 

Cinahl 

Syfte Syftet med denna studien var att undersöka vilken del av vårdandet som är mest verkningsfull, 

från sjuksköterskors synvinkel i sammanhanget att återfå normal vikt hos unga vuxna med 

anorexia nervosa. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Tematisk analys 

Urval I artikeln blev åtta vårdpersonal intervjuade, sju sjuksköterskor och en socialarbetare. Kravet för 

att delta i studien var att vårdpersonalen skulle ha ett års klinisk erfarenhet av att arbeta med 

patienter med anorexia nervosa, i åldrarna 12–18. Kravet var att personalen skulle ha en utbildning 

inom omvårdnad och socialt arbete, samt ha ett arbetskontrakt som inte var mindre än 24 timmar i 

veckan. 

Datainsamling Datainsamlingen utfördes genom individuella, halv-strukturerade intervjuer. Dessa spelades in 

inför dataanalysen. Intervjuerna utfördes åtta gånger och varade i en timme. Huvudteman var 

normalisering av nutrition och rutin av fysiska aktivitet, skapa en struktur och antagande av 

ansvarstagande. Dessa teman styrdes utifrån en tidigare patientstudie, konstruerad av Van Ommen 

et al. (2009). 

Dataanalys Programvaran MAXQDA, tillämpades till kvalitativ textanalys. De individuella intervjuerna 

efterföljdes av en gruppintervju på två timmar. Där slutsatsen av studien diskuterades och 

eventuella frågor angående analysen på de åtta intervjuerna besvarades. De som medverkade i 

gruppintervjun var fyra sjuksköterskor, psykolog och en dietist. Samtliga sjuksköterskor hade 

blivit intervjuade individuellt tidigare i studien. Psykologen och dietisten arbetade på 

behandlingsenheten där studien utfördes. Den kvalitativa analysen bekräftades i 

forskningsgruppen, där innebörden av den systematiska synvinkeln diskuterades av forskarna. En 

förändring genomfördes av metod, samt text i resultatet. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Studien synliggör vilka praktiska utförande och åtgärder sjuksköterskan anser vara mest effektiva. 

Dessa beskrivs i relation med vad som anses vara normalt matintag och fysisk aktivitet. 

Patienternas utvecklande i de sociala sammanhangen, samt föräldrarnas roll. Den tematiska 

analysen möjliggjorde kartläggningen av sjuksköterskans erfarenheter, åsikter och upplevelser av 

ämnet. De fynd som framkom i studien stämmer överens med de som utfördes av Van Ommen et 

al. (2009). Patienternas perspektiv på effektiv omvårdnad av sjuksköterskor. Studien förser 

sjuksköterskor ett sätt att arbeta på med patienter med anorexia nervosa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) 

77% grad II 
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Artikel 2 

Referens Beukers, L., Berends, T., De Man-van Ginkel, J. M., Van Elburg, A. A. & Van Meije, B. (2015). 

Restoring normal eating behaviour in adolescents with anorexia nervosa: A video analysis of 

nursing interventions. International Journal of Mental Health Nursing, 24, 519–526. doi: doi: 

10.1111/inm.12150 

Land  

Databas 

Nederländerna 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan arbetar för att återskapa ett normal beteende 

till mat hos patienter med anorexia nervosa. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Tematisk analys 

Urval Inklusionskriterierna i studien var att vårdpersonalen skulle ha minst ett års klinisk erfarenhet av 

att arbeta med patienter i patientgruppen 12–18 år. Vårdpersonal som deltog i studien var åtta till 

antalet och fyra av de erhöll utbildning i kognitiv beteendeterapi, samtliga erhöll antingen 

sjuksköterskelegitimation eller socialarbetarlegitimation. Samtliga vårdpersonaldeltagare hade 

anställning som uppnådde minst 24 timmar per vecka på en ätstörningsavdelning. Patienterna som 

deltog i studien var nio till antalet och de erhöll en samtyckesblankett. Patienterna var mellan 12 

och 18 och var diagnostiserade med AN utifrån diagnoskriterierna för AN. Två av patienterna var 

i första stadiet vilket var det primära fokuset i studien. Den tredje patienten i första stadiet erhöll 

ingen samtyckesblankett och exkluderades från att deltaga i videoinspelningar. 

