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Sammanfattning: En terapeutisk relation är viktig i omvårdnaden av 

 patienter med ätstörningar och det är viktigt att

 sjuksköterskan är medveten om  dess betydelse i 

 omvårdnaden. Syftet var att undersöka hur en 

 terapeutisk relation skapas samt dess betydelse i 

 omvårdnaden mellan sjuksköterskan och patienten 

 med  ätstörning. För sjuksköterskor kan det vara 

 utmanande att etablera en terapeutisk relation till 

 patienter med ätstörningar, då det är vanligt att dessa 

 patienter inte har sjukdomsinsikt. Sjuksköterskan 

 kan använda sig av olika strategier och verktyg för 

 att skapa en terapeutisk relation och en vårdande 

 miljö. Studien genomfördes som en litteraturstudie 

 och 12 vetenskapliga artiklar analyserades. Studiens 

 resultat visar att om en terapeutisk relation ska 

 kunna etableras krävs det kunskap, tid, respekt samt 

 kontinuerlig information från sjuksköterskan till 

 patienten. Mer forskning efterfrågas om den 

 terapeutiska relationens betydelse i 

 omvårdnaden kring patienter med ätstörning, då det 

 inte fanns mycket forskning i ämnet. Även mer 

 utbildning i sjuksköterskeprogrammet om 

 omvårdnad vid psykisk ohälsa efterfrågas.  
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Abstract: A therapeutic relationship is important in nursing 

 care of patients with eating disorders and it is 

 significant that the nurse is aware of the importance

 in the nursing care. The purpose was to 

 investigate how a relationship is created and its 

 significance in the care between the nurse and the 

 patient with an eating disorder. It can be challenging 

 for nurses to establish a therapeutic relationship 

 with patients with eating disorders, because it is 

 common that these patients do not have illness 

 insight. The nurse can make use of different 

 strategies and tools to develop a therapeutic 

 relationship and a caring environment. The study 

 was conducted as a litterature study and 12 scientific 

 articles were analyzed. The result of the study shows 

 that if a therapeutic relationship is going to be 

 established it demands knowledge, time, respect and 

 continuous information from the nurse to the patient. 

 More scientific research about the therapeutic 

 significance in the nursing care around patients with 

 eating disorders is requested, since there was not 

 much research on the subject. Even more education 

 in the nursing programme for nursing care in mental 

 health is enquired.  
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Inledning 

Ätstörningar förekommer främst hos flickor och unga kvinnor i åldern 13-30 år, pojkar 

och unga män drabbas också men inte i lika stor utsträckning (Kunskapscentrum för 

ätstörningar, 2007). Uppskattningsvis i Sverige finns cirka 10 000 personer som 

uppfyller diagnostiska kriterier för anorexia nervosa, 20 000 med bulimia nervosa och 

30 000 som uppfyller kraven för ätstörningar utan närmare specifikation (UNS). Det är 

svårt att uppskatta exakta siffror eftersom det idag finns olika definitioner av 

ätstörningar samt att det amerikanska diagnostiska systemet diagnostic and statistical 

manual of mental disorders (DSM- IV kriterierna) har förändrats på många punkter 

under åren (ibid.). I dagens samhälle finns höga krav på individen och där 

kroppsfixering och smalhetsidealet är synonymt med framgång (Isaksson & Luciani, 

2005). Unga människor i adolescensen är identitetssökande och faller lätt offer för dessa 

ideal då kroppen och utseende är nära sammankopplat med självkänslan. Axelsson och 

Määttä (2007) menar att ätstörningsproblematiken ökar även i äldre åldersgrupper som 

en följd av medial påverkan. 

Det kan vara utmanande för sjuksköterskan att etablera en god terapeutisk relation med 

patienter som har ätstörningar eftersom patienterna ibland förnekar sjukdom och har ett 

stort kontrollbehov (Broussard, 2005; Eriksson & Carlsson, 2001; Isaksson & Luciani, 

2005). Ätstörningssymtomen är för patienten en livsstrategi och följden blir att 

patienten har svårt med tilliten till människor som försöker förändra deras livsstil 

(ibid.). Målet för en patient med ätstörning är en beteendeförändring och grunden i 

förändringsarbetet bygger på en tillitsfull relation mellan patienten och sjuksköterskan 

(Isaksson & Luciani, 2005; Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008). Sjuksköterskan 

kan hjälpa patienten att ändra sitt perspektiv och synen på sig själv genom att låta 

patienten utforska sitt liv vilket kan stärka den terapeutiska relationen (Peplau, 1994). 

Tilliten kan förstärkas genom att sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt till 

patienten. Sjuksköterskans förhållningssätt till patienten är avgörande för hur relationen 

till patienten kommer att bli (SSF, 2008).  

 

 

Bakgrund 

Att äta och synen på mat är något som de flesta människor har ett normalt 

förhållningssätt till, men för vissa individer utvecklas en ätstörning och förhållandet till 

ätandet blir osunt (Clinton & Norring, 2002; Eriksson & Carlsson, 2001). Ätstörningen 

kännetecknas av hur individen äter eller kontrollerar sin vikt och påverkar individen 

både psykiskt, fysiskt och socialt (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2007). Sveriges 

regering gav folkhälsoinstitutet i samarbete med socialstyrelsen i uppdrag att under året 

1997 följa utvecklingen av ätstörningar i Sverige, för att utveckla nya strategier och 

identifiera ny kunskap om problematiken kring ätstörningar (Folkhälsoinstitutet, 1999). 

Arbetet resulterade i en rapport som skulle fungera som riktlinjer för kommuner, 

landsting och föreningsliv.  

 

Ätstörningar förekommer hos pojkar och unga män, men prevalensen är inte lika hög 

som hos kvinnor (Clinton, Engström & Norring, 2002). I en studie av Carlat, Camargo 

och Herzog (1997) framkom att av 135 män med bekräftad ätstörningsdiagnos enligt 

DSM-IV kriterierna så var bulimia nervosa den vanligast förekommande diagnosen hos 

patienterna.  
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Det framkom att 46 % av männen hade fått diagnosen bulimia nervosa,  

32 % diagnosen ätstörning utan närmare specifikation samt 22 % diagnosen anorexia 

nervosa. Vidare belyser Carlat, et al. (1997) att flertalet deltagare i studien arbetade som 

modeller, skådespelare, florister, sjuksköterskor samt inom restaurangbranschen. Dessa 

yrken klassificerades i studien som högriskyrken för att insjukna i en ätstörning. Det 

finns bristfällig forskning angående män och ätstörningar och det beror delvis på den 

låga prevalensen av män som insjuknar med en ätstörning (Isaksson & Luciani, 2005).    

 

 

Ätstörningarnas konsekvenser för patienten 

Ur ett medicinskt perspektiv delas ätstörningar upp i tre huvudgrupper; anorexia 

nervosa, bulimia nervosa samt ätstörning UNS (Kunskapscentrum för ätstörningar, 

2007). Patienter med ätstörningar förekommer både inom psykiatrisk- och somatisk 

vård (Isaksson & Luciani, 2005). I den somatiska vården kan patienter med ätstörningar 

söka vård för konsekvenser av ätstörningar såsom utebliven menstruation, bradykardi 

samt hypotension och inte ätstörningen i sig (Eriksson & Carlsson, 2001). Enligt 

Westwood och Kendal (2012) är anorexia nervosa den vanligast förekommande 

psykiska diagnosen hos ungdomar.  

 

Enligt DSM-IV kriterierna för anorexia nervosa är kroppsvikten konstant mindre än  

85 % av den förväntade vikten i förhållande till längd och ålder (Herlofson & 

Landqvist, 2002). Patienten har en rädsla för att gå upp i vikt samt en störd 

kroppsuppfattning. Andra kriterier är utebliven menstruationen minst tre gånger i följd.  

För en patient med anorexia nervosa så går livet ut på att upprätthålla fullständig 

kontroll i allt de gör (Isaksson & Luciani, 2005). Anorexia nervosa är en avsiktlig 

självsvält vilket inte sällan uppstår genom en önskan om att leva ett sundare liv, detta 

innebär att utesluta mat som anses vara onyttig (Eriksson & Carlsson, 2001). Följden 

blir då en viktminskning som är positiv till en början för individen då omgivningen ger 

positiv respons på viktnedgången. Viktminskningen kan då leda vidare till en 

viljemässig självsvält med negativa följder för individen (Isaksson & Luciani, 2005). 

Processen utvecklas långsamt genom mindre mat portioner som även innehåller mindre 

fett, kosten är ofta vegetarisk. Vikt- och kroppsfixering tar mer energi och tid för 

personen i fråga allt eftersom vikten minskar. Svälttillståndet fortsätter utveckla andra 

symtom som; bradykardi, hypotension, förstoppning, dålig sårläkning samt amenorré 

(Eriksson & Carlsson, 2001; Isaksson & Luciani, 2005; Murray, Crawford, McKenzie 

& Murray, 2011). Nybildningen av blodkroppar kan hämmas eller helt upphöra vilket 

kan leda till anemi. Osteoporos är en annan allvarlig komplikation som i sin tur kan leda 

till ökad risk för benbrott samt för tidigt åldrande utav skelettet (Glant, 1998).  

