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Omvårdnadsåtgärder
En litteraturstudie om omvårdnadsåtgärder vid Anorexia nervosa

ABSTRAKT

Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som debuterar i allt yngre ålder och kan
yttra sig på olika sätt beroende på individen. Detta leder till att det inte finns ett enkelt
svar på hur sjukdomen ska behandlas. Det ställer krav på både kunskap och erfarenhet
hos sjuksköterskorna för att förstå komplexiteten av anorexia nervosa, vilket är
nödvändigt för att uppnå ett lyckat behandlingsresultat.
Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid behandling av
anorexia nervosa hos unga kvinnor.
Metod: En litteraturstudie grundad på åtta kvalitativa artiklar. Artiklarnas resultat har
granskats, analyserats och sammanställts för att besvara syftet. Databassökningen har
genomförts i Cinahl, Pubmed samt PsykInfo.
Resultat: Sammanfattningen av artiklarnas resultat bildade tre kategorier som
beskriver de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskorna använder: 1) Bygga och upprätthålla
en god relation till patienten, 2) Säkerställa viktökning och 3) Återställa ett normalt
ätbeteende.
Slutsats: Litteraturstudien beskriver hur behandlingen påverkas av hur
sjuksköterskorna genomför omvårdnaden. Att skapa en god relation till patienten är en
avgörande komponent för att lyckas med viktökning och en beteendeförändring hos
patienten.
Nyckelord: Anorexia nervosa, behandling, kvinnor, omvårdnad, ungdomar
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Nursing interventions
A literature review of nursing interventions for Anorexia nervosa
ABSTRACT
Background: Anorexia nervosa is an eating disorder that has it’s onset in younger ages
and still lowering. Depending on each person it can express itself in many different
forms. Hence, there is no single answer as to how the condition should be treated. It
requires both knowledge and experience from the nurse to understand the complexity of
anorexia nervosa which is necessary to achieve a successful treatment.
Aim: The aim is to describe the nursing interventions when treating adolescents with
anorexia nervosa.
Method: A literature-based study composed on eight qualitative articles. The result of
the articles where reviewed, analyzed and compiled to answer the aim. Database
searching has been conducted via Cinahl, Pubmed and PsykInfo.
Result: The analysis of the articles resulted in three categories that describes the
nursing interventions the nurses are using: 1) Build and maintain a good relationship to
the patient, 2) Ensure weight gain and 3) Restore a normal eating behavior.
Conclusion: This literature-based study describes how the treatment is affected by how
the nurses implements the nursing interventions. Building a good relationship with the
patient is an important component of a successful weight gain and a eating behavior
change.
Keywords: Anorexia nervosa, adolescents, nursing intervention, therapy, women
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BAKGRUND
Anorexia nervosa är en ätstörning som innebär medveten självsvält, där sjukdomen
debuterar i allt yngre åldrar. Personer mellan 16-20 år löper störst risk för incidens
(Ramklint, 2016), och flickor drabbas tio gånger oftare än pojkar (Smink et al., 2012).
Det västerländska samhället har skapat ett ideal, hur vi ser på våra kroppar. Detta
påverkar vissa individer mer, då vårt belöningssystem skiljer sig åt genetiskt (Ramklint,
2016). Anorexia nervosa klassas som den allvarligaste psykiatriska störning, som kan
drabba unga kvinnor (Wentz, 2014) där mortaliteten på en tioårsperiod ligger mellan 45 % efter diagnos (Allgulander, 2014). Anorexia nervosa som tidigare nämnts, kan yttra
sig på olika sätt beroende på individ. Detta bidrar till svårigheten att få en samlad klinisk
bild av hur sjukdomen ter sig. Behandlingen anpassas till hur sjukdomen yttrar sig och
på så sätt finns inget enkelt svar på hur anorexia nervosa ska behandlas (Clinton et al.,
2012). Här har sjuksköterskorna en betydande roll vid behandlingen, där en god relation
till patienten och bra omvårdnadsåtgärder kan vara avgörande för sjukdomsförloppet.
Det krävs både erfarenhet och kunskap av sjuksköterskorna för en lyckad behandling av
den komplexa sjukdomen (Sibeoni et al., 2017). Fortsättningsvis kommer anorexia
nervosa endast benämnas som anorexia.

Historia
Matkulturen genom historien har varit både kulturellt och psykologiskt betingad. Det är
först i mitten av 1800-talet som läkare och psykiatriker i olika uppsatser behandlar
ämnet om unga kvinnors självsvält. Dessa studier medförde nya frågeställningar så som
uppkomstsätt och orsaker till anorexia. Senarer under 1940-talet dominerade
psykoanalytiska synsätt. Det troddes bland annat att sexualitet och tidig morbarnrelation kunde ha en betydande roll för insjuknandet och utvecklingen av anorexia
(Clinton & Norring, 2012). Idag anses anorexia som komplicerad och svårbehandlad, där
det är viktigt med en tidig behandling för att minska de somatiska komplikationerna.
Den inledande behandlingen av anorexia är inriktad på att åstadkomma en viktuppgång
(Lock et al., 2010). Men evidensbaserad forskning vad beträffar den medicinska
behandlingen är gles och ibland motsägelsefull. Kognitiv beteendeterapi för unga liksom
familjeterapi kan minska risken för återfall. Men även dessa behandlingsmetoder saknar
tillräcklig evidens (Bulik et al., 2007).

Patientens upplevelse och sjuksköterskans åtgärder
Anorexia debuterar oftast under tonåren (Lock et al., 2010) med en viktminskning till
följd av bantning. Ofta grundar detta sig på ett missnöje med den egna kroppens
utseende (Attia & Walsh, 2009). En person som drabbats av anorexia ser ofta inte de
negativa aspekterna med sin sjukdom utan är mer inriktad på de positiva effekterna av
att ha en smal kropp (van Ommen et al., 2009). Patienter med anorexia behandlas i
öppenvård, dagvård eller slutenvård. I vilken instans behandlingen sker beror på
svårighetsgraden av sjukdomen. Indikationer för inläggning inom slutenvård är om
patienten har ett BMI under 13,5 och bradykardi, en långsam hjärtrytm, på en frekvens
under 40 slag/min (Wentz, 2014). Vid dessa tillfällen kan patienten behöva sondmatas.
Den processen ansvarar sjuksköterskorna för. Det är inte självklart att patienten godtar
sondmatning, vilket leder till att det görs med tvång. Detta försvårar för
sjuksköterskorna att bygga en god relation med patienten (van Ommen, 2009).
Patienten mår ofta väldigt dåligt fysiskt och psykiskt och känner större delen av dagen en
känsla av skam, pinsamhet och självförakt. Detta leder till en känsla av ensamhet och
isolering, ofta i brist på förståelse för sin sjukdom (Rance et al., 2017). Här är det viktigt
att engagera personen i sin behandling för att så tidigt som möjligt få en hållbar
viktuppgång. Detta ställer, som vi tidigare påpekat, krav på både kunskap och erfarenhet
hos sjuksköterskorna, för att förstå hur patienten upplever sin sjukdom och inte bara
fokusera på de somatiska förändringarna (Sibeoni et al., 2017).