Datainsamling Datainsamlingen utfördes genom videoinspelningar som skedde under fem dagar. Syftet med 

video-inspelningarna var att filma måltiderna som patienterna intog under dagen. Måltiderna 

varade uppskattningsvis 30 minuter, vilket resulterade i en åtta timmar lång video data. Kameran 

placerades på sängbordet. Både vårdpersonal och patienter i första stadiet av behandlingen blev 

tillsagda att sätta kameran så att de var riktade mot linsen. Detta möjliggjorde att forskaren kunde 

samla in bästa möjliga data för analysen som innehöll varje synvinkel av patientens och 

vårdpersonalens beteende som kunde granskas. 

Dataanalys Video-inspelningarna analyserades genom en programvara för kvalitativ analysering av videon 

och ljudinspelade data. Analysen gjordes i två steg. Det första stegen innefattar att en utredare 

undersökte innehållet av videobanden för att få en förståelse av vårdandet och samspelet mellan 

sjukvårdspersonalen och patienten. I andra steget valdes relevanta videoinspelningar som 

fokuserade på omvårdnadsåtgärder relaterat till sjukvårdspersonal och patient samspelet till 

analysering. Videobanden översattes till tal och icke verbalt beteende beskrevs i översättningen.  

Den första videon användes för att finna kodord som beskrev sjukvårdspersonalen interaktion med 

patienterna utifrån patientens ätstörning. Därefter skapades nya koder.  

Den egentliga forskaren analyserade därefter data. För att säkerställa kvaliteten på studien 

bedömdes dataanalysen av en medförfattare. Beskrivning och uppfattningar utförda av den 

egentliga forskaren, kontrollerades av två specialister inom ätstörningar. 

Bortfall Framkom ej 

Slutsats Resultatet av studien gav en detaljerad beskrivning av den ingripande sjukvårdspersonalens 

åtgärder för patienter med anorexia nervosa. Mer specifikt i det första steget när patienten lider av 

extrem undervikt och visar tydliga tecken på anorexia. De ingripande kategorier som kom fram av 
data var: Övervakning och att vägleda, uppmuntra och motivera, stötta och förståelse, även att 

utbilda. Dessa ingripande var kombinerade med en attityd av riktning och kontroll, med ett stöd av 

empati och förståelse. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Carlsson och Eiman granskningsmall, (2003) 

83 % Grad 1 
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Artikel 3 

 

 

Referens Gulliksen, K. S., Psychol, C., Espeset, E. M.S., Nordbø, R. H.S., 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 ta reda på hur patienter med anorexia nervosa tycker sjukvårdspersonalens 

personlighet bör vara för att vårda patienter med ätstörningen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk metod med kännetecken av grounded theory 

Urval Deltagarna som medverkade i studien var patienter som var under pågående behandling, efter 

behandling, uppföljning eller rehabilitering för anorexia nervosa. Deltagarna i studien var 38 

kvinnor mellan 18–51 år. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha behandlats under de två 

senaste åren för sin AN på en av de fem sjukvårdsinstanser där studien utfördes i Norge 

Datainsamling Sjukvårdsinrättningarna där studien genomfördes informerade patienter som uppfyllde studiens 

Inklusionskriterier om studien. Patienterna informerades muntligt och fick detaljerad 

informationen skriftlig om studien. Godkände patienterna att medverka i studien informerade 

sjukvårdsinrättningen författarna av studien patienternas namn och telefonnummer. Författarna 
kontaktade sedan patienterna via telefon för att parata om studien. Patienterna informerades 

återigen om studien, fick svar på frågor och bokade tid med författarna för en intervju. Ingen av 

deltagare hoppade av från studien efter att ha godkänt att bli kontaktade av författarna. När 

intervjuerna startade informerades återigen deltagarna om studien. 

Intervjuerna pågick under 90 till 120 minuter och var inspelade för att sedan överföras till skriftlig 

form. Första intervjutillfället som utfördes användes som vägledning till den andra intervjun. En 

undersökning utfördes på testgrupp två med syftet att ta reda på och undersöka upplevelsen av att 

leva med AN. Fokus var att utforska patienternas upplevelser av tidigare behandlingar för AN, 

fördelar och nackdelar. Intervjuerna var halvstrukturerade och centrerad på deltagaren. 