 

Enligt DSM-IV kriterierna för bulimia nervosa har personen förlorat kontrollen över 

ätandet med episoder av hetsätning med olämpligt kompensatoriskt beteende som följd 

(Herlofson & Landqvist, 2002). Kompensatoriskt beteende innebär självrensning i form 

av laxermedel, fasta, framkallande av kräkning samt överdriven motion.  

Patienter med bulimia nervosa har som anorexia nervosa patienter en fixering vid vikt, 

mat och kroppsutseende (Isaksson & Luciani, 2005). Skillnaden dem emellan är att 

personer med bulimia nervosa inte har samma kontroll över sitt matintag som personer 

med anorexi nervosa har. Periodvis frossar de i sig stora mängder mat, vilket leder till 

ångest samt ett behov av att göra sig av med maten igen.  
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Vanligtvis sker detta genom att framkalla kräkning samt även vid behov används 

laxermedel för att påskynda maten ut ur kroppen. Ett överdrivet, tvångsmässigt tränande 

tillhör ofta symtombilden (Isaksson & Luciani, 2005). Enligt Dichter, Cohen och 

Conolly (2002) pendlar bulimikern mellan att vara normalviktig, mager och överviktig. 

Viktpendlingen är en bidragande orsak till att det är svårt att upptäcka 

sjukdomstillståndet. Effekter av beteende som kräkning och laxeringsbehandling ger 

mag- och tarmproblem, frätskador på tänderna samt påverkar hjärtat och cirkulationen i 

kroppen negativt (Isaksson & Luciani, 2005). 

 

En person med ätstörning UNS uppfyller inte alla de diagnostiska kriterier för någon av 

de specifika ätstörningarna som anorexia nervosa eller bulimia nervosa (Isaksson & 

Luciani, 2005). Patienter med ätstörning UNS uppfyller alla kriterier för anorexia 

nervosa förutom utebliven menstruation eller att vikten ligger på en normal nivå 

(Herlofson & Landqvist, 2002). Vidare framkommer det att patienten med ätstörning 

UNS uppfyller alla krav för bulimia nervosa med hetsätande och ett kompensatoriskt 

beteende men inte lika frekvent som bulimikern.  

Hetsätning ingår i ätstörning UNS och innebär att patienten periodvis under kort tid äter 

stora mängder mat, dock utan att kompensera genom att framkalla kräkning, motionera 

eller användning av laxerande medel (Clinton & Norring, 2002; Isaksson & Luciani, 

2005). Perioder av hetsätning leder till övervikt hos patienten, som i sin tur kan leda till 

hypertoni och diabetes.  

 

 

Psykologiska och sociala konsekvenser för patienten med 

ätstörning 

Det framkommer att patienter med anorexia nervosa känner sig värdelösa, fula, osmarta 

och inte värda att älska (Skårderud, 2007). Patienterna känner skam och står inte ut med 

sig själva, de skäms över sina kroppar och vill inte visa sig inför andra såsom deras 

partners. Närhet och kroppskontakt upplevs som svårt, bara tanken på intimitet känns 

motbjudande. Patienterna jämför sig med andra människor och känner avundsjuka 

gentemot dem. Patienterna med anorexia nervosa skäms över att behöva be om hjälp 

och söka vård trots att de inser att deras beteende och syn av sig själva är fel då det 

ligger utöver deras kontroll (ibid.). Patienterna kan i ett tidigt stadium av 

ätstörningsproblematiken uppleva att det finns positiva aspekter på sjukdomen (Ison & 

Kent, 2010). Deltagarna beskriver att ätstörningen gör dem mer självsäkra och inger en 

känsla av kontroll i livet. Patienterna upplever ätstörningen som en sköld mot 

omvärlden samtidigt som den hjälper dem att gå ned i vikt.  

 

Hos individer med anorexia nervosa kan ett förändrat beteendemönster ses (Eriksson & 

Carlsson, 2001). Förändringar kan vara att isolera sig från kompisar, familjen, övriga 

sociala sammanhang, undvikande av gemensamma måltider samt att bli mer 

självupptagen. Sömnsvårigheter, ångest, koncentrationssvårigheter är vanliga psykiska 

symtom som ätstörningen ger (Isaksson & Luciani, 2005). I ett tidigt stadie av 

sjukdomen är förnekelsen stor och att etablera en terapeutisk relation till patienten kan 

upplevas som svårt av sjuksköterskan (Skårderud, 2007; Westwood & Kendal, 2012). 

Svårigheterna kan bero på bristande sjukdomsinsikt hos patienterna, att de inte vill eller 

kan ändra sitt beteende eller känslan av skam över att ha en psykiatrisk diagnos 

(Skårderud, 2007). 
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Självbilden hos patienter med bulimia nervosa är ofta negativ och känslor av skam, 

äckel och maktlöshet är vanligt förekommande (Eriksson & Carlsson, 2001). 

Självskadebeteende, depression samt suicidtankar är problem som är vanligt 

förekommande (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2007). Patienter med bulimia 

nervosa upplevde att de isolerade sig på grund av sjukdomen (Broussard, 2005). 

Deltagarna i studien menade att de dolde sitt ätande och kompenserande beteende, 

gömde undan mat samt kom med lögner för att dölja sjukdomen inför andra.  

 

Patienter med ätstörning UNS kan ha stark ångest i samband med hetsätningsperioder 

och dövar ångesten med kompensatoriska beteenden (Eriksson & Carlsson, 2001). 

 

 

Sjuksköterskan, patienten och den terapeutiska relationen  

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2 § står det att vård ska ges med respekt för alla 

individers lika värde samt den enskilda människans värdighet (Svensk 

författningssamling [SFS] 1982:763).  

I första mötet mellan sjuksköterska och patient är de som främlingar för varandra därför 

är det viktigt hur sjuksköterskan bemöter patienten (Peplau, 1994). Sjuksköterskan kan i 

mötet med patienten ikläda sig rollen som handledare, vilket innebär att utforska 

patientens behov av hjälp och känslor förknippade med sjukdomen. Sjuksköterskan 

hjälper patienten att förbereda sig och få insikt kring de svårigheter som väntar. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det 

att sjuksköterskan ska visa respekt för patientens värdighet och integritet. 

Sjuksköterskan bör därför i sitt bemötande med patienten kunna kommunicera på ett 

empatiskt och respektfullt sätt (Peplau, 1994; Socialstyrelsen, 2005). Empati innebär 

förmågan att sätta sig in någon annan individs situation, vilket kräver förståelse för den 

andres behov, tankar och känslor (Malmsten, 2001). Empati handlar om förståelse och 

att visa det för den andra individen i handling och i ord (Holm, 1995). En empatisk 

förmåga hos sjuksköterskan är ett viktigt instrument då en relation med patienten ska 

skapas, empatin inger stöd och trygghet och ligger till grund för ett kommande 

samarbete (Holm, 2001). Tilliten till och empati från sjuksköterskan är en viktig aspekt 

för att en relation ska kunna påbörjas (Gardner, 2010; Eriksson & Nilsson, 2008; Wright 

& Hacking, 2012). För att en patient ska känna tillit behövs full uppmärksamhet från 

sjuksköterskan samt att patienten ska ges möjlighet till reflektion och möjligheten att 

uttrycka sina känslor (Eriksson & Nilsson, 2008; Shattell, Starr & Thomas, 2007). Det 

är viktigt att sjuksköterskan har en balans och distans i sitt bemötande då en kontakt 

skapas med patienter, det föreligger annars risk att blanda in egna känslor eller kränka 

integriteten hos patienten (Gardner, 2010; Malmsten, 2001; Scanlon, 2006). 

I en studie av Scanlon (2006) tyckte sjuksköterskorna att det var viktigt att kontinuerligt 

informera patienterna om vad som ska hända samt att ge utrymme för patienterna att 

ställa frågor. Sjuksköterskan har ett ansvar att ge adekvat information till patienten så att 

samtycke kan ges till behandling samt vård (SSF, 2007). I HSL § 2 b (SFS 1982:763) 

står det att patienter ska få information som är individuellt anpassad om bland annat den 

kommande vården och behandlingen.  

Peplau (1994) beskriver att den terapeutiska relationen mellan sjuksköterska och patient 

består av fyra faser; orientering, identifikation, exploatering och upplösning.  
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Orienteringsfasen handlar om att patienten upplever ett lidande och söker hjälp hos 

sjukvården för sin åkomma. Patienten har då en egen uppfattning om sitt ohälsotillstånd 

och sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten att orientera sig i sin nya situation, få 

en ökad förståelse för sitt problem samt att klargöra vad som händer just nu.    

I identifikationsfasen känner patienten delaktighet och som en del i kampen mot ohälsa. 

Patienten identifierar sig då med personer i omgivningen som minimerar känslan av ett 

hot mot den egna säkerheten, värdigheten och styrkan. Sjuksköterskan blir en symbol 

för räddning och som accepterar patienten för vad den är. Tidigare svåra upplevelser i 

barndomen kan göra att vissa patienter har svårigheter med att identifiera sig med 

sjuksköterskan och tenderar då att uppträda självständigt och förneka hjälpbehov. 