Sjuksköterskans roll vid omvårdnad
Enligt International Council of Nurses, ICN:s etiska kod är sjuksköterskans
övergripande roll omvårdnad. Detta görs genom att förebygga sjukdom samt främja och
återställa hälsa och lindra lidande (Svensksjuksköterskeförening, 2014). Rahm Hallberg
& Hamrin (2017) beskriver även att den omvårdnad som ges ska göras tillsammans med
individen och den ska upprätthålla livskvalitet intill livets slut. Den omvårdnad som ges
kan riktas mot såväl sociokulturella, fysiologiska och andliga behov (Rahm Hallberg &
Hamrin, 2017). Omvårdnaden skall utgå från patientens integritet och värdighet där
respekt är en betydande del av hur omvårdnaden upplevs (Svensksjuksköterskeförening,
2014).
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För att kunna tillgodose personens behov av omvårdnad vid anorexia vittnar även
patienter om, att en viktig nyckel är en god relation till sjuksköterskan (Sly et al., 2014).
En utmaning är ofta patientens motstridighet till vård och svårigheten i att vara ärlig om
sin sjukdom. Många gånger saknar dessa personer sjukdomsinsikt och kunskap om
konsekvenserna sjukdomen medför (Murray et al., 2011). Dorothea Orem hävdar i sin
egenvårdsteori, att i vissa situationer är inte individen kapabel att genomföra åtgärder
som upprätthåller ett välbefinnande och främjar hälsa. I denna situation av bristande
förmåga hos patienten är det sjuksköterskornas uppgift att stötta och hjälpa personen att
återfå förmågan till egenvård och där med kunna främja sin hälsa och sitt välbefinnande
(Kirkevold, 1994).
Westwood och Kendal (2012) hävdar att om sjukvården hade en större förståelse för hur
ungdomar med anorexia upplever sitt tillstånd, skulle sjukvården kunna utveckla bättre
behandlingsmetoder. Här är sjuksköterskornas emotionella tillgänglighet särskilt viktig
att stärka och att kontinuerligt informera patienten för att öka förståelsen och samtidigt
behålla en bra relation (van Ommen et al., 2009). En central del i behandlingen anses
vara utvecklingen av en god relation till sjuksköterskorna. En sådan kan förkorta
sjukdomsförloppet genom att utveckla och stödja patientens förmåga att hantera
sjukdomen (Sly et al., 2014). Det finns olika strategier för sjuksköterskorna att använda
sig av för att uppnå och bibehålla en god relation med patienten (Herpertz- Dahlmann et
al., 2015). När svårigheter och utmaningar uppstår under behandling beskriver
patienter, att utan en bra relation med sin sjuksköterska hade utmaningen för ett
tillfrisknande känts oöverstigligt (Sly et al. 2014).

Vilka är omvårdnadsåtgärderna sjuksköterskorna använder sig av för att tillgodose
patientens behov av omvårdnad, säkerställa viktökning och i övrigt uppnå målen med
behandlingen? Hur byggs en förtroendeingivande relation mellan sjuksköterska och
patient? Denna litteraturstudie avser undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som används
för att främja hälsa hos unga kvinnor mellan 12-18 år som drabbats av anorexia.
Syftet är att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid behandling av anorexia
nervosa hos unga kvinnor.

METOD
Författarna har valt en allmän litteraturöversikt som metod för att på ett strukturerat
sätt få en överblick på ett avgränsat område, vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskorna
använder sig av vid behandling av anorexia (Friberg, 2012). Genom åtta kvalitativa
vetenskapliga artiklar har syftet för denna litteraturstudie besvarats. Artiklarna har
kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts för att kunna presentera ett resultat.

Sökmetoder
I den förberedande fasen användes informationssökning via hemsidor och facklitteratur
för att få en inledande litteraturöversikt, ett arbetssätt för att få fördjupad kunskap och
skapa en överblick över det valda området (Friberg, 2012). Därefter gjordes systematiska
artikelsökningar för att skapa en uppfattning om vilken forskning som finns tillgänglig
och hur mycket det forskats på området. Databaser som använts är Cinahl, PsycINFO
och Pubmed, då dessa är mest lämpade för studier inom omvårdnad (Forsberg &
Wengström, 2016). Karolinska Institutets Universitetsbiblioteket (kib) har sammanställt
termer för upplevelser och bemötande. Här hittades sökord som inkluderats i studien.
Utifrån sammanställningen av de empiriska studierna har vi genom en kvalitativ
litteraturstudie beskrivit omvårdnadsåtgärder, vilka används inom sjuksköterskornas
arbetsområde.
Sökord som använts är: anorexia nervosa, interview, experience, nurse- patient
relation, nurs*, nursing, patient attitude, eating disorders, patient och nurising
intervetions. De operatorer som använts är AND och OR. Dessa har kombinerats i
sökningen av artiklar, för att effektivisera sökningen (Backman, 2016). Detta blev dock
en snäv träffbild och få artiklar hittades. I en förnyad sökning användes endast sökorden
anorexia nervosa och nurs* för att vidga träffbilden. För att se söktabell se bilaga 1.

Urval
Den urvalsprocess som använts i arbetet beskrivs av Forsberg och Wengström (2016). I
den inledande fasen diskuterades relevanta sökord för denna litteraturstudie. Därefter
bestämdes inklusions- och exklusionskriterier.
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Med de olika sökord och med de kriterier som valts, genomfördes olika
databassökningar för att få fram ett relevant urval av artiklar. Det första urvalet gjordes
genom att granska titlarnas innehåll och sedan läsa deras abstrakt utifrån huruvida de
svarade på syfte. De artiklar som besvarade denna studies syfte användes i resultatdelen,
och de artiklar som delvis svarade på studiens syfte sparades och användes i
bakgrunden och i diskussionen. Två av artiklarna i resultatdelen beskriver
sjuksköterskornas och patienternas upplevelse och tillvägagångssätt under
behandlingen. Båda artiklarna valdes att användas, då de tydligt beskriver
omvårdnadsåtgärder för att bibehålla en god och tillitsfull relation mellan patienten och
sjuksköterskorna, som är en viktig omvårdnadsåtgärd. I artiklarna kan det tydligt
urskiljs på vad som beskriver sjuksköterskornas och patienternas tillvägagångssätt
under behandlingsprocessen. För att svara på syftet i denna litteraturstudie har vi endast
fokuserat på sjuksköterskornas perspektiv, vilka omvårdnadsåtgärder de använder sig
utav. Artiklarna vars resultat svarade på denna litteraturstudiens syfte
kvalitetsgranskades enligt SBUs granskningsmall (Bilaga 2). Granskningen bedömdes
efter skalan låg, medel eller hög kvalitet. Samtliga artiklar som valts för att ingå i vår
studie är av hög kvalitet (Bilaga 3).

Inklusionskriterier
De inklusionskriterier som valts är de kriterier som svarar på vårt syfte, artiklarna måste
uppfylla dessa för att få medverka i resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). Våra
inklusionskriterier innebar, att artiklarna skulle vara kvalitativa samt peer review
granskade. Även om behandlingsmetoder för anorexia kan skilja sig åt mellan länder
(Herpertz-Dahlmann et al., 2015) valdes inga begränsningar angående artikelns
publiceringsland. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, då vi
författare ej behärskar andra språk tillräckligt väl. En avgränsning i att artiklarna inte
skulle vara publicerade tidigare än år 2007 gjordes i ett första steg i sökandet. Då det
fanns äldre artiklar som var av relevans för denna studie, flyttades denna avgränsning
till år 2000. Ett krav för inkludering var även att artiklarna var etiskt granskade eller att
det förts ett tydligt etiskt resonemang. Ett annat krav var att de omvårdnadsåtgärder
sjuksköterskorna använder sig utav, ska vara riktat mot unga kvinnor mellan 12-18 år
under behandling av anorexia.
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Exklusionskriterier
Artiklar med farmakologisk behandling och alternativa behandlingsmetoder
exkluderades. Då studien berör kvinnor i ung ålder har artiklar om män exkluderats.

Forskningsetik
Samtliga artiklar som använts i denna litteraturstudie är alla etikprövade. Med detta
menas att studien visar respekt för människovärdet, mänskliga rättigheter och grundlig
mänsklig frihet samt att människans välfärd ska ges företräde framför samhällets och
vetenskapens behov. I CODEX är lagar och riktlinjer samlade för att ge kännedom om
etiska bestämmelser inom forskningsprocessen (CODEX, 2017). Lagen SFS 2003:460
reglerar etikprövning av forskning som avser människor i Sverige. En grundläggande
riktlinje internationellt gällande etik inom humanforskning är Helsingforsdeklarationen.
Där övervägs noga risker för deltagarna mot kunskapskravet som kan leda till ny
kunskap (Olsson & Sörensen, 2011). En aspekt som särskilt bör beaktas är att deltagarna
i de valda artiklarna vi använt oss av är minderåriga. I den här studien eftersträvas ett
objektivt perspektiv samt att information ej ska omtolkas eller tas ur sitt sammanhang.
Detta för att öka den vetenskapliga kvalitén och då även det etiska värdet (Kjellström,
2012).