Dataanalys De ljudinspelade intervjuerna transkriberades med datorprogrammet QSR-NVivo. Texten 

kategoriseras genom en tematisk kodning enligt “Bottom-up principle”. Författarna analyserade 

texterna och delade in dem i respektive kategorier, texterna som kodats skrevs sedan in i en 

databas som dubbelkontrollerade att de olika intervjuerna innehöll liknande information.Samtliga 

intervjuer analyserades ytterligare enligt “Top-down principle” vilket utfördes genom att texten 

jämfördes med originaltexten. 

Bortfall Framkom ej 

Slutsats Studiens slutsats är att patienter med AN uttrycker att sjukvårdspersonal bör ha en viss kompetens 

för att kunna skapa en mellanmänsklig relation. Dessa är acceptans, delaktig, utmanande och att 

vara erfaren. Det är viktigt att ta hänsyn till hur behandlingen ges och även under behandlingens. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) 

75%, grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

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

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

Treatment for Anorexia Nervosa. Eating Disorders, 22, 233–243. doi: 

10.1080/10640266.2013.867742 

Land  

Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att veta hur patienter med anorexia nervosa uppfattar hur en terapeutisk 

relation skapades när de behandlas för ätstörningen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk 

Urval Deltagarna i studien var åtta kvinnor mellan 18–34 år, de var alla patienter på samma avdelning på 

ett sjukhus. De var alla under behandling för sin anorexia nervosa. 

Datainsamling Datainsamlingen utfördes genom att utföra halv-strukturerade, halv fördjupade intervjuer på 

deltagarna. Varje intervju pågick i cirka 50 minuter, intervjuerna spelades in med en digital audio 

ljudspelare och transkriberades sedan i sin helhet. Dessa blev sedan granskade av utomstående 

som bevarade konfidialiteten. De centrala frågorna som ställdes under intervjuerna var om 

deltagarnas bakgrund, tidigare behandlingar, upplevelsen av omvårdnaden från sjuksköterskan, 

deras intryck av den terapeutiska relationen och upplevelsen av en terapeutisk relation. Den 

huvudsakliga frågan under intervjuerna var att få reda på deltagarnas upplevelse när det skapades 

en terapeutisk relation under behandling av anorexia nervosa. 

Dataanalys Arbetet lästes enskilt av författarna upprepade gånger. Koder av den analyserade texten skapades 

sedan. Texten diskuterades sedan tillsammans i gruppen tills gemensam konsensus. Kategorier 

utifrån teman skapades enskilt av författarna genom ett diagram för att sammanställa temana och 

kategorierna. Horisontell analys utfördes för att sammanställa texten till tematisk text. Inga 

konfliktintressen uppstod. 

Bortfall Deltagarna som frågades ut att medverka i studien var från början 12, fyra av dessa tackade nej till 

att delta. Därav medverkade enbart åtta personer i studien. 

Slutsats Den terapeutiska vårdrelationen är central för behandling av patienter med anorexia. Att skapa en 

terapeutisk vårdrelation innebär svårigheter. Sjuksköterskans roll innefattar många komplexa 

situationer med hinder.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) 

73%, grad II 
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Artikel 5 

 

 

Referens Zaitsoff, S., Pullmer, R., Menna, R. & Geller, J. (2016). A qualitative analysis of aspect of 

treatment that adolescents with anorexia identify as helpful. Psychiatry Research, 238, 251–256. 

doi: 10.1016/j.psychres.2016.02.045 

Land  

Databas 

Irland 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att undersöka vilka behandlingar som ungdomar med AN anser är 

hjälpfulla och vilka som inte är det. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 
Tematisk analys 

Urval Deltagarna som medverkade i studien var 21 kvinnliga ungdomar under 19 år som var 

diagnostiserade med anorexia nervosa. Exklusionskriterierna var män, eftersom majoriteten av 

ungdomar som genomgick behandling var kvinnor. Det var viktigt att informera om att 

patienternas deltagande inte påverkade deras pågående behandling och att de hade möjlighet att gå 

ur studien när som helst. 

Datainsamling Datainsamlingen utfördes genom ljudinspelningar för att samla in så många svar som möjligt 

utifrån öppna frågor som fokuserade på huruvida behandlingen var hjälpsam eller inte. 