Sjuksköterskan kan då erbjuda patienten nya positiva erfarenheter genom att ikläda sig 

rollen som moder i omvårdnadsarbetet. Exploateringsfasen innebär att patienten 

upplever att sjuksköterskan förstår och erkänner relationen dem emellan och börjar då 

att använda sig av vad vården har att erbjuda. I upplösningsfasen börjar patienten 

förbereda för hemgång. Patienten kan uppleva oro och ångest inför utskrivning från 

sjukhuset och det är viktigt att sjuksköterskan hjälper patienten genom denna fas genom 

att försiktigt leda patienten mot självständighet (Peplau, 1994). 

Beroende av i vilken fas i sjukdomen som patienten är i avgör hur den terapeutiska 

relationen kommer att utvecklas (Scanlon, 2006). Vidare framkommer det att relationen 

är beroende av individens mentala mognad då den antingen kan hämmas eller förbättras. 

Tid är en annan viktig förutsättning för utvecklandet av en terapeutisk relation mellan 

sjuksköterskan och patienten. Det upplevdes som ett problem av sjuksköterskorna i 

studien som menar att det var individuellt hur lång tid det tar att etablera en terapeutisk 

relation. Detta kan bero på sjuksköterskornas personlighet samt olika terapeutiska 

färdigheter. Enligt SSF (2007) så har sjuksköterskan ett ansvar att tillämpa korrekta 

riktlinjer inom omvårdnad, forskning och utbildning. Sjuksköterskans omvårdnad ska 

vila på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Glant (2000) beskriver vikten 

av regelbunden utbildning och erfarenhetsutbyte mellan de som arbetar med patienter 

med ätstörningar. Erfarenheter kan utbytas mellan de som arbetar förebyggande mot 

ätstörningar samt de som vårdar dem.  

I Wright och Hacking (2012) studie framkommer det att sjuksköterskorna ibland 

behöver agera ställföreträdande hopp då situationen upplevs som hopplös av patienten. 

En sjuksköterska beskriver att patienterna ibland lånar hennes hopp när de har förlorat 

sitt eget. Katie Eriksson (1994) menar att hoppet är relaterat till en framtidstro med en 

förhoppning om en förändring.  

Scanlon (2006) menar att kontinuitet i omvårdnaden är av stor vikt för att bygga upp en 

terapeutisk relation. Kontinuitet är viktig för att bibehålla en vårdande relation men en 

hektisk vårdmiljö kan göra det utmanande (Berg, 2006). Genom att visa ömsesidig 

respekt kan patienten och sjuksköterskan skapa en öppenhet i mötet då de söker efter 

patientens upplevda behov.  Patientens sårbarhet minskar och detta ger sjuksköterskan 

kraft att ge fortsatt stöd åt patienten. Buber (1990) talar om sociala och mellanmänskliga 

möten. Det mellanmänskliga mötet uppstår då två individer möts och där ömsesidig 

delaktighet existerar. I omvårdnaden uppstår ständigt mellanmänskliga möten mellan 

olika deltagare. De sjuksköterskor som har störst möjlighet att utveckla och bibehålla en 

positiv relation till patienter med ätstörningar är de sjuksköterskor som är medvetna om 

hur dessa patienter lider av sin sjukdom (Murray, Crawford, McKenzie & Murray, 

2011; Westwood & Kendal, 2012).  
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Patienterna med en ätstörning anser att den terapeutiska relationen är den viktigaste 

delen i deras omvårdnad (Murray, et al., 2011).  

 

Problemformulering 

Relationen mellan sjuksköterska och patient är viktig i all omvårdnad. Personer med 

ätstörningar har svårt med tilliten till andra personer och att etablera en relation kan 

därför vara utmanande. Trots att det finns utmaningar med att skapa en relation med 

personer med ätstörningar är det av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om 

relationens betydelse i omvårdnaden för dessa patienter. Patienter med ätstörningar 

vårdas inom både den somatiska som psykiatriska vården, vilket innebär att även 

allmänsjuksköterskan kommer att möta dessa patienter i verksamheten. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur en terapeutisk relation skapas samt dess betydelse i 

omvårdnaden mellan sjuksköterskan och patienten med ätstörning.  

 

 

Metod 

Litteraturstudien utfördes enligt Olsson och Sörensen (2011) metod vilket innebär en 

fördjupning av befintlig forskning inom ett avgränsat ämnesområde. 

 

Datainsamling 

En första litteratursökning gjordes på Cinahl, Pubmed samt PsycInfo för att skapa en 

uppfattning om hur mycket som fanns forskat på inom ämnesområdet anorexia nervosa. 

Det preliminära syftet var då att undersöka hur delaktig en patient med anorexia nervosa 

upplevde sig vara i sin omvårdnad. Utifrån den sökningen togs beslutet att utöka vidare 

sökningar till att omfatta ätstörningar då det uppkom alltför få artiklar i förhållande till 

vårt syfte om enbart anorexia nervosa Ett nytt syfte arbetades då fram. Utifrån syftet 

valdes relevanta sökord (se tabell 1, bilaga A). I databasen Cinahl användes både Cinahl 

headings och fritextord. I Pubmed användes MeSh-termer, sökningar i PsycInfo gjordes 

genom användning av thesaurus. Olika kombinationer av sökord genomfördes med 

boolesk sökteknik genom AND (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Pilotsökningarna 

begränsades till att omfatta åren 2007-2012 men utökades vid senare sökningar till att 

omfatta åren 2002-2012 på grund utav begränsat antal träffar och artiklar för vårt syfte. 

Vid pilotsökningen valdes även begränsning såsom åldersgrupp bort för att få fler 

artiklar, trots detta uppkom endast ett fåtal artiklar som handlade om vuxna med 

ätstörningar. Ytterligare begränsningar se tabell 2 bilaga B. Artiklar som exkluderades 

handlade om andra sjukdomstillstånd, anhörigperspektiv eller ur en annan profession än 

sjuksköterskans perspektiv då detta inte motsvarade syftet. Sammanlagt lästes 123 

abstract. För att artiklar skulle gå vidare till urval 1 krävdes att de hade patient- och eller 

sjuksköterskeperspektiv, handlade om omvårdnad vid ätstörningar eller relationen 

mellan patient med ätstörning och sjuksköterskan. Utav 123 lästa abstract gick 24 

artiklar vidare till urval 1. De 24 artiklarna lästes noga igenom i sin helhet av samtliga 
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inom gruppen. Efter att artiklarna lästs igenom föll 12 stycken bort på grund utav att de 

inte svarade mot syftet. Detta resulterade i att 12 artiklar gick vidare till urval 2. 

 

Databearbetning 

De 12 valda resultatartiklarna lästes enskilt för att sedan tas upp till diskussion inom 

gruppen. Utav de 12 artiklarna använde sig 11 stycken en kvalitativ metod och 1 

använde sig av kvantitativ metod. Artiklarna lästes, omlästes och kvalitetsgranskades 

enskilt efter bedömningsmallar enligt Willman, et al. (2011). Artiklarna diskuterades 

sedan inom gruppen tills konsensus uppnåddes. Den vetenskapliga kvaliteten 

graderades slutligen inom gruppen till grad I, grad II eller grad III. Enligt Willman, et 

al. (2011) motsvarar grad I 80-100%, grad II 70-79% och grad III 60-69% av poängen 

där maximal poängsumma är 48 p. Samtliga artiklar graderades till grad I-grad II, se 

tabell 3 bilaga C1-C11 och tabell 3 bilaga D. Tre huvudkategorier identifierades utifrån 

syftet under bearbetningen av materialet. Kategorierna som framkom var individen 

bakom sjukdomen, skapandet av en vårdande miljö kring patienten samt 

sjuksköterskans förhållningssätt. 

 

 

Resultat 

Individen bakom sjukdomen 

Det framkom att patienterna med ätstörning ville bli sedda som individer och inte enbart 

som en sjukdom (Offord, Turner & Cooper, 2006; van Ommen, Meervijk, Kars,  

van Elburg & van Meijel, 2009). Sjuksköterskorna såg det som en grundförutsättning 

för att kunna etablera en terapeutisk relation med patienten (Bakker, van Meijel, van 

Ommen, Meervijk & van Elburg, 2011; Micevski & McCann, 2005). Sjuksköterskorna 

klargjorde för patienten att behandlingen var riktad mot sjukdomen och inte mot 

individen i sig (Snell, Crowe och Jordan, 2010). Ramjan (2004) kom fram till att de 

sjuksköterskor som inte hade kunskapen att se bortom sjukdomen hade svårigheter att 

etablera en terapeutisk relation med patienterna. Det styrktes av Woodrow, Fox och 

Hare (2011) som menade att sjuksköterskor som saknade förståelse för sjukdomen fick 

kämpa med den terapeutiska relationen till patienten. Tilliten till sjuksköterskorna växte 

då de visade att de hade kunskap och erfarenhet om ätstörningar (van Ommen, et al., 

2009). Patienterna upplevde då att de kunde öppna sig och prata om intima, personliga 

ämnen såsom kroppsuppfattning.  

The last thing that they need is somebody who´s going to crumble under stress 

because they´re already crumbling themselves, they need somebody who´s 

going to be pretty confident in what they´re doing. If you´re confident and you 

feel safe in your practice I think that helps your patient.  