Analys
Vi har utgått från Fribergs (Friberg, 2012) beskrivning av analysarbetet i vår
litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att skapa en översikt inom ett avgränsat
område. I vår studie är den relaterad till omvårdnad och kompetens om vilka
omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskorna använder sig av. Vår vilja har varit att skapa
en överblick över den befintliga forskningen inom nämnda områden. Första steget
bestod av att läsa igenom de artiklar som svarade på vårt syfte. Detta gjordes ett flertal
gånger för att få känslan av studiernas helhet och resultat. Av de artiklar som valdes
kvalitetsgranskades samtliga utifrån SBUs mall (bilaga 2), de med låg kvalitet
6

exkluderades från arbetet för att öka trovärdigheten av studien. I nästa steg identifieras
nyckelord som används för att markera delar av texten för att kunna urskilja de
artiklarna. De markerade delarna i artiklarna översattes till svenska för att få en
schematisköverblick över det samlade materialet. Nästa steg kategoriserades de
markerade delarna, vi fann då likheter och skillnader mellan resultaten i artiklarna.
Detta utmynnade i sju subkategorier och tre kategorier (tabell 1).
Slutligen samanställdes och presenterades resultatet i en formulering med läsaren i
åtanke.
Författarna har under arbetet fördelat ansvaret och arbetet lika. Artikelsökningen
gjordes gemensamt, där efter delades granskningen av artiklarna upp mellan författarna.
Resultatet i artiklarna sammanställdes och analyserades gemensamt, så även
diskussionen. Författarna har under hela arbetets gång fört en dialog med varandra och
resonerat kring tillvägagångsätt, resultat och diskussion.

RESULTAT
I de vetenskapliga artiklar som sammanställts och analyserats har totalt 97 personer
deltagit. Var av dessa är 25 kvinnliga patienter, 1 socialarbetare, 1 dietist, 1 terapeut och
72 sjuksköterskor. Bland sjuksköterskorna var 35 kvinnor, 5 män och 35 ospecificerade.
De vetenskapliga artiklarna är publicerade i Australien, USA, Storbritannien och
Nederländerna.
Sammanställningen av artiklarna mynnade ut i olika omvårdnadsåtgärder som
sjuksköterskorna genomgående använder sig av vid behandling av anorexia. De
omvårdnadsåtgärder som urskildes delades in i tre huvudkategorier samt sju
subkategorier. Nedan ses en översikt (se tabell 1) samt en mer djupgående beskrivning.
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Tabell 1 Översikt av subkategorier och kategorier.
Subkategori

Kategori

- Utveckla ett förtroende genom ett

- Bygga och upprätthålla en god relation till

kärleksfullt bemötande

patienten

- God interaktion med patienten
- En strukturerad behandling främjar

- Säkerställa viktökning

säkerheten för patienten
- Fördelning av ansvar
- Hälsosam motion
- Att skapa motivation hos patienten

- Återställa ett normalt ätbeteende

- Informera och utbilda

Bygga och upprätthålla en god relation till patienten
Resultatet visar betydelsen av att bygga en god, professionell och tillitsfull relation till
personen sjuksköterskorna vårdar. Relationen blir en viktig hörnsten i omvårdnaden,
dock är vägen till en god relation inte alltid enkel.

Utveckla ett förtroende genom ett kärleksfullt bemötande
Omvårdnad med ett kärleksfullt bemötande har visat sig vara nyckeln till en
framgångsrik insats vid behandling av ätstörningar (Ryan et al., 2006; Wright et al.,
2011). Det kärleksfulla bemötandet beskrivs som en moderlig vård där sjuksköterskan
erbjuder patienten sitt stöd. Detta ökar stegvis känslan av att lyckas och stärker därmed
patientens självförtroende, vilket på sikt leder till ett ökat förtroende för sjuksköterskan
och längtan att vilja bli frisk (Ryan et al., 2006). Att utveckla ett förtroende mellan
sjuksköterskorna och patienten beskrivs vara en viktig komponent för en bra relation
och för en god behandling (Micevski & McCann, 2005; Ryan et al., 2006). King och
Turner (2000) och Ramjan (2004) beskriver hur påverkbart förtroendet är mellan
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sjuksköterskor och patienter. De menar att sjuksköterskorna vill lita på patienten men
att det är svårt. Patienter som behandlas för anorexia ljuger ofta och hjälper varandra
genom att dela erfarenheter om hur de kan gå ner mer i vikt, eller hur de kan lura
sjuksköterskorna till att tro att de gått upp i vikt trots att så inte är fallet. Detta medför
svårigheter att bygga en förtroendefull relation och för sjuksköterskorna att vara ickedömande (King & Turner, 2000). Många gånger känner sjuksköterskorna sig
manipulerade vilket bidrar till en utmaning i utvecklingen av förtroendet men också
bemötandet (Ramjan, 2004; King & Turner, 2000). Vid sådana tillfällen kan
sjuksköterskorna ta hjälp av andra mer erfarna sjuksköterskor för att dela strategier och
kunskap (Micevski & McCann, 2005).

God interaktion med patienten
I flera av de studier som analyserats beskrivs det att interagera med patienten är en
viktig del för att bygga en god relation (Ryan et al., 2006; Micevski & McCann, 2005;
Wright et al., 2011). Att interagera med patienten kan göras på olika sätt. En viktig
komponent är att spendera tid med personen sjuksköterskan vårdar, exempelvis hjälpas
åt med dagliga rutiner så som att bädda och städa. Vid dessa tillfällen ges ett naturligt
tillfälle att inleda ett samtal men också för sjuksköterskan att se destruktiva beteenden
så att de tidigt kan brytas (Ryan et al., 2006; Micevski, McCann. 2005). Patienter har
ofta svårt att kunna lita på andra människor (Ramjan, 2004), därför är det viktigt att
skapa tillfällen för sjuksköterskorna att bygga broar mellan dem och patienten där
förståelse och ett intresse interageras. Här lär sjuksköterskan känna personen bakom
sjukdomen (Micevski & McCann, 2005). Genom den starka relation som skapas mellan
sjuksköterskan och patienten kan ett förtroende byggas, där motivation som drivkraft
hjälpa patienten att fullfölja sin behandling (Wright et al., 2011). I en studie gjord av
Micevski och McCann (2005) sammanställdes fyra huvudkategorier som är av vikt för en
god interaktion; vikten att tolka signaler, hitta ett perspektiv, att använda sig av
distraktion samt självavslöjande.

Säkerställa viktökning
Att säkerställa viktökning hos patienten är en del ur behandlingen av anorexia.
Behandlingen vilar på en strukturerad bas där det sker en ansvarsförskjutning mellan
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sjuksköterskorna och patienten. Att upptäcka och hindra onormala träningsmönster är
en uppgift som kräver ett stort engagemang och erfarenhet av sjuksköterskorna, men är
en viktig komponent för att lyckas med viktuppgång hos patienten.

