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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund Anorexia nervosa (AN) kan leda till psykiska såväl som fysiska symtom, 
däribland undervikt och malnutrition. Nutritionsbehandling utgör därmed en del av den totala 
behandlingen. Dietistens akademiska utbildning, kliniska träning och legitimation gör denne 
unikt kvalificerad att utföra nutritionsbehandling. Det är dock inte självklart att dietister ingår 
vid behandling av AN i Sverige. Därför är det intressant att undersöka vad dietisten kan 
tillföra samt hur denne upplever sin roll vid behandlingen. 
Syfte Syftet med studien var att kartlägga vilka uppgifter dietister, verksamma inom 
behandling av ätstörningar, har vid behandling av AN. Vidare var syftet att undersöka 
dietisters upplevelser av multidisciplinärt teamarbete vid behandling av AN samt utforska om 
och av vilka anledningar de ansåg sig behövas vid behandlingen. 
Metod Elva intervjuer genomfördes med dietister yrkesverksamma inom behandling av AN. 
Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in, varpå 
de transkriberades ordagrant. Delar av det transkriberade materialet sammanställdes i syfte att 
göra en kartläggning. Övrigt material analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat Dietisterna kunde ha många uppgifter vid behandling av AN, däribland informera 
om nutrition samt förskriva kosttillägg.  Dietisterna upplevde att deras kunskap inom nutrition 
samt förmågan att korrekt besvara nutritionsfrågor värderades högt av övrig 
behandlingspersonal, patienter och föräldrar/anhöriga. Okunskap om deras unika kompetens 
samt bristande resurser var, enligt dietisterna, tänkbara anledningar till varför dietist inte alltid 
ingick vid behandling av AN. Vidare ansåg de att teamarbete var en förutsättning för en 
komplett behandling. 
Slutsats Dietisten har inte en självklar roll vid behandling av AN. Det finns dock många 
uppgifter dietisten kan ha vid behandlingen. Denne upplever sig, tack vare sin unika kunskap 
inom nutrition, vara mest kvalificerad att utföra nutritionsbehandling vid AN samt utgöra en 
trygghet för övrig behandlingspersonal, patienter och föräldrar/anhöriga. Ytterligare studier 
som belyser ekonomiska och behandlingsmässiga fördelar med att dietister ingår vid 
behandlingen skulle kunna understryka investeringen i att anställa en dietist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
ABSTRACT 
 
Background Anorexia nervosa (AN) can result in psychological- as well as physiological 
symptoms including underweight and malnutrition. Thus, nutritional treatment is one part of 
the overall treatment. Academic education, clinical practice and registration make the dietitian 
uniquely qualified to implement nutritional treatment. However, dietitians are not always 
included in the treatment for AN in Sweden. Therefore, it would be interesting to examine 
what dietitians can add to, and how they experience their role, in the treatment. 
Objective The objective of the study was to describe functions of dietitians in the treatment 
for AN. Furthermore to examine how dietitians experienced the multidisciplinary team 
approach as well as explore if, and why, they considered themselves important in the 
treatment. 
Method Eleven interviews were conducted with dietitians working with AN. A semi 
structured topic guide was used. The interviews were digitally recorded and transcribed 
verbatim. Content of the transcripts relating to the descriptive part were compiled. Remaining 
transcripts were analyzed with qualitative content analysis.   
Result In AN treatment, dietitians had many functions. The dietitians experienced their 
nutritional knowledge highly valued by treatment staff, patients and parents/relatives. 
Ignorance of the dietitians’ unique skills as well as a lack of resources was, according to the 
dietitians, possible reasons why dietitians are not always involved in treating AN. 
Furthermore the team approach was considered a necessity for adequate treatment.  
Conclusion Although the dietitians had many functions, they are not always included in the 
treatment for AN. Owing to their unique nutritional knowledge, the dietitians consider 
themselves most qualified to perform nutritional treatment for AN and a security to treatment 
staff, patients and parents/relatives. Further studies are needed to illustrate financial benefits, 
as well as benefits in the treatment, of having a dietitian involved in the treatment of AN. 
Such studies could emphasize the investment of employing a dietitian.  
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1 BAKGRUND 

Anorexia nervosa (AN) är en ätstörningsdiagnos som vanligtvis drabbar kvinnor och 
debuterar i tidiga tonåren (1). Dödligheten bland kvinnor med AN är tolv gånger högre än för 
friska kvinnor i motsvarande ålder (2). Diagnoskriterierna enligt American Psychiatric 
Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV) är: 1) Personen 
vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd (85 % av 
förväntad normalvikt). 2) Personen har en intensiv rädsla för viktuppgång eller att bli tjock 
trots undervikt. 3) Personen har en störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form eller 
förnekar allvaret med den låga kroppsvikten. 4) Amenorré hos menstruerande kvinnor (gäller 
ej vid hormonbehandling, till exempel p-piller) (3). Vidare finns två undertyper till AN, 
enbart självsvält eller med hetsätning och självrensning.  
 
AN är en psykiatrisk sjukdom, men patienten kan lida av många olika symtom, psykiska såväl 
som fysiska (4). Exempel på dessa är depression, benskörhet och muskelsvaghet. Sjukdomens 
komplexa natur fordrar ett multidisciplinärt team vid behandling. Teamet kan bestå av bland 
annat psykolog, läkare och dietist (5). Då AN-patienten är underviktig och malnutrierad utgör 
nutritionsbehandling en del av den totala behandlingen (Figur 1) (6).  
 
 

 
 
 
 
 
En dålig nutritionsstatus kan både fördröja och försvåra tillfrisknandet genom att störa de 
fysiska, kognitiva och affektiva funktionerna (4). Dietisten har en unik kunskap om 
näringslära, näringsbehov, livsmedel, livsmedelsval, matlagning och måltidsordning. Denna 
kunskap kan användas i preventivt såväl som i behandlande syfte. Den akademiska 
utbildning, kliniska träning och legitimation som dietisten innehar gör denne unikt 
kvalificerad att arbeta med nutritionsrelaterade tillstånd (4, 7). I en jämförelse mellan vad 
dietisten och andra yrkeskategorier inblandade i behandling av ätstörningar hade för kunskap 
om nutrition framkom att dietisten hade mest kunskap inom området (8). 
 
I American Dietetic Associations (ADA) rapport från 2006 redogjordes för vilka uppgifter 
dietisten kunde ha vid nutritionsbehandling vid ätstörningar i USA (9). Grundpelarna för 
nutritionsbehandlingen utgjordes av information om kost, måltidsplanering, normalisering av 
ätbeteendet samt att hindra fortsatt bantning. Enligt rapporten ansvarade dietisten för: 1) 
Bedömning av patientens nutritionsstatus, kunskapsnivå, motivation samt aktuella ät- och 

Figur 1. Behandling av ätstörningar vilar på tre grundprinciper. Källa: Landstinget i 
Östergötland (6). Modifierad av författarna. 