(Snell, Crowe & Jordan, 2010, s. 355). 

Offord, Turner och Cooper (2006) menade att patienterna upplevde att vårdpersonalen 

lade för mycket fokus på vikten och de efterfrågade istället hjälp med de psykologiska 

aspekterna av sjukdomen. Bakker, et al. (2011) menade att det var viktigt att 

sjuksköterskan bröt igenom den emotionella barriär som patienten byggt upp, då blev 

sjukdomen mindre hemlighetsfull och tabubelagd.  
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Resultat som framkom var att sjuksköterskorna använde olika strategier i interaktionen 

med patienterna (Micevski & McCann, 2005). Strategierna innefattade att lära känna 

patienten för att kunna identifiera deras behov i omvårdnaden. Att lära känna patienten 

handlade om att hitta en infallsvinkel för att få patienten att öppna sig och visa sina 

känslor.  

Patienterna ville att sjuksköterskorna skulle stödja dem till att hitta tillbaka till sina 

tidigare mål och drömmar de hade innan sjukdomen (van Ommen, et al., 2009).  

 

Skapandet av en vårdande miljö kring patienten 

Dialog inom arbetsgruppen var av betydelse för den terapeutiska relationen till patienten 

(Micevski & McCann, 2005; Ryan, Malson, Clarke, Anderson & Kohn, 2006;  

Snell, et al., 2010). Arbetsgruppen bestod av kurator, dietist, sjukgymnast, 

undersköterskor samt sjuksköterskor som delgav varandra information och erfarenheter 

för att stötta varandra och därmed indirekt patienterna. Sjuksköterskorna  upplevde det 

som viktigt att ta till vara på och konsultera med andra professioner i vårdteamet så att 

de strävade efter samma mål (Micevski & McCann ,2005). Sjuksköterskorna upplevde 

att dialogen inom teamet förstärkte den terapeutiska relationen med patienterna 

Tiden var en viktig aspekt då det gällde att underhålla den terapeutiska relationen till 

patienten både genom att ge relationen tid att växa samt ge patienterna tid att öppna sig 

(Johansson, Skärsäter & Danielson, 2007; Micevski & McCann, 2005). Ryan et al. 

(2006) menade att omvårdnaden var konstant och alltid närvarande samt att 

sjuksköterskorna tog till vara på tiden när den gavs utöver de planerade 

omvårdnadsåtgärderna. Verktyg som då användes var humor, musik, konst, spela spel 

eller vardagliga sysslor som att bädda sängen tillsammans gav utrymme för samtal kring 

ämnen som inte hade med sjukdomen att göra (Johansson et al., 2007; Micevski & 

McCann, 2005; Ryan et al., 2006). Detta skapade en avslappnande miljö kring patienten 

som i sin tur ledde till en fördjupad terapeutisk relation till sjuksköterskan. 

Patienterna upplevde det som positivt att sjuksköterskorna satt med dem vid måltiderna 

då det gav en känsla av normalitet kring matsituationen (Long, Wallis, Leung & Meyer, 

2012; Offord, et al., 2006; van Ommen, et al., 2009). Patienterna såg sjuksköterskorna 

som förbilder och symboler för ett normalt beteende kring mat, ätande, träning och 

sociala aktiviteter.  

Bakker, et al. (2011) och van Ommen, et al., (2009) beskriver vikten av att 

sjuksköterskorna använde sig av mer erfarna patienter som fick agera som förebilder i 

omvårdnaden genom att berätta om deras erfarenheter och målsättningar för nyanlända 

patienter. Detta ingav hopp inför framtiden för de nya patienterna. Johansson, et al. 

(2007) beskriver relationen mellan patienterna som positiv då den fyllde en stödjande 

funktion men kunde även upplevas som negativ och påträngande om tillfället var illa 

valt. 

Rørtveit och Severinsson (2012) menade att patienterna genom stöd och coachning från 

sjuksköterskorna utvecklade en större förståelse för sin ätstörning samt för andra i 

samma situation. Offord, Turner och Cooper (2006) beskrev att patienterna blev bäst 

hjälpta genom att de arbetade tillsammans med sjuksköterskorna.  
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Tillsammans satte de upp individuella mål och arbetade med dem i patientens egen takt. 

Samarbetet ledde till att patienterna upplevde sig mer delaktiga i sin vård och 

omvårdnad vilket stärkte den terapeutiska relationen. Detta styrktes av Snell, et al. 

(2010) som beskrev hur den terapeutiska relationen stärktes genom att sjuksköterskorna 

väntade in patienterna tills de var mogna att tillsammans gå mot det gemensamt 

uppsatta målet. 

Offord, et al. (2006) menade att patienterna ville ha erfaren vårdpersonal omkring sig 

för att känna sig trygga då de upplevde att de kunde manipulera mindre erfaren 

personal. Detta styrks av van Ommen, et al. (2009) som menade att patienterna kände 

sig mer trygga med sjuksköterskor som de träffade ofta, engagerade sig i patienterna 

och tog initiativ till kontakt. Ramjan, (2004) beskrev hur bristfällig kunskap kunde leda 

till en icke terapeutisk relation mellan sjuksköterskor och patienter. Okunskapen ledde 

även till att sjuksköterskorna upplevde att patienterna själva hade orsakat sin sjukdom.  

Frustrating…there´s nothing pinpointing why they´re that way. It´s all in their 

heads. There´s no set guidelines as to ok this is what you´ve got to do to fix 

it…they have to fix it themselves. Basically…when there´s…really unwell kids 

on the ward…you think how can you be doing this… (Skye).  

(Ramjan, 2004, s. 498). 

Vidare menade Ramjan, (2004) att misstron mellan patienter och sjuksköterskor 

eskalerade då vårdpersonalen inte erkände sina misstag i en omvårdnadshandling. 

Sjuksköterskorna upplevde att den terapeutiska relationen blev lidande eftersom 

patienten då inte kände sig trygg med sjuksköterskan.  

 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt till patienten 

Vidare belyste Micevski och McCann (2005) vikten av att sjuksköterskorna själva 

reflekterade över sina egna omvårdnadsstrategier och handlingar för att utveckla den 

terapeutiska relationen.   

Information i det akuta skedet av sjukdomen var viktig för att få sjukdomsinsikt 

(Offord, et al., 2006; van Ommen, et al., 2009). Det framkom att kontinuerlig 

information om sjukdomen och behandlingen under hela vårdtiden var viktigt för den 

terapeutiska relationen (Bakker, et al., 2011; Micevski & McCann, 2005; Snell, Crowe 

& Jordan, 2010). Vidare framkom att ett öppet och ärligt förhållningssätt från 

sjuksköterskan var betydelsefull för deras relation till patienten. Informationen gjorde 

att patienterna blev medvetna om vad som förväntades av dem under vårdtiden samt 

mer förberedda på vad som komma skulle. Tan, Stewart, Fitzpatrick och Hope (2010) 

menade att patienterna föredrog en god relation samt tillit till sjuksköterskorna mer än 

teoretisk information och fakta kring behandlingen. Patienterna upplevde ofta inte själva 

att de var så sjuka som de faktiskt var och hade till en början motsatt sig behandling, i 

efterhand förstod de allvaret i sin sjukdom och var då tacksamma för vården (Tan, et al., 

2010; van Ommen, et al., 2009). Vidare menade Micevski och McCann (2005) att det 

var viktigt att sjuksköterskorna stöttade patienterna när de stötte på hinder och 

svårigheter.  

Patienterna ville att sjuksköterskorna skulle vara känslomässigt närvarande för att kunna 

se när de mådde dåligt och behövde stöd (van Ommen, et al., 2009).  
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Det känslomässiga stödet från sjuksköterskorna var viktigt för patienterna då det visade 

på engagemang och bidrog positivt till återhämtningen (Micevski & McCann, 2005). 

Sjuksköterskans kroppsspråk samt ögonkontakt med patienten var viktigt i bemötandet 

vilket stärkte patientens känsla av att bli sedd.  

 

Vidare menade Micevski och McCann (2005) att sjuksköterskorna skulle vara 

uppmärksamma på outtalade signaler hos patienten såsom kroppsspråk och 

ansiktsuttryck.   

[Sometimes it is] … the things they do … [The way they] speak to you… the 

way they look at you, their face [and] their body language… [indicate]… [their 

response]. Sometimes their body language… indicates that… there [is] 

something [they want to] talk about… Sometimes [it can be] a verbal thing [for 

example] ´Can I talk to you?´ but more often… it [is] just what you [interpret]. I 

use this to determine the effectiveness of a strategy. (Maggie). 

(Micevski & McCann, 2005, s. 107). 

Snell, et al. (2010) beskriver att sjuksköterskorna skulle upprätthålla en hoppfull 

närvaro i processen så att patienterna kände att de fanns där för dem när det behövdes. 

