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Abstrakt 
 

Bakgrund: Anorexia nervosa är en sjukdom där självsvält leder till undervikt. 

Personer med sjukdomen har en störd kroppsuppfattning vilket påverkar 

självkänslan. Symtom är låg kroppsvikt, kraftig viktnedgång, psykisk ohälsa och 

utebliven mens. Behandling innefattar förebyggande arbete samt akuta psykiatriska 

och somatiska insatser. Anorexia nervosa kan behandlas inom öppenvård, dagvård 

eller slutenvård. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva individers erfarenheter av att vårdas 

för anorexia nervosa inom slutenvård.  

Metod: En litteraturstudie baserad på åtta kvalitativa artiklar. Sökningar är gjorda i 

CINAHL with Full Text och PubMED. Ytterligare sökningar gjordes i Medline, 

PsycINFO och AMED, dock utan relevanta träffar. 

Resultat: I resultatet återfanns tre teman och åtta subteman. Teman var 

“Kontrollförlust och önskan om delaktighet”, “Jämlika relationer och stöd” samt 

“Ansvar och lärande för livet”. 

Konklusion: Anorexia nervosa är en komplicerad sjukdom att vårdas för. 

Vårdpersonal behöver förstå patienters upplevelser av vården för att kunna ge bästa 

möjliga vård. Förståelsen kan bidra till en personcentrerad vård i mötet med dessa 

patienter. 

 

Nyckelord: Anorexia nervosa, patienters erfarenheter, slutenvård, litteraturstudie 



Abstract 

 

Background: Anorexia nervosa is a disease where self-starvation leads to 

underweight. People with the disease have a disturbed body image which affects their 

self-esteem. Symptoms include low body weight, excessive weight loss, mental illness 

and absent periods. Treatment includes prevention along with acute psychiatric and 

somatic interventions. Anorexia nervosa can be treated in outpatient care, day care or 

inpatient care. 

Aim: The aim of this study was to describe individuals’ experiences of being treated 

for anorexia nervosa in inpatient care. 

Method: A literature review based on eight qualitative research articles. A literature 

search was conducted in CINAHL with Full Text and PubMed. Searches were also 

conducted in Medline, PsycINFO and AMED but no further hits were found. 

Results: The analyze identified three major themes and eight subthemes. The 

themes were “Loss of control and a desire for participation”, “Equal relationships and 

support” and “Responsibility and learning for life”. 

Conclusion: Anorexia nervosa is a complex disease to be treated for. Nursing staff 

must understand patients’ experiences of care to be able to give the best care possible. 

This understanding can contribute to a patient-centered care in the meeting with 

these patients. 
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Bakgrund 
Anorexia nervosa 

Ätstörningar delas in i anorexia nervosa, bulimia nervosa och ätstörning UNS (utan 

närmare specifikation). Anorexia nervosa präglas av självsvält som leder till 

undervikt samt rädsla för viktuppgång. Personer med sjukdomen har en störd 

kroppsupplevelse i vikt eller form som påverkar självkänslan. Vanliga symtom är 

kraftig bantning, låg kroppsvikt, utebliven mens och annan psykisk ohälsa. 

Sjukdomen utvecklas för det mesta i åldrarna 14-18 år (World Health Organisation, 

2004).  Ätstörningar är vanligast bland unga kvinnor men studier påvisar en ökning 

bland män och man kan anta ett visst mörkertal hos äldre individer (Aila-Gustafsson, 

Norring & Norring, 2014). Personer med sjukdomen har en högre risk för att dö en 

för tidig död än personer som aldrig har drabbats av en ätstörning (Franko et al., 

2013). Allmänna riskfaktorer är låg självkänsla, mobbning samt svårigheter att 

hantera stress och känslor (World Health Organisation, 2004). 

 

Förekomst av anorexia nervosa internationellt och i Sverige 

World Health Organisation (2004) skriver att av ungdomar i industrialiserade länder 

drabbas ca 0,5-1% av anorexia nervosa och 5-13% drabbas någon gång av symtom på 

ätstörning. Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom där 25-33 % utvecklar en 

kronisk sjukdom. Det är den tredje vanligaste kroniska sjukdomen efter övervikt och 

astma bland unga tjejer. För att förhindra att personer drabbas av en ätstörning bör 

åtgärder sättas in redan i tidig skolålder. Det finns dock inget självklart val av metod 

för att förhindra framtida ätstörningar (World Health Organisation, 2004). 