 
 

6 
 

beteendemönster. 2) Utarbetning av nutritionsbehandling i samarbete med teamet och med 
hänsyn till patientens mål. 3) Genomförande av nutritionsbehandling och stöd till patienten i 
förverkligandet av de mål som formulerats i behandlingsplanen. 4) Att om möjligt skapa ett 
förtroendefullt förhållande till patienten och upprätthålla kontakten genom 
behandlingsprocessen.  
 
Dietisternas Riksförbunds (DRF) referensgrupp för ätstörningar beskriver att syftet med 
nutritionsbehandling vid ätstörningar är att förbättra patientens nutritionsstatus och 
normalisera förhållningssättet till mat och ätande (4). I deras riktlinjer för 
nutritionsbehandling vid ätstörningar redogörs för uppgifter såsom att ta kostanamnes och 
anamnes, planera patientens kostintag, ätträna med patienten samt ge kostinformation till 
patienten, föräldrar/anhöriga och behandlingspersonal. 
 
Allt mer uppmärksammas dietistens funktion i teamet för behandling av ätstörningar (10). En 
studie undersökte vad patienter med AN och deras föräldrar ansåg vara tillfredställande med 
behandlingen (11). Studien visade att dietisten var högt värderad och den enda yrkeskategori 
vars betydelse upprepade gånger poängterades. Trots att dietisten kan bidra med mycket vid 
behandling av AN visade en sökning, via hemsidan för Riksföreningen Anorexi/Bulimi-
kontakt, att inte alla behandlingsenheter för AN i Sverige har dietist (12). Få studier, av 
författarna kända, belyser dietistens syn på vad denne, i sin yrkesroll, kan tillföra 
behandlingen av AN i Sverige (13). Genom att i en studie undersöka dietistens uppgifter och 
tankar kring sin roll vid behandling av AN i Sverige kan man konkretisera vad denne kan 
tillföra behandlingen. En sådan studie skulle kunna inspirera behandlingsenheter både med 
och utan dietist.  
 
2 SYFTE 

Syftet med studien var att kartlägga vilka uppgifter dietister, verksamma inom behandling av 
ätstörningar, har vid behandling av AN. Vidare var syftet att undersöka dietisters upplevelser 
av multidisciplinärt teamarbete vid behandling av AN samt att utforska om och av vilka 
anledningar de ansåg sig behövas vid behandlingen. 
 

3 MATERIAL OCH METOD 

3.1 Urval  

Urvalet bestod av dietister yrkesverksamma inom behandling av AN. De behandlingsenheter 
som, enligt hemsidan för Riksföreningen Anorexi/Bulimi-kontakt, angivit att de hade dietist 
samt de enheter där yrkeskategorier ej presenterades kontaktades per telefon (12). De enheter 
som uppgav vilka yrkeskategorier som ingick vid behandlingen, men inte nämnde dietist, 
kontaktades ej. En dietist kontaktades utan att gå via hemsidan, då författarna sedan tidigare 
kände till att denne arbetade med behandling av ätstörningar. Sammanlagt kontaktades 28 
enheter. Under tiden för rekryteringen kunde 15 av dessa antingen inte nås, hade inte dietisten 
på plats eller saknade dietist. Totalt kunde 13 dietister nås. En av dessa 13 kände sig inte 
bekväm med att ställa upp på en intervju, då denne ytterst lite jobbade med patienter med 
ätstörningar. Ytterligare en dietist föll bort på grund av sjukdom. Resterande elva deltog i 
studien. Inga exklusionskriterier förekom vid urvalet. 
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3.2 Tillvägagångssätt 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer valdes som metod då syftet, förutom att kartlägga 
dietistens arbetsuppgifter, var att ta reda på vilka tankar informanterna hade kring dietistens 
roll vid behandling av AN. En intervjuguide utarbetades utifrån studiens syfte (Bilaga 1). 
Frågor formulerades och kategoriserades under rubriker såsom ”dietistens del i behandlingen” 
och ”teamet”. Frågor valdes bort och nya tillkom under kategoriseringsprocessen. För att 
somliga frågor lättare skulle förstås samt få samma innebörd oavsett vem av författarna som 
ställde dem lades även en förklaring till. Frågorna i intervjuguiden var delvis ett resultat av 
författarnas förförståelse, delvis baserade på tidigare litteratur. För att undersöka hur 
informanterna hade uppfattat frågorna granskades intervjuguiden efter de tre första 
intervjuerna. Detta resulterade i att intervjuguiden återigen reviderades genom att somliga 
frågor slogs ihop och/eller omformulerades. Anledningen till att frågor slogs ihop var att 
informanterna uppfattade dessa frågor lika och därmed gav likartade svar. Omformuleringar 
gjordes för att förtydliga frågorna. Inga nya frågor tillkom i den reviderade intervjuguiden.  
 
De informanter som valde att medverka i studien fick själva ange lämplig dag och tid för 
intervju. Då det var stor geografisk spridning på informanterna genomfördes intervjuerna per 
telefon. Intervjuerna fördelades mellan författarna. De sju första intervjuerna genomfördes via 
Skype™ och spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram på datorn. Tekniska problem 
uppstod med Skype™ och innebar ljudstörningar samt att samtal kopplades ned, vilket i ett 
par intervjuer resulterade i internt bortfall på vissa frågor. För att minska ytterligare internt 
bortfall genomfördes de senare fyra intervjuerna per telefon och spelades in med en MP3-
spelare. Intervjuerna varade mellan cirka 35-50 minuter. Transkribering skedde i anslutning 
till respektive intervju.  
 
3.3 Databearbetning/analys 

Samtliga transkriberade intervjuer lästes noggrant igenom för att få ett helhetsintryck. Svaren 
på de frågor som var tänkta att ingå under kartläggningen infogades i ett dokument. En tabell 
skapades för att åskådliggöra samtliga arbetsuppgifter som omnämndes under intervjuerna 
(Bilaga 2). De arbetsuppgifter i kartläggningen som författarna ansåg vara yrkesspecifika och 
vanligt förekommande lyftes fram i resultatet. Frågor som rörde informanternas tankar och 
upplevelser analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(14). Delar som inte var intressanta för studiens syfte togs bort. Meningsbärande enheter 
skiljdes ur den resterande texten och komprimerades till kondenserade meningsbärande 
enheter, vilka i sin tur sammanfattades i koder (Bilaga 3). Kategorier konstruerades utifrån 
koderna. 
 