Patienterna ville att sjuksköterskorna skulle vara engagerade i omvårdnaden, 

närvarande, tillgängliga, klargörande, respektfulla och empatiska då detta bidrog till att 

skapa en terapeutisk relation. Relationen gjorde att sjuksköterskorna kunde erbjuda 

patienterna empatiskt stöd samtidigt som det gav ett positivt tryck mot en 

beteendeförändring (Johansson, Skärsäter & Danielson, 2007; Offord, et al., 2006; van 

Ommen, et al., 2009). Ryan, et al. (2006) belyste att sjuksköterskorna uppfattade och 

associerade sin roll i omvårdnaden som ett moderligt och kärleksfullt stöd i den 

terapeutiska relationen. 
 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien har delvis omformulerats och omarbetats under arbetets 

gång. Från början inriktades syftet på att innefatta anorexia nervosa och patientens 

delaktighet i omvårdnaden. Vid pilotsökningarna upptäcktes att det inte gav några 

relevanta träffar för syftet. Detta resulterade i en ändring och breddning av syftet till att 

inrikta sig mot relationens betydelse mellan sjuksköterska och patient med ätstörning. 

Ätstörningar som inkluderades var anorexia nervosa, bulimia nervosa och ätstörning 

utan närmare specifikation. Sökord som användes redovisas i sökordsöversikten i tabell 

1, bilaga A. Sökningar gjordes av alla enskilda ätstörningsdiagnoser i kombination med 

relevanta sökord. Detta resulterade dock i att enbart sökordet anorexia nervosa gav 

relevanta träffar. Det valdes dock att redovisa i tabell1, bilaga A att sökningar gjorts på 

både bulimia nervosa samt UNS för tydliggöra att sökningar gjorts på dessa. Det anses 

som en styrka att det söktes på de enskilda ätstörningsdiagnoserna men kan även ses 

som en svaghet då det inte gav några relevanta artiklar till resultatet. I 

databearbetningen av resultatartiklarna granskades dessa individuellt av deltagarna i 

gruppen för att senare tas upp till diskussion.  
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Det framkom vid diskussionen att samtliga inom gruppen satt samma vetenskapliga 

grad på resultatartiklarna vilket kan ses som en styrka. 

Inklusionskriterier innefattade båda könen men trots detta uppkom endast 

resultatartiklar med fokus på kvinnor vilket kan ses som en svaghet i litteraturstudien. 

En styrka var att sökningar gjordes till att enbart innefatta män men resulterade inte i 

nya artiklar som svarade mot syftet. Dessa är därmed inte redovisade.  

I artiklarnas resultat framkommer dock inte att genus skulle ha påverkat resultatet därav 

kan inga slutsatser dras av att kön skulle ha någon betydelse för omvårdnaden eller den 

terapeutiska relationen. Andra inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna 

skulle vara publicerade mellan åren 2002-2012 detta gjordes för att det inte fanns nyare, 

relevant forskning inom området. Ytterligare inklusionskriterier var att sökningarna 

omfattade alla åldrar vilket kan anses som en styrka i litteraturstudien då relevanta 

artiklar annars fallit bort. Det anses vara en styrka för studien att inte exkludera artiklar 

som inte fanns i fulltext vilket annars hade lett till färre artiklar. Exklusionskriterierna 

som beskrivits under rubriken datainsamling anses vara en styrka då syftet med studien 

var att fokusera på sjuksköterskeperspektivet och patientperspektivet.  

Resultatartiklarna var från Storbritannien, England, Australien, Nederländerna, Norge, 

Nya Zeeland och Sverige. Det kan anses som en styrka att oavsett land så var den 

terapeutiska relationen viktig i omvårdnaden samt hur den skulle skapas.  

I litteraturstudien ingick en artikel med kvantitativ metod och resterande med kvalitativ 

metod. Detta kan anses som en styrka att använda övervägande kvalitativa artiklar då 

syftet var att undersöka hur en terapeutisk relation skapas samt dess betydelse i 

omvårdnaden. Det kan även ses som en svaghet då antalet deltagare i de kvalitativa 

studierna var få och därför kan inga generella slutsatser dras över populationen. 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo då dessa är inriktade 

på omvårdnad samt psykiatrisk omvårdnad. De första sökningarna gjordes i Cinahl som 

genererade i flest relevanta resultatartiklar. Sökningar gjordes senare i PubMed och 

PsycInfo men genererade i dubbletter och endast i ett fåtal nya resultatartiklar. De 

dubbletter som uppkom i alla tre databaser kan ses som en styrka då sökordsvalen anses 

vara relevanta till syftet.  

 

Resultatdiskussion 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det 

att sjuksköterskan ska ha ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt till patienten. 

Bakker, et al. (2011), Micevski och McCann (2005) och Snell, et al. (2010) menade att 

sjuksköterskans förhållningssätt till patienten var avgörande för hur den terapeutiska 

relationen utvecklades. Micevski och McCann (2005) hävdade att sjuksköterskorna 

tyckte att det var viktigt att vara öppen, ärlig och konsekvent i omvårdnaden så att 

patienterna förstod vad som skulle hända och vad som förväntades av dem i vården och 

omvårdnaden. Sjuksköterskorna menade vidare att det var av vikt att patienterna var 

öppna och ärliga tillbaka då det ledde till en ökad tillit dem emellan. Johansson, et al. 

(2007) beskriver att patienterna ville att sjuksköterskorna skulle se och bekräfta dem 

som individer, lyssna på dem och behandla dem som medmänniskor.  
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Sjuksköterskor och patienter har liknande syn på hur bemötandet dem emellan ska vara 

för att kunna etablera en terapeutisk relation i omvårdnaden. Det är viktigt att 

sjuksköterskan skapar ett öppet klimat i omvårdnaden kring patienten så att tilliten dem 

emellan får möjlighet att växa fram. 

Patienterna ville att sjuksköterskorna skulle vara närvarande i det mellanmänskliga 

mötet, vara pålitliga och ge empatiskt stöd i omvårdnaden (van Ommen, et al., 2009).  

Egenskaperna hos sjuksköterskorna var viktiga för att kunna tolka patienternas 

kroppsspråk, beteende och ansiktsuttryck då de gav signaler om att de mådde dåligt eller 

hade det jobbigt. Det kan anses som viktigt att sjuksköterskan ser och bekräftar 

patienten i alla omvårdnadssituationer och känslolägen men framförallt är bekräftelsen 

från sjuksköterskan viktigast då patienten visar tecken på ohälsa. Buber (1995) skrev 

om det mellanmänskliga mötet som uppstod då två individer möttes och där båda parter 

var delaktiga, närvarande samt såg varandra som enskilda individer och inte 

objektifierade varandra. Det mellanmänskliga mötet beskrivs av Micevski och McCann 

(2005) där en terapeutisk relation förutsatte att både sjuksköterskan och patienten var 

villiga att delta i relationen samt dess utveckling. Det framkom vidare att det var viktigt 

för sjuksköterskan att se individen bakom sjukdomen för att etablera den terapeutiska 

relationen med patienten. I alla omvårdnadssituationer är det viktigt att sjuksköterskan 

ser det unika i varje enskild patient vilket bidrar till att patienten blir stärkt som 

människa samt mer delaktig i omvårdnaden. Utvecklingen av den terapeutiska 

relationen var beroende av patientens mentala mognad, i vilken fas i sjukdomen som 

patienten befann sig i samt sjuksköterskans förhållningssätt till sjukdomen och patienten 

(Micevski & McCann,  2005; Scanlon, 2006).  

Sjuksköterskorna tolkade sin roll i omvårdnaden av patienter med ätstörning som ett 

kärleksfullt och alltid närvarande stöd (Ryan, et al., 2006). Sjuksköterskorna menade att 

deras stöd kunde leda till en känsla av självuppskattning och välmående hos patienterna. 

Det kan antas att ju bättre relationen mellan deltagarna är desto större möjlighet finns 

för sjuksköterskan att tolka patienternas uttalade och outtalade signaler på ohälsa. Det 

bekräftar vikten av den terapeutiska relationens betydelse mellan sjuksköterskan och 

patienten i omvårdnaden. Sjuksköterskans empatiska förmåga ger verktygen att 

identifiera patientens omvårdnadsbehov och känslor som är relaterade till sjukdomen 

(Holm, 2001; Peplau, 1994). Empati grundar sig i att sätta sig in i patientens situation 

och kräver att sjuksköterskan har förmågan att skapa sig förståelse kring patientens 

livssituation och känsloliv (Malmsten, 2001). Det är rimligt att anta att den terapeutiska 

relationen mellan sjuksköterska och patient är avgörande för återhämtningen och 

tillfrisknandet. Patienterna upplevde att det var lättare att bygga upp en terapeutisk 

relation med sjuksköterskor som de träffade kontinuerligt (van Ommen, et al., 2009). 

Det framkommer vidare att patienterna kände starkare band med en eller två 

sjuksköterskor. Detta kunde bero på att de sjuksköterskorna visade större engagemang 

och intresse för just den patienten samt hade ett öppet förhållningssätt. Detta visade sig 

stärka den terapeutiska relationen (ibid.). Sjuksköterskan bör även tänka på att ha en 

viss distans till patienten i sitt förhållningssätt och bemötande då det annars finns risk 

för att sjuksköterskan överför egna känslor och förväntningar på patienten (Malmsten, 

2001). Det kan tänkas medföra en ökad press och högre förväntningar på patienten 

vilket kan resultera i att patienten sluter sig och den terapeutiska relationen blir lidande.  