Dataanalys Intervjuerna sammanfattades och diskuterades för att uppnå en förståelse för deltagarnas svar 
innan de gick vidare med andra öppna frågor. Vårdpersonalen på ätstörningsmottagningen fick 

informerade deras patienter angående studien. Om patienterna visade sitt intresse för studien blev 

de kontaktade av en forskningsassistent för att ordna ett möte. Varje svar på varje fråga var 

tematiskt indelade i kategorier som sedan diskuterades. De öppna frågorna kodades och 

kategoriserades utifrån nutid eller dåtid.  

En forskningsassistent bedömde koderna och diskuterade kategorierna samt gav exempel. 

Forskaren tog del av detta och kodade resterande av de öppna frågorna tillsammans med 

forskningsassistenten som kodade ett slumpat urval av svaren för att bedöma pålitligheten av 

kodsystemet.  

Bortfall Framkommer ej 

Slutsats För att förbättra vårdkvaliteten för unga vuxna med AN krävs det att det finns ett stabilt 

behandlingsprogram för an som fokuserar på patientens känslor och upplevelser i sjukdomen. Med 

hjälp av studien skapas en förförståelse för att förstå vilket behov av hjälp unga vuxna har, därav 

är det av vikt att främja behandlingen med en terapeutisk utgångspunkt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) 

75%, grad II 
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Artikel 6 

 

 

 

 

Referens Zugai, J. S., Stein-Parbury, J. & Roche, M. (2017). The nature of the therapeutic alliance between 

nurses and consumers with Anorexia Nervosa in the inpatient setting: A mixed-methods study. 

Journal of Clinical Nursing, 27, 416–426. doi: 10.1111/jocn.13944. 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att få en bättre förståelse för vilken betydelse den terapeutiska relationen har mellan 

sjuksköterskan och den inneliggande patienten med anorexia nervosa. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ och kvalitativ studie 
Mixed method 

Urval Studien utgick från sex avdelningar med specialiserade program för behandling av AN på fem 

sjukhus i New South Wales Australien. Tre avdelningar hade fokus på psykiatrisk vård och tre 

hade en kombination av psykiatrisk vård och medicinsk. För att patienterna skulle få delta i 

studien var kravet att de skulle vara över 12 år, samt erfarenhet av minst en veckas vård och 

behandling av anorexia på avdelningen som studien utgick från. Kravet var att patienterna skulle 

vara medicinskt stabila. Kravet för att sjuksköterskorna skulle få delta i studien var att de jobbade 

på en avdelning som var specialiserad på att behandla anorexia. 

Datainsamling Datainsamlingen utfördes i två delar varav första var insamlad via enkäter som innehöll fem 

instrument för att undersöka både deltagarnas och sjuksköterskornas perspektiv. Deltagarnas 

uppfattning av kvalitén på den terapeutiska relationen mättes med hjälp av “Inpatient-Treatmen 

Alliance” skalan (I-TAS). Deltagarnas uppfattning av behandling mättes utifrån skalan Client 

Assessment Of Treatment (CAT) och för att undersöka deltagarnas läran om deras ätstörning, 

användes eating disorder examination questionnaire (EDE-Q). Kvalitén på avdelningen mättes 

med hjälp av skalan Essen Climate Evaluation Schema (EssenCES). Sjuksköterskorna inställning 

av den psykiatriska vården mättes med skalan Attitudes Towards Acute Mental Health Scale 33 

(ATAMHS-33). 

Dataanalys En statistik programvara (SPSS v22;IBM 2013) användes för den kvantitativa dataanalysen. 

Deskriptiv statistik användes för att beskriva mätningar av varje del under studien.  

Den kvalitativa datan översattes med en tematisk analys dataprogram som skapade teman som 

upprepas eller lyftes fram av patienter och sjuksköterskor som deltog i studien. Den tematiska 
analysen innehöll både deduktiv och induktiv ansats. Genom halvstrukturerade intervjuer och 

användning av ett kodningssystem stärktes studiens validitet och pålitlighet av analysen. Datan 

kodades sedan av den första författaren genom en mall från en tidigare studie. Samtliga data 

samlades sedan in i slutliga teman. Deltagarnas egna ord och citat presenteras genom teman.  