3.4 Etiska aspekter 

Stor vikt lades vid att utforma intervjuguiden så att innehållet inte skulle kunna tolkas som ett 
ifrågasättande av informanternas kompetens eller påverka svaren. Informanterna informerades 
om att deltagandet var frivilligt, att de under studiens gång kunde avbryta deltagandet samt att 
de var anonyma. Vidare informerades de om att intervjuerna spelades in och endast 
författarna skulle ta del av det inspelade och transkriberade materialet samt att materialet 
skulle raderas efter att studien avslutats. Informanterna erbjöds även att, vid intresse, ta del av 
den färdiga uppsatsen.  
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4 RESULTAT 

4.1 Dietisternas beskrivning av sina uppgifter vid behandlingen 

I Bilaga 2 redovisas en sammanfattning av de uppgifter dietisterna uppgav att de kunde ha vid 
behandling av AN. Det varierade hur länge dietisterna arbetat inom området, alltifrån ett till 
19 år.  Vissa arbetade endast till liten del med behandling av ätstörningar, andra heltid. 
Dietisternas uppgifter kunde variera beroende på patienten, enhetens omfattning, om 
behandlingen skedde i dag-, öppen- eller slutenvård samt vilka övriga yrkeskategorier som 
ingick i behandlingen. Nedan följer ett urval av uppgifter som är yrkesspecifika samt vanligt 
förekommande bland dietisterna. Detta är uppgifter som dietister kan, men inte nödvändigtvis 
måste, ha vid behandling av AN.   
 
4.1.1 Uppskatta patientens energi- och näringsintag/behov 

Dietisterna menade att de hade kompetens att med olika medel, exempelvis kostanamnes, 
uppskatta patientens energi- och näringsintag. De kunde även, med hänsyn till anamnetiska 
aspekter såsom aktuell fysisk situation, längd och vikt, räkna ut patientens energi- och 
näringsbehov. Nutritionsbedömningen var värdefull då den gav en bra uppfattning om 
patientens situation samt låg till grund för den individanpassade nutritionsbehandlingen. 
Dietisterna upplevde att övrig behandlingspersonal uppskattade deras förmåga att kunna göra 
en bra nutritionsbedömning.  
 
”Jag tror att många är väldigt osäkra på om det kommer in en jättemager patient ’men 
herregud, kan hon äta fulla portioner eller vad kan man kräva av henne, räcker halva?’ eller 
’varför går hon inte upp i vikt?’ /…/ De har ju inte riktigt perspektiv, vad är lite, vad är 
mycket, alltså själva nutritionsbedömningen.” 
 
4.1.2 Ge råd, svara på frågor samt informera om nutrition 

Dietisterna upplevde att de, tack vare deras djupgående kunskap inom nutrition, var en 
trygghet och ett stöd för patienter och föräldrar/anhöriga i nutritionsrelaterade frågor. De 
kunde svara på frågor och informera om kost på ett detaljerat men förståeligt sätt genom att 
anpassa informationen efter patientens mottaglighet, kunskaps- och motivationsnivå. Att 
dietisterna kunde konkretisera patientens energi- och näringsintag/behov samt hur man 
tillgodosåg detta behov trodde de uppskattades av patienten såväl som av föräldrar/anhöriga. 
Vidare kunde dietisterna till skillnad från övrig behandlingspersonal bistå med specifika, inte 
bara generella, råd och förslag på förändringar gällande maten och måltidssituationen. Dessa 
råd individanpassades ytterligare om patienten exempelvis var vegetarian/vegan, allergisk 
eller överkänslig mot vissa födoämnen. Dietisterna upplevde att patienten hade ett 
jämförelsevis större förtroende för vad de sa angående nutrition än för vad föräldrar/anhöriga 
och övrig behandlingspersonal sa.  
 
”De tycker det är skönt att få komma till en dietist för de litar på att dietisten kan det här med 
mat, att det jag säger är rätt. Även ifall jag säger samma sak som mamma och pappa eller 
doktorn eller någon annan behandlare har sagt så är det skönt att höra det från mig, för de 
vet att jag har en utbildning bakom mig.” 
 
En dietist menade att patienten oftast var nöjd med dietistkontakten, oberoende av 
behandlingsresultat.  
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Även föräldrar/anhöriga hade möjlighet att ställa frågor till och informeras av dietisterna i 
samband med patientmöten, anhörigträffar och/eller telefonrådgivning, vilket dietisterna 
trodde var mycket uppskattat. Vidare menade de att deras konkreta råd och riktlinjer gjorde att 
föräldrar/anhöriga inte behövde ta konfliktutlösande beslut.  
 
”De tycker att det är skönt att få stöttning i det här i och med att det är nåt som det blir 
mycket bråk om hemma. Då säger jag att det kan vara bra att de kan skylla på mig, att det 
inte är de som har bestämt hur mycket mat som ska ligga på tallriken utan att det är jag som 
har bestämt det. /…/ Så att jag kan ju ta över en hel del ansvar från dem på så sätt.” 
 
4.1.3 Fungera som rådgivare till övrig behandlingspersonal 

Det var vanligt att dietisterna rådfrågades av övrig behandlingspersonal vid 
nutritionsrelaterade frågor. De upplevde att behandlingspersonalen uppskattade möjligheten 
att kunna hänvisa patienter till dietisterna som i sin tur kunde ge mer utförliga och korrekta 
svar på komplicerade och detaljerade nutritionsfrågor.  
 
”De tycker att dietisten är värdefull. De tycker att dietisten är experten. De tycker att vi kan 
mat. Kuratorn, psykologen och läkaren tycker att de kan mat men de kan inte svara på de här 
specifika frågorna. /…/ Så det tycker de att vi är duktiga på, att dietisten kan svara bra på 
såna frågor”. 
 
Många dietister använde sig av ordet ”konsult” när de beskrev sin egen roll i förhållandet till 
övrig behandlingspersonal. De kunde konsulteras i nutritionsfrågor trots att de inte var 
inkopplade i det specifika patientfallet. Vidare kunde dietisterna bidra med att utbilda 
behandlingspersonalen i nutritionsfrågor så att de, då dietisterna ej var tillgängliga, i viss mån 
kunde göra deras uppgifter. Detta kunde minska risken för dubbla budskap i 
nutritionsbehandlingen. 

 
4.1.4 Planering, inköp, matlagning samt måltid tillsammans med patienten 

Det var vanligt att dietisterna planerade vilken mat samt hur stora portioner som skulle 
serveras till patienterna på behandlingsenheten. De kunde även ändra i matordinationen 
utifrån patientens förändrade fysiska situation. Ett par dietister trodde att patienten kunde 
uppleva det jobbigt att de bestämde vad som skulle ätas, men att patienten trots detta 
respekterade och uppskattade dietisten och dennes insats. Dietisterna upplevde även att övrig 
behandlingspersonal var tacksam att kunna lämna över det ansvaret, då de kände sig osäkra 
och ansåg att dietisten hade bättre kunskap inom nutrition.  