En strukturerad behandling främjar säkerheten för patienten
Som sjuksköterska är det viktigt att vara konsekvent i sitt tillvägagångssätt då patientens
förväntningar och tolkningar av regler varierar under behandlingens gång (Wright et al
2011). Därför vilar behandlingen på en strukturerad bas i kombination med säkerhet,
där övervakning är en omvårdnadsåtgärd som är avgörande för att kunna garantera
patientens säkerhet (Ramjan & Gill, 2012, Bakker et al., 2011). Detta genererar i att
tydliga regler och förordningar reducerar anorektiska handlingar och främjar viktökning
(Ramjan & Gill, 2012). Samtidigt måste rutinerna vara föränderliga i takt med
patientens återhämtning (Bakker et al., 2011). Sjuksköterskorna följer patientens vardag
uppmärksamt för att kunna ha den kontroll som behövs vid säkerställande av viktökning
(Ryan et al., 2006). Det kan vara till exempel att sitta bredvid patienten genom hela
måltiden för att granska vad som äts (Beukers et al., 2015; Bakker et al., 2011). Det är
viktigt att uppmärksamma patienten om att hålla tiderna och tala om hur lång tid det är
kvar innan måltiden är över. Detta är en process som både är svår och problematisk för
sjuksköterskorna och patienten, därför är det viktigt att kontinuerligt stötta genom
måltiderna och vara förstående när patienten blir stressad över en konfrontation
angående kostråd och tidsbegränsning (Ryan et al., 2006; Bakker et al., 2011). Här är det
viktigt att tydligt förmedla att man aldrig som sjuksköterska ger upp hoppet om
patienten (Wright et al., 2012). Det är viktigt att genom hela behandlingen kontrollera
att patienten gör rätt val och regelbundet fråga och diskutera kring de val som görs för
att väcka förståelse och medvetenhet (Bakker et al., 2011).

Fördelning av ansvar
I den inledande fasen av behandlingen har sjuksköterskorna full kontroll och ansvar för
patienten, här berättar sjuksköterskorna vilka förväntningar som finns på patienten för
att minimera risken för oro (Bakker et al., 2011). Detta innebär kontrollförlust hos
patienten vilket kan ge upphov till stress och ångest (Beukers et al., 2015). Vid
svårigheter kan sjuksköterskorna ta hjälp av andra patienter som kommit längre i sin
10

behandling genom att berätta om sina farhågor för de ”nya patienterna”. Detta kan
hjälpa dem att övervinna sin egen rädsla. Allt eftersom patienten når framsteg att återfå
sin kroppsvikt ger sjuksköterskorna tillbaka lite av ansvaret genom att låta patienten
själv välja vilken typ av mellanmål de ska äta, för att sedan välja varmrätt och slutligen
själv göra alla val. Genom processens framsteg stärks patientens självkänsla och viljan
att kämpa mot anorexia (Bakker et al., 2011). Att ge tillbaka ansvaret innebär att
patienten nu öppet kan diskutera sina matvanor/motionsvanor och även ha förståelse
för vad anorexia kan leda till (Beukers et al., 2015).

Hälsosam motion
Många gånger visar patienten ett tvång kring deras motionsvanor, här behövs riktat stöd
och uppmuntran till återhållsamhet av aktivitet. Att känna igen onormala
träningsmönster är en av huvuduppgifterna för att säkerställa viktuppgång vilket kräver
erfarenhet av sjuksköterskan för att lyckas (Bakker et al., 2011). Det kan vara att
instruera hur patienten fysiskt ska sitta på en stol, då de kan sitta något framåtlutad i
stolen med spända magmuskler för att förbränna kalorier (Beukers et al., 2015). Det kan
vara en omöjlighet för patienten att avsluta all aktivitet i början, överseende med
patientens motionsmönster behövs då för att sedan arbeta med beteendeförändring mot
ett normalt motionsmönster. Sjuksköterskan förklarar balansen mellan mat och motion
för patienten. Mer mat genererar till att patienten tillåts utöva mer motion, fokus bör
vara på att aktiviteten är rolig (Bakker et al., 2011). Sjuksköterskorna berättar även
varför det är viktigt med att bryta gamla motionsmönster och vad obalans kan leda till
(Beukers et al., 2015).
När patienten åker på permission informeras föräldrar om balansen och vilken typ av
aktivitet som är lämplig. Efter ledigheten görs en utvärdering av sjuksköterskan
tillsammans med patienten och föräldrarna, om eventuella framgångar eller
misslyckanden, detta bidrar till ny inlärning (Bakker et al., 2011).
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Återställa ett normalt ätbeteende
En av sjuksköterskornas roll är att hjälpa patienter återgå till normala kostvanor där
deras mål i sin tur är att förändra beteendet kring födointaget. Beteendeförändring är ett
verktyg för att kunna minska antalet personer som insjuknar i anorexia, det oönskade
beteendet (Ramjan & Gill, 2012). Författarna har sammanställt två subkategorier som
påverkar beteendeförändring.

Att skapa motivation hos patienten
Det behövs ständigt en uppmuntran för att få patienten att fortsätta äta, korta fraser
som; ”kom igen, för gaffeln till munnen, fortsätt ät”. Dessa kraftfulla fraser används i
kombination med mer omfattande metoder för att öka medvetenheten och öka
motivationen hos patienten genom sjukdomsinsikt och förståelse om varför det är viktigt
att äta. Patienten ska känna till konsekvenserna vid för litet födointag och informeras om
de positiva aspekterna med ett normalt ätmönster (Beukers et al., 2015). Det är viktigt
att uppmärksamma patienten om att det är sjukdomen de kämpar mot och inte
sjuksköterskorna (Beukers et al., 2015; Bakker et al., 2011). Patienter kan uppleva
sjukdomen likt en parasit som biter sig fast. Här har sjuksköterskan en betydande roll att
hjälpa patienten att separera vad som är sjukdomen och vem individen bakom är. Detta
för att lyckas motivera patienten till fortsatt behandling (Wright et al., 2012). Vid
stressade och ångestfyllda perioder under behandlingen är det viktigt med en god
relation mellan sjuksköterskorna och patienten, för att patienten ska vara mottaglig för
förändring (Ryan et al., 2006; Beukers et al., 2015). Att låta delvis friska patienter äta
tillsammans med nydiagnostiserade patienter kan vara fördelaktigt. Genom att
patienterna delar erfarenheter och de nydiagnostiserade patienterna får förebilder, detta
kan motivera dem till en beteendeförändring (Beukers et al., 2015; Bakker et al., 2011).
Utbilda och informera
Sjuksköterskan utbildar patienten i normala kostvanor, de kan vara detaljerade och
beskriva de olika aspekterna av kosten (Beukers et al., 2015; Ramjan & Gill, 2012).
Utbildning till patienten ger upphov till kontroll över sin behandling och vård, det här
bidrar till ökat självförtroende och hjälper patienten vara mer förbered på kommande
situationer och motverka oroskänsla. Detta motiverar till en vilja ta mer ansvar
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(Micevski & McCann, 2005). Sjuksköterskan informerar patienten angående vilken
effekt, vilket beteende och vilka känslor ätstörningen skapar. Detta bidrar till en
förståelse till varför energirik och näringsrik mat är viktig (Beukers et al., 2015). Att hela
tiden uppmana patienten till att kommunicera med sjuksköterskorna eller med andra på
boendet är bra, men att vara tydlig med regler gällande att inte dra in deras inre värld av
anorektiska tankar och motstånd med andra patienter. Istället hitta andra tankemönster
eller distraktioner för att kunna se andra aspekter på livet och inte bara sjukdomen
(Beukers et al., 2015; Micevski & McCann, 2005) så som musik och konst. Detta kan
bidra till att patienten känner sig avslappnad och kunna uttrycka sina känslor på ett
bättre sätt (Micevski & McCann, 2005). I slutskedet förbereder sjuksköterskan en
återfallsförebyggande plan som beskriver olika fallgropar för att förhindra ny
viktminskning. Patienten måste vara medveten om vad som triggar igång ohälsosamma
kostvanor och motionsvanor (Bakker et al., 2011).

RESULTATDISKUSSIONEN
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid
behandling av anorexia nervosa hos unga kvinnor. Litteraturstudiens resultat har
formulerats i tre kategorier. Dessa beskriver hur olika omvårdnadsåtgärder återbygger
hälsa och välmående hos patienten. Där navet är att bilda en god relation mellan
patienten och sjuksköterskorna, för att säkerställa viktökning samt att återställa ett
normalt ätbeteende vid omvårdnad av patienten. Resultatet i studien kommer att
diskuteras mot Dorothea Orems egenvårdsteori. Hon menar att det är sjuksköterskans
ansvar att identifiera problemet och hjälpa individen, som själv inte är i stånd att utföra
egenvård, med syftet att individen på sikt ska vara självständig och kunna ta ansvar för
sig själv (Kirkevold, 1994).