Sjuksköterskan har en rådgivande funktion och ger genom sin kunskap patienten 

information om vård och behandling (Peplau, 1994).  
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Kunskapen kan tolkas som att lyssna på patientens berättelse, känslor, upplevelser och 

behov relaterade till sjukdomen. Ramjan (2004) beskrev att sjuksköterskorna hade 

dåliga kunskaper och utbildning i omvårdnad vid ätstörningar vilket resulterade i en 

ovilja och oförståelse att hjälpa patienterna. Detta resultat ledde fram till att 

sjuksköterskorna fick utbildning i vårdandet kring dessa patienter. Det kan tolkas som 

att ökad kunskap leder till en vilja och förmåga att hjälpa. Kunskap och utbildning är 

betydelsefull i omvårdnaden av patienter med ätstörningar då det ger en djupare 

förståelse för den komplexa problematiken kring ätstörningar.  

Det framkom vidare att kunskapen om ätstörningar och omvårdnaden ledde till att 

patienterna kände sig trygga (Offord, et al., 2006). Om patienten känner sig trygg i 

omvårdnaden kan det anses stärka den terapeutiska relationen samt bidrar till att 

patienten känner förtroende att öppna sig för sjuksköterskan. Patienterna med ätstörning 

upplevde att sjuksköterskor med okunskap och liten erfarenhet var lättare att manipulera 

i omvårdnadssituationer vilket ledde till brist på tillit till sjuksköterskan samt en otrygg 

miljö för patienten (Offord, et al., 2006). Sjuksköterskans okunskap kunde leda till 

misstag i omvårdnaden kring patienter med ätstörningar vilket ledde till misstro dem 

emellan och att den terapeutiska relationen blev lidande (Ramjan, et al., 2004). Van 

Ommen, et al. (2009) menade att patienterna efterlyste mer erfaren och kunnig 

vårdpersonal i omvårdnaden då det ledde till ökad trygghet och tillit till sjuksköterskan. 

Ramjan, (2004) och Offord, et al. (2006) framhöll att sjuksköterskor som inte hade 

kunskap om ätstörningar hade svårt att se bortom sjukdomen och behandlade 

patienterna som ännu en patient med ätstörning. Okunskapen ledde till att 

sjuksköterskorna hade svårigheter att överhuvudtaget skapa en terapeutisk relation eller 

att de fick kämpa för relationen till patienten (ibid.).  

Micevski och McCann (2005) menade att sjuksköterskorna kunde använda sig av olika 

strategier för att komma patienten in på livet till exempel genom att lära känna patienten 

bakom ätstörningen. Strategierna var till hjälp i omvårdnaden och utvecklandet av den 

terapeutiska relationen. Detta styrktes av Snell, et al. (2010) där sjuksköterskorna 

använde sig av olika strategier för att hjälpa patienten att förhålla sig till de utmaningar 

som ätstörningen gav. En strategi var att separera sjukdomen från individen samt att 

sjuksköterskorna förklarade för patienten att behandlingen inte var riktad mot individen 

i sig utan mot ätstörningen. Att skapa en vårdande miljö kring patienten handlade om att 

skapa en trygg och avslappnad atmosfär (Micevski och McCann, 2005). 

Sjuksköterskorna använde olika metoder för att skapa en vårdande miljö såsom humor, 

spela spel, musik och konst (Johansson, et al., 2007; Micevski & McCann, 2005). 

Användandet av dessa metoder gav patienten möjlighet och utrymme att uttrycka och få 

utlopp för sina känslor. Således kan dessa metoder hjälpa sjuksköterskan att bryta 

igenom det känslomässiga försvar som patienten med ätstörning har byggt upp. Det är 

viktigt att sjuksköterskan tar sig tid i omvårdnaden av patienterna för att upprätthålla 

den terapeutiska relationen vilket gjorde patienten mer delaktig i sin omvårdnad. Det 

kan anses att en förtroendefull relation mellan sjuksköterskan och patienten är 

någonting som växer fram över tid. Om sjuksköterskan ger patienten och relationen tid i 

början och från första mötet ger det en bra grund för en fortsatt god relation under hela 

vårdtiden (Peplau, 1994). Scanlon (2006) menade att den vårdande miljön var beroende 

av att det fanns tid för sjuksköterskorna att etablera en terapeutisk relation med 

patienterna. Sjuksköterskorna i studien upplevde att det tog olika lång tid att skapa en 

relation med patienterna vilket delvis kunde bero på sjuksköterskans personliga 

egenskaper och färdigheter.  
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Det är när sjuksköterskan erkänner och förstår patienten och den terapeutiska relationen 

som patienten kan ta till sig vad sjuksköterskan har att erbjuda i omvårdnaden (Peplau, 

1994). Berg (2006) tog upp i sin avhandling att en hektisk vårdmiljö gjorde det svårt att 

upprätthålla en vårdande miljö kring patienten. Det kan anses viktigt att som 

sjuksköterska prioritera sin tid och planera den dagliga omvårdnaden kring patienterna 

vilket kan ha stor betydelse för hur den terapeutiska relationen utvecklar sig. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

beskriver att ett samarbete mellan vårdens olika yrkesprofessioner kan leda till en 

helhetssyn på patienter samt bidra till en bredare kunskap.  

Sjuksköterskorna utbytte erfarenheter och information med varandra för att utveckla 

varandras kompetenser vilket underlättade skapandet av den terapeutiska relationen 

(Micevski & McCann, 2005). De visade sig att de sjuksköterskor som inte konsulterade 

andra sjuksköterskor fick kämpa för den terapeutiska relationen till patienten. Det är 

betydelsefullt att ta till vara på vårdteamets samlade kunskaper och kompetenser för en 

ökad patientsäkerhet. Även dialog inom vårdteamet är viktigt för att alla ska sträva mot 

samma mål i omvårdnaden. Snell, et al. (2005) beskriver att dialogen inom 

arbetsgruppen var viktig i omvårdnaden av patienterna med ätstörning. Den ömsesidiga 

tilliten i arbetslaget ledde till en bättre omvårdnad för patienterna. Vidare i 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) står det att 

sjuksköterskan i sin yrkesroll ska ha förmågan att prioritera, informera och samverka 

med andra professioner i vårdteamet. Utifrån patientens behov ska sjuksköterskan sträva 

efter att ha kontinuitet, effektivitet och kvalitet i omvårdnaden. 

I HSL (SFS, 1982:763) § 2 b står det att patienten ska ges individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd, vård och behandling. Två studier framhärdar 

betydelsen av information för att få sjukdomsinsikt angående ätstörningen, dess förlopp 

och följder under det akuta skedet av sjukdomen (Offord, et al., 2006; van Ommen, et 

al., 2009). I studierna står det vidare att kontinuerlig information under hela vårdtiden 

var viktig för patienterna. Informationen skulle innefatta förväntningar på patienten, 

behandlingens utformning samt om sjukdomsförloppet. Det framkommer dock i Tan, et 

al. (2010) studie att patienterna satte en god terapeutisk relation samt tillit till 

sjuksköterskan som viktigare än den teoretiska informationen. Det kan antas att 

resultaten i Tan, et al. (2010) studie mynnar i att patienterna var under tvångsvård och 

därför kanske inte mottagliga för information utan vill ha trygghet istället. Utifrån denna 

kunskap kan det anses vara viktigt för sjuksköterskan att ha ett individuellt 

omvårdnadsperspektiv och vårda utifrån patientens egna förutsättningar. 

 

Konklusion 

Syftet var att undersöka hur en relation skapas samt dess betydelse i omvårdnaden 

mellan sjuksköterska och patient med ätstörningar. Den terapeutiska relationen mellan 

sjuksköterska och patient med ätstörning är beroende av olika faktorer. Dessa var att 

sjuksköterskan skulle se individen bakom ätstörningen samt bygga upp ett förtroende 

och en tillit hos patienten. För att sjuksköterskan ska kunna se bortom sjukdomen krävs 

kunskaper om ätstörningar och omvårdnaden kring sjukdomen. Vidare var det viktigt att 

sjuksköterskan gav kontinuerlig och adekvat information om sjukdomen, behandling 

och omvårdnaden för att patienten skulle få sjukdomsinsikt. 
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Faktorerna var beroende av att sjuksköterskan och patienten var villiga att delta i den 

terapeutiska relationen. Det framkom av resultaten att den terapeutiska relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten med ätstörning var avgörande och av stor betydelse 

i omvårdnaden.  

 

Implikation 

Såväl legitimerade sjuksköterskor som sjuksköterskestudenter möter patienter med 

ätstörning i den somatiska vården då de söker vård för andra orsaker än just 

ätstörningen.  

Sjuksköterskan bör vara medveten om att den terapeutiska relationen är av betydelse i 

omvårdnaden av patienter med ätstörningar. För att sjuksköterskan ska kunna skapa en 

terapeutisk relation med patienten krävs utbildning och kunskap om omvårdnad vid 

ätstörningar. Då det finns kunskapsluckor inom forskningen angående den terapeutiska 

relationens betydelse krävs ytterligare forskning i ämnet för att få en djupare förståelse 

för patienten och omvårdnaden.  