 
”Ibland är det ju mycket konflikter om de ska äta en eller två smörgåsar eller om de ska ha 
juice eller mjölk och såhär. /.../ Det är ibland skönt tror jag för personalen att ha någon 
annan som tar besluten och gör matscheman och sånt. /…/ Och att de kan säga att ’det här 
har dietisten bestämt att du behöver’. Jag tror att de tycker att det är skönt att ha en 
auktoritet till som de kan hänvisa till.” 
 
Det förekom även att de i pedagogiskt syfte tog med patienten till affären och handlade mat 
och kunde där direkt svara på eventuella frågor. Att tillaga mat och/eller äta tillsammans med 
patienten kunde också göras i pedagogiskt syfte för att försöka normalisera patientens 
förhållande till mat. 
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4.1.5 Ansvara för kosttillägg 

Majoriteten av de intervjuade dietisterna ansvarade för förskrivning av kosttillägg, vilket de 
menade uppskattades av övrig behandlingspersonal. 
  
”De tycker att det är jätteskönt att jag kan förskriva näringsdrycker eftersom det ofta hjälper 
patienten. För jag tror de kanske känner sig maktlösa ibland att en del inte går upp i vikt och 
sen när de börjar med näringsdrycker så märker de ett resultat och då känner de ofta att ’åh 
vad bra att dietisten gick in med det där’.” 
 
I de fall där annan behandlingspersonal ansvarade för förskrivningen rådfrågades ofta 
dietisterna angående exempelvis typ och mängd av kosttillägg. Det nämndes även att 
dietisterna utbildade och informerade behandlingspersonalen om kosttillägg. De ansåg att 
behandlingspersonalen värdesatte att ha någon sakkunnig att tillgå vid frågor om kosttillägg. 
  
4.2 Okunskap kring dietistrollen 

Ett par dietister menade att det i samhället fanns en allmän uppfattning att alla har god 
kunskap inom nutrition. ”De flesta människor, även om man går ut på gatan, så tror ju 
väldigt många att de är experter på mat, näring, nutrition, nutritionsstatus bara för att de äter 
tre gånger om dagen eller mer.” Dietisterna spekulerade i att denna uppfattning även delades 
av viss behandlingspersonal som hade en tendens att överskatta sin egen kunskap kring 
nutrition. Vidare trodde de att annan kostintresserad behandlingspersonal tog hand om 
nutritionsbehandlingen om det inte fanns tillgång till dietist på behandlingsenheten. De 
menade dock att det borde vara svårt för dessa personer att svara på specifika nutritionsfrågor.  
 
Vidare spekulerade dietisterna i att det på de behandlingsenheter som inte hade dietist kunde 
råda okunskap om vad denne kunde göra och tillföra vid behandling av AN. Ett par dietister 
trodde att det fanns föreställningar om att de gav felaktiga råd till patienten. ”Jag tror att de 
inbillar sig att vi ska ge råd om att de ska äta fiberrikt och fettfattigt och inte för mycket 
socker och såhär, det vill säga för nyttig eller hälsosam mat och att det då går på tvärsen 
emot det som de säger själva till patienterna.”  
 
4.3 Finns det behov av dietist?  

Dietisterna framhöll att yrkesrollen har utvecklats enormt mycket och att behovet av dietist 
vid behandling av ätstörningar alltmer belysts. På de behandlingsenheter där man anställt en 
dietist hade denne numer en självklar del i behandlingen. ”De som väl har haft oss vill ju 
aldrig bli av med oss.” Ett par dietister poängterade att detta tydliggjordes vid nedskärningar, 
då man önskade behålla dem. Om man öppnade en ny behandlingsenhet idag ansåg dietisterna 
att det troligtvis skulle diskuteras mer kring dietistens roll vid behandlingen än vad det 
tidigare gjorts.  
 
Det betonades att olika patienter hade olika behov och att alla patienter därmed inte drog nytta 
av att träffa en dietist.  
 
”En del har ju varit och träffat psykologer eller de har varit och pratat med kuratorer och 
man tycker att det har liksom inte hjälpt för de inte har förståelse för mat i grunden och då är 
det ju guld värt att få träffa en dietist. Ibland kan det ju vara tvärtom också, att det finns såna 
som har gått till en dietist som kan allt men de behöver egentligen jobba med något annat.” 
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En dietist påpekade att behandlingen inte automatiskt blev sämre för att patienten inte fick 
träffa någon dietist. En annan menade att även behandlingsenheter utan dietist uppnådde 
lyckade behandlingsreslutat. Dietisterna ansåg dock att det fanns ett behov av att anställa fler 
dietister inom ätstörningsbehandling. Några uttryckte att alla behandlingsenheter som arbetar 
mot ätstörningar borde ha en dietist.  
 
”Att inte ha dietist tycker jag är lite oprofessionellt får man väl säga. Jag tror att det behövs. 
Jag tror inte att vi behöver vara inblandade i alla patienter, för det tror jag inte alla behöver, 
men jag tror det behövs på enheten. Dels för personalen på enheten så att de kan känna en 
trygghet och även för anhöriga och patienter, de som behöver det.”  
 
Dietisterna menade att man genom att anställa en dietist skulle kunna spara både tid och 
pengar. Alternativet kunde vara att utöka tjänsterna för de som endast till viss del arbetade 
med behandling av ätstörningar. Dessa ansåg att den begränsade arbetstiden även begränsade 
deras möjligheter att vidareutvecklas inom området samt tvingade dem att delegera sina 
uppgifter till övrig behandlingspersonal. 
 
Enligt dietisterna var problemet ofta att det inte fanns tillräckligt med resurser för att 
tillgodose behovet av dietister. En ansåg att det satsades alldeles för lite resurser på dietister 
vid ätstörningsbehandling. ”Jag tycker att det är skandalöst. Skandalöst! Jag brukar väldigt 
ofta ställa mig frågan att hade det varit killar som hade drabbats av anorexi då hade 
situationen icke sett ut som den gör.” En annan menade att resursbrist kunde innebära att 
dietisten tvingades avsluta behandlingen innan patienten var färdigbehandlad samt att 
väntetiden blev lång då dietisten var överbelastad. Dietisterna spekulerade i att om mer 
resurser satsades på dem skulle det kunna innebära en utveckling av tjänsten, att färre 
patienter ”föll mellan stolarna”, större möjlighet till vidareutbildning och utbildning av 
behandlingspersonalen i nutritionsfrågor samt tid till research. 
 