Bygga och upprätthålla en god relation till patienten
Resultatet i denna litteraturstudie genomsyrades av den professionella och tillitsfulla
relation som skapas mellan sjuksköterskorna och patienten. Ett kärleksfullt bemötande
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har visat sig vara nyckeln till en framgångsrik behandling. Detta menar både Murray et
al. (2011) och Zugai et al. (2013) stärker patientens självförtroende och kan vara
avgörande för varje framsteg patienten tar. I en studie gjord av George (1997) visar
resultatet på essensen av en god relation mellan patient och sjuksköterska, vilket också
tas upp i denna litteraturstudien och där med styrker resultatet. George (1997) beskriver
också vidare om komplexiteten i relationen parterna emellan, hur svårt det är att bygga
en tillitsfull relation. Litteraturstudiens resultat beskriver att förtroendet är en viktig
komponent för att utveckla en tillitsfull relation, vilket van Ommen et al. (2009) och
Zugai et al. (2013) också kommit fram till. Samtidigt beskriver resultat de svårigheter
som kan uppstå vid uppbyggnaden av en god relation, genom att patienten många
gånger motsätter sig behandling och är oärlig mot sjuksköterskan, detta beskriver
George (1997), Silber et al. (2011) och Murray et al. (2011). Murray et al. (2011) beskriver
även att patienten saknar inblick i sin sjukdom och misslyckas ofta med att förstå
allvaret i vad anorexia kan leda till, det ökar komplexiteten i att skapa en god relation.
Murray et al. (2011) beskriver vidare, att ofta har patienten ett snävt synsätt vilket gör att
det blir svårt för sjuksköterskan att hantera patientens motstånd genom övertalning.
I denna litteraturstudies resultat har sammanställningen visat att interaktion
underlättar inledning av samtal och se destruktivt beteende i tid. Genom att skapa ett
förtroende genererar det till motivation hos patienten, som i sin tur blir en sorts
drivkraft att fortsätta och fullfölja sin behandling. Både Zugai et al. (2013) och van
Ommen et al. (2009) beskriver att förtroendet och tilliten från sjuksköterskan har
inverkan på patientens självförtroende, vilket kan relatera i en ökad motivation till
beteendeförändring.

Säkerställa viktökning
I vår studie framhålls vikten av att vara konsekvent, vilket är en viktig komponent, då
behandlingen vilar på en strukturerad bas med regler och förordningar för att säkerställa
viktökning. Samtidigt måste rutinerna vara föränderliga i takt med patientens
återhämtning.
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Resultatet belyser vikten av att sjuksköterskorna genom hela processen har kontroll över
patientens kost- och motionsvanor under tiden som ansvaret förskjuts till patienten
under behandlingens gång. Missköter patienten sig tas ansvaret tillbaka från patienten
av sjuksköterskan. Van Ommen et al. (2009) och Turrell et al. (2005) beskriver, att
patienterna själva vill ha ansvaret och strävar efter egen kontroll, då detta blir en
drivkraft till förändring. Van Ommen (2009) menar även att när patienten återfår
ansvaret stärker detta deras självkänsla. I litteraturstudiens resultat nämns att
kontrollförlusten hos patienten kan generera i ångest. Då tar sjuksköterskorna hjälp av
andra patienter som kommit länge i sin behandling. I en studie gjord av van Ommen et
al. (2009) intervjuades unga kvinnor diagnostiserade med anorexia om hur de upplevde
behandlingen. Deltagarna berättade om de positiva upplevelserna av att inspireras av
hur andra patienter mådde som kommit längre i sin behandling av anorexia. Detta
motiverade de unga kvinnorna att vilja bli friska.
I litteraturstudiens resultat framgår det, att ha en öppen dialog och regelbundet
diskuterar kring de val som görs av patienten är av betydelse för att väcka förståelse och
medvetenhet. Turrell et al. (2005) och Silber et al. (2011) beskriver hur utbildning och
information underlättar för patienten att hantera deras måltider och vilken typ av
aktivitet som är accepterad under behandlingen och senare vid hemkomst. Silber et al.
(2011) belyser även att den information som ges ska vara korrekt, aktuell och
forskningsbaserad.
Resultatet i litteraturstudien visar att många gånger kan patienten uppleva ett tvång
kring de motionsvanor som hon skapat genom sin sjukdom. Här är det viktigt med
motivation och uppmuntran från sjuksköterskorna för att lyckas med en återhållsamhet
av aktivitet. Murray et al. (2011) beskriver komplexiteten i att vara icke-dömande som
sjuksköterska och att i dessa situationer vara hoppfull och tillgänglig för patienten samt
att ha förståelse.
I resultatet beskrivs det att känna igen onormala träningsmönster är en huvuduppgift
som sjuksköterskorna har för att hjälpa patienten att säkerställa viktökning. Erfarenhet
hos sjuksköterskorna är viktigt för att uppmärksamma och hindra dessa
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träningsmönster. Att delge information kring balansen mellan kost och motion till både
patienten och föräldrarna är en betydande del under behandlingen och vid permission.
På liknande sätt beskriver Silber et al. (2011) och Turrell et al. (2005) genom att beskriva
hur patienten och föräldrarna behöver utbildning men även stöd för att veta vad som är
rätt och vilken typ av aktivitet som är lämplig. Turrell et al. (2005) skriver även att detta
skulle kunna hjälpa föräldrarna att sätta gränser och skapa struktur i hemmet, samt för
patienten att veta vilka regler det är som gäller. Vikten av information och tydliga
gränser nämns också i litteraturstudiens resultat.

Återställa ett normalt ätbeteende
I litteraturstudiens resultat beskrivs det att en beteendeförändring hos patienten är en
nödvändighet för att lyckas normalisera matvanorna, att ständigt uppmuntra och
motivera patienten ökar medvetenheten hos patienten. Turrell et al. (2005) menar att
stöd är en viktig komponent som kan yttra sig på olika sätt, genom att ha en pålitlig
person närvarande vid måltiderna, som är en del av sjuksköterskornas
omvårdnadsåtgärder, underlättar för patienten att ta sig igenom dem.
Sibeoni et al (2017) beskriver om patienternas svårigheter i att kunna lita på andra
människor. Här menar Murray el at. (2011) att det är lätt som sjuksköterska att få en
negativ attityd och bild av patienten, men att förståelsen för sjukdomen måste vara
dominerande. I litteraturstudiens resultat lyfts vikten av att uppmuntra patienten i tuffa
perioder av sin behandling genom att förtydliga att det är sjukdomen de kämpar mot och
inte sjuksköterskorna, detta för att bibehålla motivationen. Sibeoni et al (2017) menar
att vid dessa tillfällen kan sjuksköterskan ta hjälp av andra patienter med anorexia. De
menar att andra patienter kan få dem att känna sig mer förstådda och mindre ensamma.
I resultatet nämns även vikten av att sjuksköterskorna upplyser patienten om
sjukdomens konsekvenser. Detta kan leda till en lyckad beteendeförändring hos
patienten då de får sjukdomsinsikt och förståelse. En välinformerad och utbildad patient
inom sin sjukdom och behandling underlättar hanteringen av fallgropar inom
sjukdomen på ett bättre sätt. Detta beskriver även Murray et al., (2011) att
informationen och utbildningen sjuksköterskorna ger till patienten kan leda till en bättre
relation parterna emellan, som i sin tur ökar patientens självkänsla och med det ökar
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chansen till en framgångsrik behandling. Genom hela resultatet i litteraturstudien
nämns vikten av en god kommunikation mellan patient och sjuksköterska, ur denna
aspekt kan sjuksköterskorna lättare finna olika distraktioner för att omvärdera
patientens fokus från sjukdomen till andra delar av livet, som är av betydelse. En
utmaning för sjuksköterskorna menar vi författare är att distrahera patienten ifrån det
ideal som råder i samhället över hur kroppen bör se ut. Som nämns ovan kan det vara en
bidragande orsak till varför en individ insjuknar i anorexia, detta påverkar vissa
individer mer än andra. Samhällets ideal kan påverka återställandet av ett normalt
ätbeteende på ett negativt sätt. I resultatet beskrivs vikten av information och hur det
stärker självkänslan, Murray et al. (2011) beskriver även det och där med resultatet och
författarnas egna reflektioner kring detta. Vi författare menar att det är en viktig nyckel
till att patienten inte ska påverkas av samhällets ideal och där med lättare få ett normalt
ätbeteende.