Forskning gällande pojkar och män med ätstörningar relaterat till syftet kan vara 

relevant för vidare studier då det kan ge bredare kunskap. Mer utbildning efterfrågas i 

vårdande relationer, terapeutiska relationer och dess betydelse samt omvårdnad vid 

psykisk ohälsa bör ha en större del i grundutbildningen för sjuksköterskor.
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Bilaga C1 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              

 
 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011 

Nederländ-

erna 

Cinahl 

 

 

 

Bakker, R., van 

Meijel, B., 

Beukers, L., van 

Ommen., 

Meerwijk, E., & 

van Elburg, A. 

Recovery of 

normal body 

weight in 

adolescents with 

anorexia nervosa: 

The nurses’ 

perspective on 

effective 

interventions 

Syftet med studien 

var att upptäcka vilka 

aspekter av 

omvårdnad som är 

mest effektiva enligt 

sjuksköterskor, för att 

återfå normal 

kroppsvikt för 

ungdomar som lider 

av anorexia nervosa. 

Metod: Studie med 

semistrukturerade, djupgående, 

individuella intervjuer. En 

fokusgrupp användes efter 

intervjuerna för att diskutera 

oklarheter kring ämnet samt diskutera 

frågeställningar som uppkommit från 

dataanalysen.  

Urval: 8 intervjupersoner bestående 

av 7 sjuksköterskor samt 1 

socialarbetare. Inklusionskriterier: 

Klinisk erfarenhet i minst 1 år av 

patienter med anorexia nervosa i 

åldersgruppen 12-18. Examen i 

omvårdnad eller socialarbete samt en 

anställning omfattande minst 24 

timmar per vecka. 

 

Bortfall: Inget bortfall redovisat. 

Studien belyser fyra 

huvudkategorier: återupptagandet 

av normalt ätande, 

återupptagandet av ett normalt 

tränande, utvecklandet av sociala 

färdigheter samt 

föräldrarådgivning. 

En relation mellan patienten och 

sjuksköterskan gynnas av att 

sjuksköterskan visar förståelse, 

empati och respekt för patienten 

som individ. Sjuksköterskorna i 

studien tar till en början ifrån 

patienten allt ansvar och beslut 

gällande mat och träning för att 

sedan succesivt ge tillbaka 

ansvaret då patienten är redo.  

Grad II 

 

 

 

 



 

 

Bilaga C2 

Tabell 3. Artikelöversikt 

 
 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte  

 

 

Metod 

Urval 

Bortfall  

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Sverige 

Cinahl 

 

 

 

Johansson, I.M., 

Skärsäter, I., & 

Danielson, E. 

Encounters in a 

locked 

psychiatric ward 

environment. 

Syftet med studien 

var att beskriva 

möten i vårdmiljön på 

en låst psykiatrisk 

avdelning. 

Metod: Kvalitativ, etnografisk studie 

med både observationer och intervjuer. 

Under observationerna skedde 

informella intervjuer med de intagna 

på avdelningen.  

 

Urval: Patienter med diagnosen 

allvarlig depression samt patienter med 

ätstörningar ingick i urvalet. 

Patienterna var intagna på en låst 

psykiatrisk vårdavdelning i västra 

Sverige. Patienterna var både frivilligt 

och ofrivilligt intagna. Studien pågick 

under en period av 3,5 månad. 

Vårdtiden var i snitt 36 dagar. 

 

Bortfall: Inget bortfall redovisat. 

Studien visar på att vårdmiljön på 

avdelningen erbjöd en plats för 

möten av olika slag. Mötena var 

av både vårdande och icke-

vårdande karaktär. Möten 

uppstod mellan patienter och 

personal, patienter emellan, 

patienter och närstående samt 

mellan personal och närstående. 

Resultaten av mötena upplevdes 

som både positiva men även 

negativa. 

Grad I 

 
  



 

 

Bilaga C3 

Tabell 3. Artikelöversikt 

 

 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Australien 

Cinahl, 

Pubmed 

 

 

 

Micevski, V., & 

McCann, T.V. 

Developing 

interpersonal 

relationships 

with adolescents 

with anorexia 

nervosa. 

Syftet var att beskriva 

strategier som 

pediatriksjukskötersk

an använder för att 

skapa professionella 

relationer med 

ungdomar med 

anorexia nervosa.  

Metod: Studien baserades på grounded 

theory. Metoden användes för att 

studera, upptäcka och erövra ny 

kunskap om de sociala processer som 

finns inom mänskliga interaktioner.  

 

Urval: Teoretiskt urval med 

sammanlagt 10 registrerade 

sjuksköterskor på en pediatrisk 

avdelning från ett större sjukhus i 

Australien.  

 

Bortfall: Inget bortfall redovisat. 

Studien belyser vikten av en bra 

relation mellan sjuksköterska och 

patienten. Relationen var viktig 

för patientens återhämtande. 

Sjuksköterskor har en aktiv roll i 

beslutsfattandet gällande 

behandlingsplanen i det 

multidisciplinära teamet. Studien 

visar även på att en alltför stor 

arbetsbörda och för lite tid gjorde 

det svårare att utveckla goda 

relationer till patienterna.  

Grad I 

  



 

 

Bilaga C4 

Tabell 3. Artikelöversikt  

 

 
 
 

 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2003 

Australien 

Cinahl, 

Pubmed 

 

 

 

Ramjan, L.M. Nurses and the 

”therapeutic 

relationship”: 

caring for 

adolescents with 

anorexia nervosa. 

Syftet var att 

upptäcka svårigheter 

och hinder som 

försvårar skapandet 

av en terapeutisk 

relation för 

sjuksköterskors vård 

av ungdomar med 

anorexia på en 

pediatrisk avdelning. 

Metod: Naturalistisk 

forskningsparadigm där 

tillvägagångsättet tillät deltagarna att 

uttrycka sina egna erfarenheter i egna 

ord i deras naturliga miljö där de 

arbetade. Semistrukturerade intervju 

användes för ändamålet. 

 

Urval: 10 sjuksköterskor varav 7 av 

dem var kvinnor och 3 av dem män. 

Ingen av deltagarna hade fomell 

utbildning i mentalvård.   

Inklusionskriterier: Minst två års 

efarenhet av vård av ungdomar med 

anorexia nervosa. exklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som arbetade i 

bemanningen samt på 

bemanningsföretag.  

 

Bortfall: Inget bortfall redovisat. 

Studien belyser de svårigheter 

som kan uppkomma kring 

vårdandet av unga patienter med 

anorexia nervosa. 

Sjuksköterskorna upplevde att de 

behövde kämpa för att förstå 

sjukdomens komplexitet, kämpa 

för maktövertaget samt kämpa för 

att utveckla en terapeutisk 

relation till sina patienter.   

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga C5 

Tabell 3. Artikelöversikt  

        
 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Australien 

Cinahl, 

Pubmed 

Ryan, V., Malson, 

H., Clarke, S., 

Anderson, G., & 

Kohn, M. 

Discursive 

constructions of 

”eating disorders 

nursing”: An 

analysis of 

nurses´ accounts 

of nursing eating 

disorder patients. 

Syftet med studien 

var att belysa några 

av de komplexiteter 

och utmaningar som 

är involverade i 

omvårdnaden av 

patienter med 

ätstörningar.  

Metod: Individuella, semistrukturerade 

intervjuer där sjuksköterskorna 

ombads diskutera sin syn på och 

erfarenheter av omvårdnad. Deltagarna 

diskuterade vidare likheter och 

olikheter av omvårdnad av patienter 

med anorexia jämfört med andra 

sjukdomstillstånd. 

 

Urval: 15 sjuksköterskor varav 13 

kvinnor och två män som arbetade 

med omvårdnad av patienter med 

ätstörningar från tre olika avdelningar, 

två barnavdelningar samt en 

ungdomsavdelning. 85 % av 

patienterna hade anorexia nervosa, 15 

% bulimia nervosa eller UNS.  

 

Bortfall: Inget bortfall redovisat. 

Studien belyser att grunden till 

sjuksköterskans omvårdnad bör 

bygga på ett kärleksfullt eller 

empatiskt stöd, övervakande och 

disciplinärt förhållningssätt samt 

att konstant vara närvarande i 

omvårdnaden.  

Grad II 

                                                                                      

 



 

 

 

 

 

 

Bilaga C6 

Tabell 3. Artikelöversikt 

         

 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2012 

Norge 

Cinahl, 

Pubmed 

 

 

 

Rørtveit, K., & 

Seversinsson, E. 

Leadership 

qualities when 

providing 

therapy for 

women who 

suffer from 

eating 

difficulties. 

Syftet var att 

reflektera över 

aspekter av 

mentalsjuksköterskan

s ledarskaps kvaliteter 

med speciellt fokus 

på den terapeutiska 

processen för kvinnor 

som lider av 

ätstörningar.  

Metod: Explorativ design med 

intervjuer.  

 

Urval: 6 kvinnor som led av 

ätstörningar med ett åldersspann på 

23-48. Inklusionskriterier: deltagarna 

skulle vara mödrar, lida av 

ätstörningar, inga större drogrelaterade 

problem, inga större handikapp eller 

lida av annan sjukdom såsom psykos. 