Bortfall Framkommer ej 

Slutsats Sjuksköterskan skapade en terapeutisk vårdrelation genom att använda sig av en mellanmänsklig 

relation och den makt de erhöll. Genom att se fördelarna med en nära relation medförde detta till 

en terapeutisk vårdrelation skapades. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) 

81%, grad I 
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Artikel 7 

Referens Zugai, J. S., Stein-Parbury, J. & Roche, M. (2017). Therapeutic alliance, anorexia nervosa and the 

inpatient setting: A mixed methods study. JAN: Leading Global Nursing Research, 74, 443–453. 

doi:  10.1111/jan.13410 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att få en förståelse om behandlingarna AN patienter som är inneliggande 

får genomgå. Samt vad en terapeutisk vårdrelation mellan sjuksköterskor och patienter innebär. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ och kvalitativ studie 

Mixed method 

Urval 108 deltagare, varav 54 var sjuksköterskor och 54 var patienter. 50% av grupperna svarade på 

studien. Deltagarna samlades in från sex avdelningar, tre allmänna och två privata sjukhus. Två av 

avdelningarna var specialiserade på vårdandet av ätstörningar och resterande hade enskilda 

ätstörnings program som de följer. Inklusionskriterierna var att patienterna skulle vara över 12 år 

oavsett kön och ha erfarenhet av minst en vecka som inlagd. För att delta i studien var kravet att 

sjuksköterskorna arbetade på en avdelning med ett specialiserat program för AN. Alla 

sjuksköterskor oavsett erfarenhet inkluderades i studien. 

Datainsamling Datainsamlingen utfördes i två delar. Under första fasen av studien användes samtliga 

mätinstrument: Treatment Alliance Scale (I-TAS), Client Assessment of Treatment Scale (Cat), 

The eating disorder examination-questionnaire (EDE-Q), samt The 39-item. Dessa instrument 

användes för att undersöka patienternas perspektiv på den terapeutiska relationen och deras 

upplevelse av vården och deras grad av ätstörningen. 

(I-TAS) användes för att mäta relationen som patienterna upplevde med sjuksköterskorna och 

bedömdes utifrån en sjugradig poängskala. Patienternas grad av tacksamhet mättes med (CAT) 

utifrån en 10 gradig poängskala. (EDE-Q) Användes för att mäta omfattningen av ätstörningen. 
Till sist användes 39-item utifrån fyra kategorier som beskriver de kognitiva funktionerna av 

ätstörningen.  

Den andra delen utfördes genom halvstrukturerade intervjuer som utfördes tillsammans med 

patienter och sjuksköterskor. Intervjuerna fokuserade på hur vårdvistelser påverkade en 

terapeutisk relation. Fynden från första delen av datainsamlingen samt litteratur användes till del 

två för att konstruera ett intervjuschema. Intervjuerna spelades in och överfördes från tal till 

skrift. 

Dataanalys Dataprogrammet Statistical software SPSS användes för att analysera den kvalitativa datan. 

Deskriptiv statistik användes för att undersöka varje del av processen i studien. Urvalet var 

tillräckligt för att kunna utföra ett t test för att jämföra patienterna och sjuksköterskorna utifrån 

interaktionen sinsemellan. Tematisk analys tillämpades till kvalitativa data som innefatta både 

induktiv och deduktiv process. En kodning utformades baserat på tidigare forskning och användes 

för den deduktiva analysen. Den induktiva analysen innehåller fastställande av teman som utgår 

från patienterna och sjuksköterskornas intervjuer. Vid redogörelse av data uppstod teman och 

idéer utformade av deltagarna och redogjordes utifrån deras egna ord och citationer användes från 

intervjuerna.   

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Studiens slutsats var att den terapeutiska vårdrelationen går att implementera bäst i ett specifikt 

område som behandling av AN. Har inte sjuksköterskor en god kunskap om vad en terapeutisk 

vårdrelation är, innebär detta att sjuksköterskor får svårigheter med att skapa en terapeutisk 

vårdrelation till sina patienter. AN är en sjukdom som försvårar för sjuksköterskorna att skapa en 
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terapeutisk vårdrelation, genom att sjuksköterskor arbetar systematisk kan de överkomma 

sjukdomen och skapa en terapeutisk vårdrelation. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) 

75%, grad II 
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Artikel 8 

 

 

Referens Zugai, J. S., Stein-Parbury, J. & Roche, M. (2013). Effective nursing care of adolescents with 

anorexia nervosa: a consumer perspective. Journal of Clinical Nursing, 22, 2020–2029. doi: 