Tillämpning av Dorothea Orems egenvårdsteori
I bakgrunden nämns Dorothea Orems egenvårdsteori. Hon menar att individen i största
möjliga mån ska ta hand om sig själv för att främja hälsa och sitt välmående. Om
personen inte klarar detta är det sjuksköterskornas ansvar att identifiera när personen
inte längre är kapabel till egenvård eller inser sitt bästa. Enligt Dorothea Orem är det
sjuksköterskornas uppgift att ingripa och stötta genom vägledning, undervisning samt
stödja både de fysiska och psykiska behoven. Sjuksköterskorna ska även hjälpa personen
att skapa förutsättningar för ett tillfrisknande och på sikt ett hälsosamt, självständigt liv.
Processen där sjuksköterskorna till en början har allt ansvar och kontroll över patienten,
till att patienten själv kan ta ansvar, beskriver hon på följande sätt: I första steget har
sjuksköterskan ansvaret över omvårdnaden och ser till att fullständigt kompensera det
patienten inte klarar av, för att i steg två delvis kompensera omvårdnaden. I steg tre
stöttar och undervisar sjuksköterskan patienten för att slutligen ”släppa taget” helt
(Kirkevold, 1994).
När vi författare jämfört och försökt applicera Orems teori på den här litteraturstudien
efter att ha analyserat och sammanställt artiklarna i resultatet, fann vi att det
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sjuksköterskorna gör vid behandling av unga kvinnor med anorexia, är just
ansvarsförskjutning. Detta beskrivs under kategorin Säkerställa viktökning.
Sjuksköterskorna tar över ansvaret och kontrollen från patienten, då patienten själv inte
klarar av att se sina behov, som Orem beskriver, universella egenvårdsbehov. Hon har
sammanfattat behoven i åtta punkter där några utav dem är att upprätthålla ett adekvat
vätske- och födointag, upprätthålla balans mellan vila och aktivitet, förebyggande av fara
för människans liv (Kirkevold, 1994). Samtliga av nämnda punkter är områden som
personer med anorexia inte klarar av att upprätthålla och behöver hjälp med. Att
återställa patientens hälsa och välmående innebär att patienten motiveras och där med
vill få tillbaka ansvaret. Till följd av detta stärks självkänslan hos patienten (van Ommen,
2009), vilket bidrar till en mer lyckad egenvård. Om patienten skulle vara väl införstådd
i vad detta innebär och fått god information, skulle chansen kanske öka att lyckas med
sin kamp att bli frisk från anorexia och för ett snabbare tillfrisknande. Detta beskrivs i
Orems egenvårdsteori (Kirkevold, 1994) men även av Murray et al. (2011). En svaghet i
Orems teori anser vi författare är att hon riktar sig mer på de fysiska delarna i
omvårdnaden. Även om det är viktigt att vid behandling av anorexia tillgodose de
somatiska, så pekar resultatet i den här studien på vikten av den goda relationen mellan
patient och sjuksköterska (det beskrivs under kategorin Bygga och upprätthålla en god
relation till patienten), där det psykiska och mentala spelar en stor roll. En annan
svaghet i Orems egenvårdsteori är att den inte tar hänsyn till patientens egna kunskap
och insikt att vilja genomföra de åtgärder som behövs för att nå egenvård. Denna
litteraturstudies resultat beskriver att förståelsen mellan sjuksköterskorna och patienten
är en del av omvårdnaden för att lyckas med en beteendeförändring.

METODDISKUSSION
En litteraturöversikt med artiklar av kvalitativ design valdes som metod för att kunna
skapa en överblick över de redan publicerade artiklarna för att svara på studiens syfte.
Kvalitativa litteraturstudier riktar sig mot att beskriva, visa och förmedla en bättre
förståelse för individens upplevelse (Friberg, 2012). Därför bedömdes denna metod
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lämplig, då syftet till denna studie var att beskriva de omvårdnadsåtgärder som
sjuksköterskorna använder sig av vid behandling av anorexia.
Grunden för litteratursökningen gjordes via sökningar i tre olika databaser Cinahl,
Pubmed och PsykInfo. Dessa valdes då de är lämpliga inom hälso- och sjukvård
(Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen resulterade i få antal träffar, vilket bidrog till
att sökord i kombinationen togs bort för att få ett större antal träffar av relevanta artiklar.
Vidgningen resulterade i fler träffar och bidrog till en mer tidskrävande urvalsprocess, på
grund av att irrelevanta artiklar påträffades.
Begränsning i tid genom att artikeln skulle ha publicerats inom en 10 års period togs
bort, då detta begränsade träffbilden och relevanta artiklar föll utanför ramen.
Eftersträvan var dock hela tiden att involvera nya artiklar, för att litteraturstudien skulle
innehålla den senaste forskningen inom området. Författarnas bedömning är att detta
inte påverkat resultatet, då de äldsta artiklarna är från år 2000 och 2004. Avgränsningar
som gjordes innefattade att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt
vara peer review granskade. Detta anser vi inte ha påverkat resultatet då många av de
publicerade vetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska (Östlundh, 2012). Däremot
skapade detta en språkproblematik, där ord behövdes slå upp för att förstå helhetsbilden
av artikeln. Av samtliga artiklar gjordes en svensk sammanfattning. Under analysen
reflekterade författarna hur översättningen kunde bidra till felaktiga slutsatser. Av det
skälet användes lexikon för att minimera en felaktig översättning.
Artiklarnas ursprungsland är från Nederländerna, Australien, Storbritannien och USA.
Vi författare tror att dessa länder har liknande skönhetsideal som influeras av samhället
och media. Det reflekterades över att inga artiklar från Asien eller Afrika påträffats.
Artiklar från dessa kontinenter tror vi hade kunnat påverka resultatet då skönhetsidealet
kan skilja sig åt mellan de olika kontinenterna. Att inkludera olika länders perspektiv och
där med etnicitet, är av betydelse för att skapa en trovärdig och relevant bedömning av
forskningen inom området (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare beskriver Graneheim
och Lundman (2004) att trovärdigheten ökar om det finns en bredd gällande exempelvis
etnicitet, genus och ålder. En svaghet med denna litteraturstudie är att majoriteten av
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den analyserade data är inriktad mot unga kvinnor, detta har dock varit ett medvetet val
från författarnas sida för att kunna besvara litteraturstudiens syfte. Anorexia är vanligare
blad kvinnor än män (Aila-gustafsson, Norring & Norring, 2015). Det har även varit
tydligt när sökningar av relevanta artiklar gjorts, då endast ett fåtal inkluderat män. Att
ätstörningar är vanligare bland kvinnor är ett omdiskuterat ämne, då det misstänks vara
ett högt mörkertal bland män (Aila-gustafsson, Norring & Norring, 2015). Denna skevhet
i prevalens kan bero på att färre män diagnostiseras med sjukdomen anorexia. Därför är
det viktigt att i framtida studier studera mäns erfarenheter av våden vid anorexia.
Resultatet av de sökningar som gjorts har få artiklar påträffats i utvecklingsländer. Detta
beror troligtvis inte på att sjukdomen inte existerar där utan kan ha sin förklaring i att
det är svårt att avgöra om prevelensen beror på självsvält eller ofrivillig undernäring.
Denna studie består av åtta artiklar i resultatet, dessa har sammanställts och jämförts. Vi
anser att artiklarna besvarar syftet. Vi bedömer att resultatet har ett kliniskt värde, en
trovärdighet samt är pålitlig och därför säkras överförbarheten. Genom att studiens
svagheter lyfts och låtit andra, så som handledare och vänner, kritiskt granska denna
litteraturstudie har en bekräftelsebarhet säkrats (Wallgren & Henricson, 2012). Enligt
Wallengren och Henricson (2012) bedöms överförbarheten genom dess trovärdighet,
pålitlighet och bekräftelsebarhet. Artiklarna har kvalitetsgranskats enligt SBUs
granskningsmall (bilaga 2), där bedömningen av artiklarna genomförts. Samtliga ansågs
vara av hög kvalitet (bilaga 3). Denna process har upplevts som en svårighet då vi
författare ej har erfarenhet av detta. Möjligen kan det ha påverkat studiens trovärdighet.