4.4 Tankar om det multidisciplinära teamet 

Dietisterna ansåg att teamarbete gav mer heltäckande vård och att det var en förutsättning för 
och en självklarhet vid behandling av AN. Genom att jobba tillsammans och sträva mot 
samma mål kompletterade man varandra och kom längre i behandlingen. ”Det är inte så att 
själv är bäste dräng utan jag vill verkligen så långt som möjligt ha ett samarbete”. En dietist 
poängterade att patienter med AN hade behov av många olika kompetenser vid behandling. 
En annan uttryckte att nutritionsbehandling och samtalskontakt kompletterade varandra och 
att båda delarna behövdes för att nå ett bra resultat. Vidare menade dietisterna att ingen i 
teamet kunde allt men att alla kunde något och att man därmed lärde mycket av varandra. 
”Det känns väldigt viktigt att man jobbar i team. Jobbar man i team då får man ju också nån 
form av internutbildning.” Dietisterna påpekade att det var viktigt att de olika 
yrkeskategorierna var medvetna om och respekterade varandras specifika ansvarsområde för 
att patienten skulle erhålla bästa möjliga vård. Det kunde exempelvis bli förvirrande om olika 
behandlare gav olika kostråd.  
 
Dietisterna upplevde att teamarbete gav tyngd åt det som behandlingspersonalen sa, att 
ansvaret delades samt att behandlingen effektiviserades. De var tacksamma för det stöd som 
teamarbete innebar då behandlingen kunde framkalla starka känslor hos en del patienter. 
”Teamet är helt och hållet avgörande för att jag ska orka med det här. Det är en fruktansvärt 
jobbig patientgrupp. De tar väldigt mycket energi. En del gråter, de skriker, de kallar en både 
det ena och det andra och det är… Det är inte så lätt.” Vissa patienter beskrevs ha tendenser 
att försöka spela ut olika behandlare mot varandra. Detta menade dietisterna att teamarbete 
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kunde motverka, då man inom teamet kunde stämma av hur behandlingen fortskred. En 
upplevde dock att teamarbete kunde bli rörigt och en annan att frustration och konflikter 
kunde uppstå inom teamet om behandlingen blev stillastående. 
 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att kartlägga dietistens möjliga arbetsuppgifter vid behandling av 
AN samt vilka tankar och upplevelser denne hade rörande sin roll genomfördes 
semistrukturerade intervjuer, vilka utgick från en intervjuguide. Det är troligt att valet och 
formuleringen av frågorna i intervjuguiden färgats av författarnas förförståelse. För att 
undersöka hur frågorna uppfattades kunde pilotintervjuer genomförts. Detta gjordes inte då 
antalet informanter var begränsat och det kunde vara svårt för de som inte arbetade inom 
området att besvara frågorna. Om informanterna fått intervjuguiden innan intervjutillfället 
hade risken att de glömde något kunna minskas. Även en enkätundersökning hade kunnat 
minska risken att informanterna glömde något i och med mer betänketid samt slutna frågor 
och/eller svarsalternativ. Slutna frågor och/eller svarsalternativ hade dock kunnat öka risken 
att informanterna angav uppgifter de trodde förväntades av dem, vilket även var anledningen 
till att antalet slutna frågor i intervjuguiden begränsades. Innehållet i respektive intervju kan 
ha tolkats olika beroende på om författaren själv genomfört intervjun eller endast läst en 
transkribering av den andres intervju. Att transkriberingarna noggrant bearbetats och 
analyserats av båda författarna kan ha bidragit till att öka tolkningens trovärdighet. Samtidigt 
skulle det faktum att transkriberingarna analyserats tillsammans ha kunnat minska 
trovärdigheten då det finns en risk att man påverkat varandra och därmed begränsats i sitt 
tänkande. Författarnas förförståelse har sannolikt också påverkat analysprocessen och de 
tolkningar som gjorts. Under hela arbetsprocessen reflekterades det över förförståelsen i syfte 
att försöka minska dess påverkan på resultatet. 
 
Vidare var syftet att redogöra för hur dietisterna upplevde att andra uppfattade dem, inte för 
vad övrig behandlingspersonal, patienter och föräldrar/anhöriga egentligen tyckte. För att få 
en mer heltäckande bild om hur dietistens roll vid behandling av AN upplevs skulle man i 
ytterligare studier kunna belysa fler perspektiv. Detta genom att exempelvis intervjua även 
övrig behandlingspersonal, patienter och föräldrar/anhöriga.  
 
Författarna kan ha missat eller feltolkat information då intervjuerna genomfördes per telefon 
och det därmed inte fanns möjlighet att läsa av informanternas ickeverbala språk. De tekniska 
problem som förekom under vissa intervjuer påverkade sannolikt både informanterna och 
författarna. Författarna stressades av att intervjuerna inte kunde flyta på, vilket kan ha medfört 
att följdfrågor uteblev. Informanterna i sin tur kan ha känt av stressen och därmed inte svarat 
utförligt på frågorna. Vidare kan störningar med ljudet ha bidragit till missuppfattningar 
mellan informanter och författare samt att viss information inte uppfattades. Sammantaget är 
det troligt att de tekniska problemen, vilka medförde internt bortfall, påverkade resultatet. 
Informanternas vetskap om författarnas pågående dietistutbildning samt författarnas spontana 
reaktioner vid intervjutillfället är ytterligare faktorer som kan ha påverkat hur informanterna 
svarade. Det finns även en risk att dietisterna, trots anonymitet, upplevde att svaren skulle 
kunna härledas till dem och därmed begränsade sig i sina svar. Detta då ett begränsat antal 
dietister arbetar på behandlingsenheter för AN i Sverige och dessa möjligtvis känner till 
varandra.  
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Författarna upplevde att de, efter elva innehållsrika intervjuer, fått en utförlig bild av det som 
ämnades belysas. Variationen i urvalet avseende hur mycket och hur länge dietisterna arbetat 
med behandling av patienter med AN kan ha bidragit till bättre överförbarhet. Med hänsyn till 
studiens omfattning har dock teoretisk mättnad knappast kunnat uppnås. 
 
5.2 Resultatdiskussion 

Kartläggningen av dietisternas uppgifter (Bilaga 2) åskådliggjorde att det fanns mycket en 
dietist kunde tillföra vid behandling av AN samt att uppgifterna i stort överrensstämde med 
ADAs såväl som DRFs riktlinjer (4, 9). Att uppgifterna i kartläggningen liknar de som DRF 
redogör för skulle möjligen kunna förklaras med att DRFs riktlinjer är de första som främst 
riktar sig till dietister yrkesverksamma inom nutritionsbehandling vid ätstörningar i Sverige 
(4). Då DRF är en trovärdig källa och med tanke på att det under dietistutbildningen endast 
ingår lite undervisning om behandling vid ätstörningar är det sannolikt att dietisterna i 
föreliggande studie utgått från dessa riktlinjer i sitt arbete. Riktlinjerna skulle därmed ha 
kunnat fungera som en utbildning och en trygghet. Trots att uppgifterna bland de intervjuade 
dietisterna varierade kunde författarna se uppgifter i nutritionsbehandlingen gemensamma för 
flertalet dietister. De flesta av dessa skulle kunna vara sådana som oftast, oberoende av 
diagnos, hör till dietistens arbetsuppgifter. 
 