10.1111/jocn.1218. 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att belysa hur sjuksköterskan skapar möjligheten till att ungdomar med anorexia 

nervosa går upp i vikt och får en positiv upplevelse av att vara inneliggande medan de behandlas 

för sin ätstörning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Tematisk analys 

Urval Åtta deltagare, alla kvinnliga, mellan 12–18 år. Det var alla unga vuxna som behandlades för sin 

anorexia nervosa på ett hem i metropolitan tertiary referral hospital in Sydney. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha varit inneliggande och fått vård för sin anorexia 

nervosa och hade återfått ansvar och förbättrad kroppsvikt, på den nivå att deras pågående vård 

gjordes på en öppenvårds ätstörningsmottagning. 

Datainsamling Datainsamlingen utfördes genom individuella, halv-strukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades 

in med diktafon som var kopplat till ett ljudinspelningsprogram på en dator. Huvudtemat för 

intervjuerna var att undersöka huruvida sjuksköterskans närvaro kunde underlätta viktökning och 

fokusen låg på de sjuksköterskor som kunde skapa en god vårdupplevelse från patientens 

synvinkel. Intervjuerna utfördes på en öppenvårdsavdelning och patienterna närvarade i enskilda 

rum. Patienterna avidentifierades i studien.  

Dataanalys Den kvalitativa analysen genomfördes genom att söka efter indikationer på hur sjuksköterskorna 

bidrog till viktuppgång hos patienterna eller hur sjuksköterskorna bidrog till positiv erfarenhet 

för patienterna när de var inneliggande. De ämnen som uppstod flest gånger under intervjuerna 

ansågs vara ett centralt perspektiv på hur patienterna/deltagarna uppfattade ämnet. 

Under processen av att samla in dataanalysen betraktade författarna brukarnas direkta uttalade 

och undermeningar i samtalet som spelades in. Dataanalysen skänkte en inblick på de olika 

teman och hur patienternas/deltagarnas perspektiv på omvårdnad från sjuksköterskor upplevdes, 

detta gav rekommendationer på hur sjuksköterskan kan arbeta i praktiken. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats En god vårdrelation var förknippad med både viktökning och patienten som var inneliggande 

behöll en positiv upplevelse. Omtanke och rätt tidpunkt visade sig vara en grundläggande och 

effektiv åtgärd. Patienterna i studien fokuserade specifikt på de terapeutiska grunderna till 

relationen med sjuksköterskan. En väl planerad och strukturerad interaktion var betydelsefullt för 

en mer effektiv omvårdnaden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) 

77%, grad II 
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Land  

Databas 

Storbritannien  

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att studera relationen mellan kvinnor med anorexia nervosa och 

vårdpersonalen på en specialistinrättning för ätstörningar. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Urval Studien genomfördes på två specialist inrättningar för patienter med ätstörningar. Deltagarna i 

studien var sjuksköterskor, dietister, terapeuter, vårdassistenter, läkare och patienter. 12 kvinnliga 

patienter med anorexia nervosa som behandlades när studien genomfördes godkände till att 

medverka i studien. 13 vårdpersonal inom de två specialistinrättningarna deltog, samtliga kvinnor 

förutom två manliga läkare. Patienterna som deltog var mellan 18–63 år. Vårdpersonalen var 

mellan åldrarna 25–53 år. 

Datainsamling Det utfördes halvstrukturerade intervjuer, dessa gjordes på inrättningen där studien genomfördes. 

Intervjuernas längd varade mellan 20 till 70 minuter per deltagare. 

Dataanalys All data i sin helhet laddades upp på dataprogrammet MAXQDA, där texten delades upp i stycken 

och kodade. Dataprogrammet jämförde intervjuerna mellan varandra för att hitta likheter och 

skillnader, detta medförde att de liknade ämnen som förekommit i flera intervjuer kodades 

tillsammans. 

Bortfall Framkom ej 

Slutsats Studiens slutsats var att patienterna som deltog i studien fick en nära relation till vårdpersonalen. 

Eftersom vårdpersonalen fokuserade på patienten, upplevde patienten att det gick att skapa en nära 

relation. Det framkom att patienterna kunde komma att se vårdpersonalen som en modersfigur 

under behandlingen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Carlsson och Eiman granskningsmall (2003)  

73%, grad II 
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