Av de åtta olika valda artiklarna, var alla skrivna ur en slutenvårds miljö. Författarna
ansåg detta vara relevant då vården kan se olika ut beroende på om den är sluten- eller
öppenvård. Sex av de artiklar som använts i resultatet var skrivna ur sjuksköterskans
perspektiv som vårdade flickor mellan 12-18 år, var av tre artiklar inte beskrev könet hos
sjuksköterskorna medan två av dem hade blandat män och kvinnor och en var bara
kvinnliga sjuksköterskor. Två artiklar utgick både från sjuksköterskans och patientens
perspektiv. Att de användes har sin grund i att de tydligt beskriver omvårdnadsåtgärder
för hur sjuksköterskan bygger och upprätthåller en terapeutisk relation till patienten.
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Artiklarna lyfter viktiga aspekter på de svårigheter som både patient och sjuksköterska
står inför vid en behandling.
Trots att en av författarna till denna litteraturstudie har en förförståelse, då hon upplevt
ätstörning, anser vi att detta inte påverkat datainsamlingen eller analysen, då
ätstörningen inte gick så långt att slutenvård behövdes. Men detta kan ha påverkat
tolkningen av resultatet, eftersom betydelsen av relationen mellan sjuksköterskorna och
patienten i artiklarna varit i fokus. Vi är dock medvetna om det och har innan och under
arbetets gång reflekterat över vår egna förförståelse och erfarenhet, något som Henricson
och Billhult (2016) skriver bör göras för att öka pålitligheten av en kvalitativ studie.

ETISK DISKUSSION
För att en studie skall kunna räknas som etiskt försvarbar, krävs vetenskaplig kvalitet
enligt Kjellström (2012). Vi har eftersträvat att bibehålla en vetenskaplig kvalitet i denna
litteraturstudie utifrån den kunskap vi besitter. Vi är dock medvetna om våra
kunskapsmässiga tillkortakommanden samt den lilla erfarenhet vi besitter, då detta är
vår första vetenskapliga litteraturstudie. De artiklar som sammanställts i resultatet är
samtliga skrivna på engelska, vilket tidigare nämnts. Då engelska inte är vårt förstaspråk
finns risken att det inte gjorts en rättvis översättning eller att texten feltolkats
(Kjellström, 2012). Artiklarna har granskats av en etikkommitté, vilket innebär att
forskarna tagit hänsyn till mänskliga rättigheter, grundlig mänsklig frihet, visat respekt
för människovärdet och individens välfärd framför vetenskapens och samhällets behov
(CODEX, 2017). För oss författare har den etiska aspekten varit en viktig del och en
förutsättning för att genomföra denna litteraturstudie. Då artiklarna är etiskt granskade
anser vi att deltagarna inte utsatts för farhågor eller risker. För att skydda deltagarna
ytterligare har vi medvetet valt att beskriva övergripande vad sjuksköterskorna nämnt
och inte vad de enskilt framfört. Olsson och Sörensen (2011), beskriver vikten av att
respektera och värna om människans integritet, så kallade skyddskrav, med stöd i
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svensk grundlag. Genom att läsa denna litteraturstudie kan ingen urskilja vilka
deltagarna är.
För att öka det vetenskapliga värdet och där med etiken (Kjellström, 2012) har
författarna i största möjliga mån försökt säkerställa att diskussionen, metoder och
resultatet besvarar syftet. I situationer när författarna hade meningsskiljaktigheter
diskuterades detta med konstruktiv kritik för att gemensamt komma fram till en lösning.
Ett mål som nämnts ovan var eftersträvan att inte omtolka resultatet eller ta artiklarnas
resultat ur sitt sammanhang. Detta har vi löst genom att kontinuerligt jämföra resultaten
med varandra, men också ha en pågående dialog mellan oss författare.

SLUTSATS
Litteraturstudien visar att resultatet av behandlingen påverkas av hur sjuksköterskorna
genomför omvårdnaden. Där navet är att bilda en god relation mellan sjuksköterska och
patient. Detta kan bidra till att säkerställa viktökning samt återställa ett normalt
ätbeteende hos patienten. Här är förtroendet och tilliten viktiga komponenter för att
patienten ska anförtro sig och finna en motivation till ett normalt ätbeteende. Att behålla
en professionell roll är en svår balansgång i den nära relationen som skapas mellan
sjuksköterskorna och patienten, och samtidigt kunna vara konsekvent i sitt
tillvägagångssätt. Omvårdnaden vilar på en strukturerad bas för att kunna garantera
patientsäkerheten. Detta genererar tydliga regler och förordningar för att främja
viktökning. Samtidigt måste reglerna vara föränderliga i takt med patientens
tillfrisknande. Med detta menas att sjuksköterskorna bär allt ansvar för att under
behandlingens gång ge tillbaka ansvaret till patienten själv, en ansvarsförskjutning.
En viktig slutsats är att omvårdnaden baseras på sjuksköterskornas erfarenhet och
evidensbaserad kunskap. Vår förhoppning är att den här studien ska bidra till förståelse
över den komplexa sjukdomen. En mer omfattande utbildning inom psykiatri redan
under sjuksköterskeutbildningen skulle eventuellt kunna generera i en djupare förståelse
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hos sjuksköterskorna. Detta skulle kunna öka medvetenheten hos sjuksköterskorna.
Genom en större förståelse och en ökad medvetenhet i mötet med den unga patienten,
skulle omvårdnaden kunna förbättras och utvecklas. Detta skulle kunna leda till att
patienten snabbare erhöll ett välmående och en bättre hälsa, sjuksköterskorna skulle
kanske också känna sig tryggare i sin yrkesroll när hen vårdar patienter med Anorexia.
Med vetskapen om att omvårdnaden i denna litteratursstudie är riktad mot vilka
omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor använder sig av vid vård av unga kvinnor med
Anorexia krävs ytterligare studier för att uttala sig om vuxna kvinnor och män, eller om
omvårdnaden behöver anpassas beroende av ålder och kön samt i så fall på vilket sätt.
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video analysis of
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anorexia
nervosa:
registered
nurses'
perspective”

Syftet med studien
var att undersöka
sjuksköterskors
tillvägagångssätt
och sjuksköterskors
upplevelser av att
vårda kvinnliga
ungdomar (13-18
år) med anorexia
nervosa.

Fem
legitimerade
kvinnliga
sjuksköterskor.
De arbetade på
en
barnavdelning
Ett krav var att
de skulle
arbetat med att
vårda
ungdomar mot
anorexia under
minst sex
månader.

“Developing
interpersonal
relationships
with adolescents
with anorexia
nervosa”

Syftet med denna
studie var att
beskriva hur
sjuksköterskor som
arbetar på en
barnavdelning,
professionellt
bygger en
interpersonalrelation till
ungdomar i åldern
13-18 år, med
anorexia nervosa.