Dietisterna upplevde att övrig behandlingspersonal, patienter och föräldrar/anhöriga 
uppskattade deras kunskap inom nutrition samt vad de, i och med sin kompetens, kunde 
tillföra behandlingen. Med tanke på dietistens unika kompetens inom nutrition och då AN är 
ett nutritionsrelaterat tillstånd anser författarna att denne har bäst förutsättning att utföra 
nutritionsbehandling, något som även understryks av Cockfield och Philpot samt DRF (4, 10). 
Dietisterna i denna studie menade att behandlingspersonalen ofta rådfrågade dem vid 
nutritionsfrågor samt hänvisade patienten till dem. Detta tyder på att behandlingspersonalen 
insåg sin begränsade kunskap inom nutrition samt var medvetna om dietistens djupare 
kunskap inom området. En studie som undersökte kunskapsnivå inom nutrition hos 
behandlingspersonal vid AN visade att dietisten hade mer kunskap inom området än övrig 
behandlingspersonal (8).  
 
Dietisterna menade att patienterna, i nutritionsfrågor, hade större förtroende för dem än för 
övrig behandlingspersonal. De trodde att patienten upplevde en trygghet i att diskutera sina 
tankar kring kost med någon som hade god kunskap inom området. Författarna förmodar att 
patienter med AN ofta har många funderingar kring, och är intresserade av, kost. Detta skulle 
kunna medföra att de lättare tar till sig kostbudskap. I dagens mediesamhälle cirkulerar en 
mångfald av kostbudskap, vilka kan vara motsägelsefulla och/eller felaktiga och därför leda 
till förvirring och missuppfattningar hos patienterna. Då dietister är legitimerade är de 
skyldiga att ge tillförlitlig information baserad på vetenskap eller beprövad erfarenhet (7). I 
Östergötlands vårdprogram för ätstörningar framgår vikten av att patienterna erhåller riktig 
information. ”Många patienter har kunskapen om livsmedlens energiinnehåll, men använder 
kunskapen på ett sådant sätt att det förstärker ätstörningsproblematiken. Det blir då särskilt 
viktigt att ge korrekt information för att underlätta behandlingen” (6). En studie av Roots, 
Rowlands och Gowers tydliggör att dietisten skattades högt av patienter, så väl som av 
föräldrar/anhöriga (11). Dietisterna i denna studie ansåg att föräldrar/anhöriga uppskattade 
deras konkreta råd då dessa innebar en avlastning för dem. Man kan också tänka sig att 
patienterna uppskattade att dietisten tog beslut åt dem, trots att det kunde vara jobbigt. Att 
själv ta beslut kring maten kan annars vara ångestframkallande för patienten. 
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Dietisterna betonade vikten av olika kompetenser för att patienten skulle erhålla heltäckande 
vård. Även tidigare studier visar att det finns ett behov av ett multidisciplinärt team, då AN är 
en komplex sjukdom som påverkar patienten såväl psykiskt som fysiskt (4, 5, 15, 16). Fisher 
et al. poängterar att ingen yrkeskategori på egen hand klarar av att ge patienten den breda 
behandling som krävs vid ätstörningar (16). En av fördelarna som dietisterna i föreliggande 
studie såg med teamarbete var att de olika yrkeskategorierna kunde lära av varandra och 
därigenom öka förståelsen för patientens situation och övrig behandling. I en studie som 
undersökte hur dietister yrkesverksamma inom behandling av ätstörningar inhämtade sin 
kunskap framgick att man inom teamet kunde fungera som mentorer för varandra och 
därigenom lära av varandra (17). Dietisterna i föreliggande studie samt tidigare studier belyste 
vikten av att man inom teamet kommunicerade och informerade varandra om var i 
behandlingen man befann sig för att kunna komplettera varandra (3, 5, 9, 16, 18). 
Föreliggande studie visade dock att det inom teamet var viktigt att inse sina egna 
begränsningar och hålla sig till de yrkesspecifika uppgifterna, något som även understryks av 
ADA samt Cairns och Milne (8, 17). Författarna tror att om exempelvis en läkare skulle ge 
patienten nutritionsråd, vilka motsäger dietistens, skulle detta kunna skapa förvirring hos 
patienten och, i värsta fall, fördröja behandlingsprocessen.  
 
Att dietisten inte har en självskriven roll vid behandling av AN är kanske inte så konstigt med 
tanke på att yrket är relativt nytt. I denna studie betonas att behandlingsenheter har fått goda 
behandlingsresultat även innan dietistens tid vilket visar att det går att klara sig utan denne. 
En annan anledning till att denne inte ingår i behandlingen skulle enligt dietisterna kunna vara 
att övrig behandlingspersonal ansåg sig ha tillräcklig kunskap inom nutrition och därför tog 
ansvaret för nutritionsbehandlingen. Vidare spekulerades det även kring okunskap och en 
missuppfattning om vad dietisten kunde tillföra behandlingen. Författarna tror att ytterligare 
en anledning till att behovet av dietist inte setts som självklart är att AN klassificeras som en 
psykiatrisk sjukdom och maten kanske inte är det faktiska problemet utan bara ett uttryck för 
något annat.  
 
Dietisterna i studien framhöll dock att yrkesgruppens värde för behandlingen alltmer har 
uppmärksammats. Några menade att de nu betraktades som en självklar del i behandlingen. 
Att nutritionsbehandlingen ses som en självklar del samt att den utförs av en dietist betonas i 
diverse studier (3, 9, 19). Trots att behovet av dietister i många fall uppmärksammats är detta 
inte liktydigt med att man anställer en dietist. En viktig anledning till att detta behov ej 
tillgodosetts var enligt föreliggande studie brist på resurser. Författarna antar att det är den 
främsta anledningen till att dietister inte alltid ingår i behandlingen. Man ser kanske inte 
investeringen i att anställa en dietist, snarare utgiften. Genom att anställa en dietist skulle man 
dock långsiktigt kunna gynnas. Som dietisterna i denna studie nämner skulle behandlingen 
möjligen kunna effektiviseras och därmed generera en ekonomisk vinst. Vad krävs då för att 
våga satsa på dietister inom ätstörningsbehandling? Behövs statistik för att inse dietistens 
betydelse vid behandling av AN?  
 