 

 

Bortfall: Inget bortfall redovisat. 

Studien belyser 

psykiatrisjuksköterskans 

ledaregenskaper såsom en 

utvecklande och medveten ledare 

i en terapeutisk relationsgrupp. 

Individer med ätstörningar känner 

ofta skam och skuld och det är 

därför viktigt att sjuksköterskan 

är försiktig i sin omvårdnad. Det 

är viktigt att sjuksköterskan 

skapar ett medvetande kring 

sjukdomen hos patienten då 

individen ofta förnekar sjukdom.  

Grad I 

 

  



 

 

Bilaga C7 

Tabell 3. Artikelöversikt         

 
 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

Nya Zeeland 

Cinahl 

 

 

Snell, L., Crowe, 

M., & Jordan, J. 

Maintaining a 

therapeutic 

connection: 

nursing in an 

inpatient eating 

disorder unit. 

Syftet med studien 

var att undersöka och 

teoretisera 

sjuksköterskors 

erfarenhet i 

utvecklandet av en 

terapeutisk relation 

med patienter som är 

inneliggande för 

viktåterhämtning.  

Metod: Grounded theory metod med 

intervjuer. Intervjufrågorna var 

strukturerade och teoretiska.  

 

Urval: 7 sjuksköterskor ingick i 

studien. Åldersspannet låg mellan 30-

50. Sjuksköterskornas kliniska 

erfarenhet av att vårda patienter med 

ätstörningar var i snitt 4 år.  

 

Bortfall: Inget bortfall redovisat. 

I studien beskriver 

sjuksköterskorna komplexiteten i 

vårdandet av patienter med 

ätstörningar samt de kunskaper 

som krävs i de situationer då 

patienten motarbetar 

behandlingen. Detta beskriver hur 

viktig den terapeutiska relationen 

är. 

Grad I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga C8 

Tabell 3. Artikelöversikt  

 
 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

Nederländ-

erna 

Cinahl 

 

 

van Ommen, J., 

Meerwijk, E.L., 

Kars, M., van 

Elburg, A., & van 

Meijel, B. 

Effective nursing 

care of 

adolescents 

diagnosed with 

anorexia nervosa: 

the 

patients´perspecti

ve. 

Syftet med studien 

var att utveckla- från 

ett patientperspektiv 

en preliminär 

teoretisk modell som 

förklarar 

effektiviteten av att 

vårda inneliggande 

ungdomar med 

diagnosen anorexia 

nervosa. 

Metod: Grounded theory med 

intervjuer.  

 

Urval: 13 unga kvinnor inneliggande 

på en ätstörningsklinik i 

Nederländerna. Inklusionskriterier: 

ålder 12-18 år. Diagnos enligt DSM- 

IV kriterierna. Utskriven efter att ha 

mottagit klinisk behandling. 

Viktåterhämtning inom de normala 

gränsvärdena för åldern. Utskrivna 

från kliniken 3 månader före 

datainsamlingen samt prata 

holländska.  

 

Bortfall: Ja, 14 patienter tillfrågades att 

vara med och en avböjde.  

I studien framträder tre 

kategorier; ett normalt tänkande 

kring ätande, återtagande av 

ansvar kring vardagslivet såsom 

ätande och sociala relationer, 

sista fasen innefattade ett större 

ansvar som förberedde 

patienterna för utskrivning. Det 

framkommer att ungdomarna 

skattar sjuksköterskornas stöd 

högt under vårdtiden. Patienterna 

upplevde att sjuksköterskorna 

visade empati och respekt för 

dem som individer.  

Grad I 

 

 
 
  



 

 

Bilaga C9 

Tabell 3. Artikelöversikt 

 

 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte  

 

 

Metod 

Urval 

Bortfall  

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

England 

PsycInfo 

 

 

 

Tan, J.O.A., 

Stewart, A., 

Fitzpatrick, R., & 

Hope, T. 

Attitudes of 

patients with 

anorexia nervosa 

to compulsory 

treatment and 

coercion. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

åsikter patienter har 

som lider av anorexia 

nervosa samt deras 

erfarenheter av 

tvångsbehandling.  

Metod: Intervjustudie med 

semikonstruerade frågor.  

 

Urval: 29 patienter med ätstörningar 

som är under behandling eller som 

nyss varit under behandling.  

 

 

 

Bortfall: Inget bortfall redovisat. 

I studien framkommer att 

patienterna anser att 

tvångsbehandling är nödvändigt 

för att rädda liv. Vidare menar 

patienterna att det som betydde 

mest för dem var relationen till 

föräldrarna och 

psykiatripersonalen. Patienterna 

såg relationen som en behandling 

i sig.  

Grad II 

 
  



 

 

Bilaga C10 

Tabell 3. Artikelöversikt 

 
 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2006 

England 

PsycInfo 

 

 

 

Offord, A., 

Turner, H., & 

Cooper, M. 

Adolescent 

inpatient 

treatment for 

anorexia nervosa: 

a qualitative 

study exploring 

young 

adults´retrospecti

ve views of 

treatment and 

discharge. 

Syftet med studien var 

att bidra till litteraturen 

genom att fråga en 

grupp ungdomar om 

deras syn på den 

behandling de fått för 

anorexia nervosa medan 

de var inskrivna på en 

ungdomspsykiatrisk 

avdelning. Studien 

syftade även till att få 

fram deltagarnas 

upplevelser kring ämnen 

som kontroll och 

självförtroende. Deras 

synpunkter gällande 

utskrivningsprocessen 

och efterföljande 

anpassning till samhället 

undersöktes.  

Metod: Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågeställningar.  

 

Urval: 50 patienter tillfrågades att 

deltaga, 7 valde att delta. Alla 

deltagare var kvinnor med brittiskt 

ursprung. Åldersspannet var 16- 23 

år.  

Inklusionskriterier: deltagarna 

skulle blivit behandlade 

inneliggandes för anorexia nervosa, 

de skulle vara utskrivna 2-5 år innan 

studien.  

 

 

 

 

 

 

Bortfall: Inget bortfall redovisat. 

Deltagarna i studien menar att 

de upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte såg 

den enskilda individen bakom 

sjukdomen utan behandlade alla 

patienter på samma sätt. 

Patienterna i studien menade 

vidare att de kände sig 

underskattade, utom kontroll 

och hopplöshet då kliniken 

saknade en holistisk vårdtänk. 

Patienterna kände sig straffade 

och relationen till 

vårdpersonalen blev inte 

optimal.  

Grad II 

 

 

 



 

 

Bilaga C11 

Tabell 3. Artikelöversikt 

  
 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2012 

Storbritannien 

PsycInfo 

 

 

 

Long, S., Wallis, 

D., Leung, N., & 

Meyer, C 

"All eyes are on 

you": Anorexia 

nervosa patient 

perspectives of 

in-patient 

mealtimes. 

Syftet var att 

undersöka 

inneliggande 

patienters uppfattning 

av måltider på en 

ätstörningsenhet.  

Metod: Individuella, semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Urval: 12 patienter. Alla var kvinnor 

med en medelålder av 22 år. Alla 

patienter hade diagnosen anorexia 

nervosa, med subtypen självsvält.  

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle 

ha fått behandling som inkluderade 

deltagande i gruppmåltider i matsalen 

under en period av mer än 2 veckor.  

 

Bortfall: Inget bortfall redovisat. 

Deltagarna vill vara med 

delaktiga i utformningen av 

måltiderna. Patienterna upplevde 

att vårdpersonalen var 

inkonsekventa gällande att sitta 

med vid måltiderna samt att 

vårdpersonalen inte förstod deras 

situation. Deltagarna menade att 

vårdpersonalen var oengagerade i 

sitt yrkesutövande och hade olika 

attityder och tillvägagångssätt 

vilket upplevdes som negativt.  

Grad I 

 

 

 

 



 

 

Bilaga D 
Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                                 

 

 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011 

Stor- 

britannien 

PsycInfo 

 

 

Woodrow, C., 

Fox, J.R.E., & 

Hare. D.J. 

Staff construal of 

inpatients with 

anorexia nervosa 

Syftet var att 

undersöka om 

personal som arbetar 

på specialist 

ätstörnings 

verksamhet med 

inneliggande 

patienter olikt tolkade 

olika typer av klienter 

till exempel de som 

rensar jämfört med de 

som svälter sig. 

Metod: Repertory grid intervjuer. 

Används för att identifiera sättet en 

person tolkar sina erfarenheter.  

 

Urval: 14 deltagare som arbetade på 

kliniken, 7 sjuksköterskor och 7 

undersköterskor.  

Inklusionskriterier: Arbetat i minst 12 

månader på kliniken.  

 

 

Bortfall: Inget bortfall redovisat. 

Deltagarna tolkade patienter som 

rensar och svälter sig som olika 

varandra. Patienter som svälte sig 

upplevdes som mer omtyckta av 

deltagarna och reflekterar 

svårigheterna med att arbeta med 

en mångfacetterad sjukdom som 

anorexia nervosa. Författarna 

menar att en terapeutisk 

behandling är beroende av 

terapeutiska relationer för att bli 

framgångsrik.  

Grad II 

 
 

 