Tio
sjuksköterskor
som jobbar på
en
barnavdelning
på ett stort
sjukhus.

Resultatet beskriver
vikten av att bedriva
lika vård för alla, att
inte döma patienten
och hur
sjuksköterskan
bygger en tillitsfull
relation. I resultatet
beskrivs även vikten
av att som
sjuksköterska behålla
en positiv inställning
och att vara den
guide som driver
patentet åt rätt
riktning genom
behandlingen.
Resultatet delades in
i två
huvudkategorier:
1. Interaktionen med
sjuksköterskan; Här
belyser man vikten
av att
sjuksköterskorna
stöttar varandra och
delar med sig av sina
olika erfarenheter för
att utvecklas i sin
profession.

Hög

2005
Mecivski,
V.
McCann,
T.V.
Australien

En kvalitativ,
fenomenologisk
studie. Intervjuer
gjordes och
spelades in på
band för att
sedan analyseras
enligt Colaizzis
metod. Studien
är etiskt godkänd
och deltagarna
har skriftligt fått
godkänna sitt
deltagande.
Deltagarna har
avidentifierats i
studien.
En kvalitativ
studie där
deltagarna
intervjuades med
djupgående
öppna frågor.
Data
analyserades
sedan med hjälp
av Strauss och
Corbins teoriinteraktionen
mellan två
personer socialt
och
beteendemässigt,
svaren jämfördes
också med
varandra för att
identifiera
likheter och
olikheter. Studien
har fått etiskt
godkännande
från två
oberoende etikkommitéer.

2. Interaktionen med
patienten; Här
belyser man viket av
att ha förståelse för
sjukdomen, hur man
bygger upp en
tillitsfull relation och
att som ssk vara
stöttande i sin roll.

Hög

År
Författare
Land

Titel

Syfte

Urval

Metod

Resultat

Kvalitet

2004
Ramjan,
L.M.
Australien

“Nurses and
the
‘therapeutic
relationship’:
caring for
adolescents
with anorexia
nervosa”

Syftet med denna
studie var att
beskriva
utvecklingen av en
terapeutiska relation
mellan ungdomar i
åldern 13-18 år med
diagnosen anorexia
nervosa och
barnsjuksköterskor,
samt de svårigheter
och hinder som kan
uppstå.

Tio legitimerade
sjuksköterskor (tre
men och sju kvinnor)
anställda på ett
barnsjukhusakutvårdsavdelning.
Deltagarna skulle ha
minst två års
erfarenhet av att
jobba med ungdomar
diagnostiserade med
anorexia nervosa.

En kvalitativ
studie där
deltagarna
intervjuades med
semistrukturerad
intervjumetod.
Samtalen
spelades in på
ljudfil som sedan
analyserades
med hjälp
tematisk
analysmetod,
både manuellt
och med hjälp av
NUD*ISTdatorprogram.
Studien är etiskt
granskad och
godkänd.

Resultatet delades in i
tre kategorier:
1. Kämpa för att förstå;
Här nämns olika steg
och vändpunkter i
återhämtningsfasen hos
patienten som är viktiga
att känna till som ssk för
att förstå patienten och
dess sjukdom. Detta är
en viktig del för att
kunna ge en god
omvårdnad.

Hög

År
Författare
Land

Titel

Syfte

Urval

2006
Ryan, V.
Malson, H.
Clarke, S.
Anderson, G.
Kohn, M.
Australien

”Discursive
constructions
of 'eating
disorders
nursing': an
analysis of
nurses'
accounts of
nursing eating
disorder
patients”

Syftet var att
utforska vad och
hur
sjuksköterskor
vårdar barn och
ungdomar i
åldern 12-18 år
med ätstörningar.

Femton legitimerade
sjuksköterskor,
tretton kvinnor och
två män. Deltagarna
jobbade alla på
sjukhus på en barn
eller
ungdomsavdelning.

Metod

Kvalitativ studie
där deltagarna
intervjuades,
intervjun var
upplagd som ett
vanligt samtal.
Datan
analyserades
sedan med
samtalsanalys
och delades in i
underkategorier
och kodades.
Tidningen
artikeln
2012
”An inpatient
Syftet med studien
Tio patienter i åldern Kvalitativ
studie
publicerats
i är
Ramjan,
program for
var att utforska
13-18 år med
där
etiskt godkänd.
L.M.
adolescents
ungdomars
ochatt
anorexia
nervosa
2011
”An angel on
Syftet var
Deltagarna
bestod av semistrukturerad
Är en kvalitativ
Gill,
B.I. K.M. withmy
anorexia
inlagda
på en
intervjumetod
Wright,
shoulder:sjuksköterskors
beskriva den
7 legitimerade
studie med en
Usa
experienced
slutenvårdsavdelning
&amp;
a study of erfarenheter
upplevdasamt
sjuksköterskor och 6 använts.
tematisk
samt
tio legitimerade
Hacking, S. as arelationshipstillvägagångssätt
erfarenheten av
kvinnor
som tidigare Deltagarna
analysmetod
metaphoric
utifrån
beteende
sjuksköterskor
som
intervjuades
till
between
en ett
terapeutisk
behandlats mot
där man
för mellan
arbetar
med
saturation
Storbritannienprison”
women with program
relation
anorexia
på dessa
en
genomförde
patienter.
anorexia andbehandling
kvinnorav
med
slutenvårdsavdelning. uppnåtts.
seminervosa
Intervjuerna
healthcare Anorexia
anorexia
och i
strukturerade
slutenvården.
Fokus
skedde
ansikte
professionals.”
deras
intervjuer.
Alla
låg på
vilka effekteroch
mot
ansikte
och
vårdpersonal,
varade
mellan
vårdandet
hade på
sjuksköterskorna
att utforska
20-70 minuter.
relationen
parterna
intervjuades
två
modellen
för hur
Är etiskt
emellan.
gånger.
relationen
godkänd av
Denna
uppstår.
både National
vetenskapliga
Health Service
artikel
etiskt
route är
med
hjälp
granskad
och
av National
godkänd.
Research Ethics
Service och av
den etiska
kommitté på

2. Kämpa för att ha
kontroll; Här beskrivs
det att fokuset i
vårdandet kan bli en
kamp att behålla
kontrollen istället för att
skapa ett tillitsfullt
förtroende som är mer
Resultat
Kvalitet
tidskrävande men
nödvändigt i
återhämtningsfasen.
Resultatet kom
Hög
3.
Kämpa för
atttill
få tre
en
diskursivt
fram
god
terapeutisk
relation;
teman
som belyste
Här
beskrivs kring
omvårdnaden
komplexiteten
ätstörning: 1. i att
utveckla
en terapeutisk
Kärleksfullt
och
relation
till stöd,
patienten
empatiskt
2. av
sjukdomen
och
vikten
Övervakning
och
av
olika förberedelser
disciplinering
kring så
som
att vara
patienten,
3.uppdaterad
Konstant
i och
utbildning
att
ständigoch
vård.
stötta
dela med sig
Dennaoch
artikel
av
sina erfarenheter
till
fokuserar
specifikt på
sina
vilkakollegor. .
omvårdnadsåtgärder
Resultatet
av studien
Hög
sjuksköterskan
visade
på utmaningen
använder
sig utav.
att
bygga en
god
Resultatet
beskriver
Hög
relation
mellan
sex teman.
1. patient
och
sjuksköterska.
Relationens
äkthet,Man
2.
belyser
vikten
Betydelsen
avav att
upprätthålla
säkerhet, 3.en
tillförlitlig
terapeutisk
Återhämtning
mätt i
relation
att skapa
kilo, 4. och
Hoppet
och en
stödjande
miljö
som5.
optimismens
kraft,
öppnar
upp möjligheten
Externalisering
av
för
patienten6.att vara
ätstörning,
aktiva
i sin
Maternalism.
behandlingsprocess. Här
beskrivs ungdomarnas
kamp om att behålla
kontrollen, och hur
sjuksköterskan möter
motstånde

författarnas
universitets.