6 SLUTSATS 

Dietisten har inte en självklar roll vid behandling av AN. Det finns dock många uppgifter 
dietisten kan ha vid behandlingen. Denne upplever sig, tack vare sin unika kunskap inom 
nutrition, vara mest kvalificerad att utföra nutritionsbehandling vid AN samt utgöra en 
trygghet för övrig behandlingspersonal, patienter och föräldrar/anhöriga. Ytterligare studier 
som belyser ekonomiska och behandlingsmässiga fördelar med att dietister ingår vid 
behandlingen skulle kunna understryka investeringen i att anställa en dietist. 
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7 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 

Agnes Fjellström och Caroline Larsson har tillsammans planerat arbetsprocessen, utformat 
intervjuguiden, bearbetat och analyserat resultatet. Intervjuerna fördelades mellan författarna, 
varpå de transkriberades av respektive författare. Hela uppsatsen författades tillsammans. 
 
8 TACK 

Ett stort tack riktas till de elva dietister som tog sig tid att ställa upp på en intervju. Utan Er 
hade denna uppsats inte varit genomförbar. Tack även till korrekturläsare. 
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Bilaga 1 (1/2) 
 

 

INTERVJUGUIDE 

Info innan intervju 

Den preliminära uppsatstiteln är ”dietistens roll vid behandling av anorexia nervosa”. Vi vill 
därför intervjua dietister som arbetar inom detta område. Jag tänkte börja med att informera 
om hur intervjun kommer att gå till. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under 
arbetets gång välja att avbryta. Du kommer att vara helt anonym. Intervjun kommer att spelas 
in och sedan transkriberas och analyseras av oss två som skriver uppsatsen. Ingen annan 
kommer att få tillgång till materialet. Materialet kommer sedan att förstöras. Har du några 
frågor innan vi sätter igång? 

Frågor till dietist 

1. Hur ser din tjänst ut? (fast/vikarie/tillsvidare/projekt) 

2. Hur många timmar/vecka arbetar du med behandling av ätstörningar? 

3. Hur länge har du arbetat med patienter med ätstörningar? 

4. Finns det fler dietister på behandlingsenheten som arbetar mot ätstörningar?  

5. Hur många patienter/dag träffar du i genomsnitt på ätstörningsenheten? 

6. Hur många gånger träffar du varje patient med AN i genomsnitt? 

7. Är du inkopplad i behandlingen av alla patienter med AN eller är det olika beroende 
på exempelvis sjukdomsgrad?  

8. Har du någon särskild utbildning inom behandling av ätstörningar? (erfarenhet) 

 

Teamet 

9. Arbetar du i team? 

10. Om ja, vilka andra yrkesgrupper ingår i teamet? 

11. Vad tycker du om att arbeta i team? 

12. Vad får du för respons från teamet angående din insats? 

 

Dietistens del i behandlingen 

13. Skulle du kunna berätta lite kortfattat om hur din del av behandlingsprocessen ser ut 
från första mötet med patienten fram till avslutad behandling?  

14. Vilka uppgifter i behandlingen är du, i egenskap av dietist, ansvarig för?  

15. Vilka av dina nuvarande arbetsuppgifter tror du vore svåra för den övriga 
behandlingspersonalen att utföra? 

16. Vad är viktigt att tänka på och ta hänsyn till när du möter en ny patient med AN?
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17. Hur uppskattas patientens kostintag? 

18. Vilka typer av fysiska undersökningar gör du som dietist på patienter med AN? 
(såsom vägning, mätning osv) 

19. Hur upptäcks patientens negativa ätbeteenden? 

20. Hur informeras/utbildas patienten om kostens betydelse för fysiskt och psykiskt 
välmående av dig som dietist? 

21. Hur och om vad informeras/utbildas närstående av dig som dietist?  

22. Hur bemöts patientens falska föreställningar kring kost? 

23. Hur går det till vid utformningen av mål för behandlingen av patienter med AN? 

24. Vilket ansvar har du gällande nutritionsstöd? (förskrivning, upplägg)  

25. Använder du några hjälpmedel/redskap vid behandlingen av patienten? (matdagbok, 
MANDO-meter, Matmallen, näringsberäkningsprogram, bilder osv.) 

26. Hur sker uppföljning av dina patienter med AN? 

27. Hur självständigt jobbar du? 

28. Hur stort inflytande har du på behandlingen av patienter med AN? 

29. Vad får du för respons från patienterna angående din insats? (både under och vid 
avslutande av behandling) 

30. Vad får du för respons från anhöriga angående din insats? (både under och vid 
avslutande av behandling) 

 

Dietistens värde 

31. Tycker du att tillräckligt med resurser satsas på din tjänst?  

32. Anser du att det behövs fler dietister på behandlingsenheten? 

33. Finns det möjlighet till fortbildning på din arbetsplats? 

34. Vad tror du att det skulle innebära om det inte fanns tillgång till dietist på 
behandlingsenheten? (vem skulle ha dina uppgifter om en dietist inte var anställd?) 

35. Vilka är dina tankar kring att många behandlingsenheter för AN i Sverige inte har en 
dietist?  

Det var alla frågor jag hade. Skulle det vara ok om vi återkommer till dig ifall vi behöver göra 
några kompletteringar? Sedan tänkte vi höra om du är intresserad av att läsa uppsatsen när den 
är färdig? I sådana fall kan vi maila dig den när den är klar. Tack för ditt medverkande! 
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Dietisternas beskrivning av sina uppgifter vid behandlingen 

Skapa en relation Alliera sig med patienten genom att respektera och ta 
patienten på allvar.  
Visa att man jobbar tillsammans med patienten mot 
ätstörningen.  
Vara lyhörd och möta patienten där den är.  
Ta hänsyn till att varje patient är unik. 
 

Ta anamnes Bilda sig en uppfattning om patientens situation genom att 
ställa frågor om bl.a. ätstörningens debut samt fysiska och 
psykiska symtom. 
 

Uppskatta energi- och 
näringsintag 

Bilda sig en uppfattning om patientens energi- och 
näringsintag med hjälp av t.ex. kostanamnes, matdagbok, 
kostregistrering, information från föräldrar/anhöriga och/eller 
bilder på mat. Resultatet näringsberäknas eventuellt.  
Kostanamnesen behandlar livsmedelsval, vad patienten 
undviker och varför, hur kostintaget påverkas av den sociala 
situationen, eventuellt kompensatoriskt beteende, rutiner vid 
måltider m.m.  
 

Räkna ut energi- och 
näringsbehov 

Beräkna hur mycket energi och näring patienten behöver 
utifrån kroppssammansättning, medicinskt tillstånd samt 
fysisk aktivitet. 
 

Ta reda på patientens 
inställning 

Ta reda på vad patienten vill ha/tror att de kan få hjälp med av 
dietisten samt hur motiverad patienten är till behandling.  
Bilda sig en uppfattning om hur patienten själv ser på sitt 
kostintag samt vad som är mycket respektive lite för patienten.  
 

Väga patienten  
 

Vid behov väga patienten. 
 

Svara på frågor och 
informera 

Svara på frågor och informera om portionsstorlekar, 
livsmedelsval, energigivarnas och näringsämnenas funktion i 
kroppen, kort- och långsiktiga fysiska och psykiska symtom 
som kan uppstå vid ätstörning samt koppla dessa till 
eventuella energi- och näringsbrister.  
Reda ut begrepp och informera om bland annat hunger- och 
mättnadskänslor, vikt (lägsta, högsta, nuvarande vikt samt 
önskevikt), recept, svenska näringsrekommendationerna samt 
energiåtgång beroende på aktivitet.  
Informationen anpassas efter patientens motivationsnivå, 
mottaglighet och kunskap.  
Visa på hur mycket mat en frisk person i motsvarande ålder 
behöver.  
Hålla i gruppundervisning och/eller gruppdiskussioner.   
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Ge kostråd Ge praktiska individanpassade tips, råd och förslag på 
förändringar gällande maten och måltidssituationen samt 
anpassa dessa efter om patienten exempelvis är 
vegetarian/vegan, allergisk eller överkänslighet mot vissa 
födoämnen.  
 

Sätta upp mål Sätta upp mål och delmål tillsammans med patienten utifrån 
dennes förutsättningar och behov.  
Målsättningen kan vara allt ifrån specifika kostförändringar 
som att öka portionsstorleken till mer övergripande mål som 
att minska fysiska och psykiska symtom.  
 

Mathandling tillsammans 
med patienten 

Handla mat tillsammans med patienten i pedagogiskt syfte och 
svara på eventuella frågor som uppkommer i affären. 
 

Laga mat tillsammans 
med patienten 

Bestämma recept och tillaga dessa tillsammans med patienten 
i pedagogiskt syfte. 
 

Medverka vid måltid Äta tillsammans med patienten som en form av pedagogisk 
måltid/ätträning.  
 

Fungera som stöd Fungera som stöd för patienten genom behandlingen.  
Fungera som stöd för föräldrar/anhöriga genom att exempelvis 
träffas i samband med patientmöten, närvara vid anhörigträffar 
och/eller vara tillgänglig för telefonrådgivning. Därigenom 
erhåller föräldrar/anhöriga samma information som patienten 
och får möjlighet att ställa frågor och uttrycka funderingar.  
 

Lägga upp matplanering Planera vilken mat och hur stora portioner som serveras till 
patienterna på behandlingsenheten. 
 

Utarbeta material Utarbeta material såsom recept, OH-bilder, listor och 
broschyrer på exempelvis mellanmålsförslag. Detta material 
kan användas av såväl patienter och anhöriga som övrig 
behandlingspersonal.  
 

Fungera som rådgivare Fungera som rådgivare till övrig personal på enheten vid 
nutritionsfrågor.  
 

Ansvara för kosttillägg Förskriva kosttillägg och/eller fungera som rådgivare om 
annan personal ansvarar för förskrivning.  
Ansvara för utbildning och information om kosttillägg till 
övrig behandlingspersonal. 
 

Ge råd angående 
sondnäring 

Fungera som rådgivare till behandlingspersonal ansvarig för 
ordinering av sondnäring. 
 

Följa upp patienten Följa upp de mål/delmål som formulerats tillsammans med 
patienten samt de råd som givits. 
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EXEMPEL PÅ ANALYS 

Analysenhet 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod 

 
”Jag tror att det kanske nån 
gång är att vissa klarat sig utan 
det tidigare och kanske inte vet. 
De vet kanske inte riktigt vad de 
kan få med det liksom.”  
 

 
Klarat sig utan det 
tidigare. 
 
Vet inte vad det kan 
tillföra. 

 
”Många kanske innan tänker att 
de klarar sig för det här med 
matprat kan ju alla tycker 
många. /…/ men innan de vet 
hur det är så kanske de har en 
tanke om att det kan väl inte 
vara så svårt.” 
 

 
Klarar sig då alla kan 
matprat. 
 
 
Det kan väl inte vara så 
svårt. 

 
”Jag tror inte att de förstår vad 
de går miste om och förstår 
kanske inte riktigt hur viktigt det 
är. Betydelsen tror jag inte alltid 
att de förstår och vad man 
faktiskt kan göra.” 
 

 
Förstår inte vad de går 
miste om och hur viktigt 
det är. 
 
Förstår inte betydelsen och 
vad man kan göra. 

 
Dietisternas 
tankar kring 
varför inte alla 
behandlings-
enheter för AN i 
Sverige har 
dietist. 

 
”Mina tankar är att jag tror att 
de är rädda. Precis som 
patienterna är rädda för oss 
eller rädda överhuvudtaget så 
tror jag även på 
behandlingsenheterna… Då de 
aldrig haft nån dietist och inte 
vet vad dietisten kan bidra med 
tror de… jag tror att de har nån 
slags inbillning att dietisten 
kommer med felaktiga råd till 
deras patient. Jag tror att de 
inbillar sig att vi ska ge råd om 
att de ska äta fiberrikt och 
fettfattigt och inte för mycket 
socker och såhär, det vill säga 
för nyttig eller hälsosam mat och 
att det då går på tvärsen emot 
det som de säger själva till 
patienterna.”  
 

 
De är rädda. 
 
 
 
Aldrig haft dietist och vet 
inte vad dietisten kan bidra 
med. 
 
 
Dietisten kommer med 
felaktiga, för nyttiga råd. 
 
 
 
 
 
Tvärt emot det som de 
själva säger.  
 
 
 

 
Okunskap 
kring vad 
dietisten 
kan tillföra 
vid 
behandling 
av AN 
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”Men jag tänker att det som är 
tragiskt med att de inte har nån 
dietist på vissa ställen, det är att 
jag tror att det beror på att de är 
lite rädda och inte vågar släppa 
in en dietist för de vet inte vad 
de kan få hjälp med helt enkelt.”  
 

 
 
 
Ingen dietist för att de är 
rädda och inte vet vad de 
kan få hjälp med. 

  

 
”Det är som att de fick lära sig 
att de skulle klara det själva och 
sen har de väl inte alltid sett att 
dietisten behövs och så tror jag 
ibland till och med att de tänker 
att vi förstör. Vi pratar bara om 
allting som är nyttigt, det är ju 
deras uppfattning.” 

 
Fick lära sig klara det 
själva. 
 
Inte sett att dietisten 
behövs. 
 
Vi förstör. 
 
Pratar bara om allt som är 
nyttigt. 
 

 

 