 

Ungefär 1-2 % av svenska flickor är vid en given tidpunkt drabbade av anorexia 

nervosa eller bulimia nervosa. Inkluderas andra ätstörningar kan prevalensen vara 

 3-5 gånger så hög (Aila-Gustafsson, Norring & Norring, 2014). Som sjuksköterska 

finns tillsammans med samhället ett ansvar att genomföra hälsofrämjande åtgärder 

för medborgarna (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I Sverige finns därför ett 

fokus på att motverka uppkomsten av anorexia nervosa via åtgärder inom exempelvis 

skolhälsovården där riskfaktorer och riskmiljöer identifieras genom vikt- och 

längdkontroller samt arbete med självkänsla (Wentz, 2014). 
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Vård och behandling av anorexia nervosa 

Behandling av ätstörningar innefattar förebyggande arbete samt akuta somatiska och 

psykiatriska åtgärder. Den psykiatriska behandlingen sker enskilt, i grupp och 

familjebaserat, ofta med ursprung i kognitiv beteendeterapi (Aila-Gustafsson, 

Norring & Norring, 2014). Vid etablerad ätstörning sker behandling inom öppenvård, 

dagvård eller slutenvård beroende på sjukdomens svårighetsgrad (Wentz, 2014). 

Statens beredning för medicinsk utvärdering kommenterar att vi i Sverige har som 

första åtgärd att stoppa självsvälten genom att återfå näringsstatus. Inom öppenvård 

kan det åstadkommas med hjälp av matdagböcker, inom dagvård ges stöd vid 

måltider och inom slutenvård kan det vara aktuellt med sondmatning (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2011). Slutenvårdsbehandling ges då patienten 

är väldigt sjuk psykiskt eller somatiskt. Behandlingen fokuserar på att normalisera 

ätande, stabilisera vikt och minska ångest. Slutenvård bör endast ges under 

begränsad tid (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2011). Farmakologisk hjälp är 

huvudsakligen symtomlindrande, exempelvis ångestdämpande läkemedel (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2011). 

 

När patientens tillstånd stabiliserats ges ofta psykologisk behandling i kombination 

med fortsatt näringskontroll. Behandlingen utprövas individuellt, vanligast för 

ungdomar är familjebaserad terapi som innefattar individuell terapi, gruppterapi och 

terapimöten för familjen (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2011). En 

studie på effekterna av familjeterapi visar på resultat som medicinsk stabilitet, 

normaliserat ätbeteende samt minskad depression och oro (Henderson et al., 2013). 

Westwood och Kendal (2012) har skrivit en reviewartikel som bland annat 

uppmärksammar familjebaserad terapi. Där anser patienterna att individuell terapi 

är viktigast. De förespråkar mindre fokus på ätstörningens fysiska aspekter och 

menar att om vården inte arbetar med att förändra patienters tankeprocess ökar 

återfallsrisken. 

 

Parallellt med att återfå näringsstatus arbetar vårdare för att skapa ett förhållande 

med patienten kallat terapeutisk allians som är viktigt för förändringen till ett 

hälsosamt matintag (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2011), 

Förhållandet baseras på ömsesidigt förtroende och förståelse. Studier visar på 

svårigheter att uppnå en terapeutisk allians i början av vårdtiden när patienten ännu 
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inte uppfattat sig som sjuk eller i behov av vård (Westwood & Kendal, 2012). Under 

insjuknandet finns ofta ingen eller minskad sjukdomsinsikt. Många känner sig kluvna 

till ett tillfrisknande eftersom de identifierar sig med sjukdomen och inte anser sig 

vara sjuka. Studier beskriver kontrollförlust hos patienter som frustration blandat 

med en trygghet i att bli omhändertagen (Westwood & Kendal, 2012; Higbed & Fox, 

2010). Higbed och Fox (2010) skriver att när personen väl erkänner ätstörningen är 

den en del av identiteten, och svårigheter att överge den uppstår. Utfallet av 

ätstörningen påverkas till stor del av motivationen hos patienten (Westwood & 

Kendal, 2012; Wade et al., 2009). 

 

Forskning om ätstörningar är fortfarande bristfällig. Det behövs ytterligare 

kunskaper om förlopp, utfall, prognos och behandling (Aila-Gustafsson, Norring & 

Norring, 2014; Westwood & Kendal, 2012). Forskning sker kontinuerligt på området 

och flera nya studier har tillkommit de senaste åren. 

 

Motiv och syfte 

När patienter är i behov av vård är det viktigt att de bemöts med kompetens och stöd 

från vårdpersonalen. Möjligheten att ge ett bra stöd kan öka genom att se vården från 

patientens synvinkel. Genom att ta hänsyn till patientens upplevelse av omvårdnad 

och bemötande kan personalen utveckla ett fungerande samspel med patienten. 

Ytterligare forskning och sammanställning av forskningsresultat behövs för att få 

förståelse för patienters erfarenheter av vården. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva individers erfarenheter av att vårdas för 

anorexia nervosa inom slutenvård. 

 

Metod 
Vald metod var en litteraturstudie baserad på kvalitativ forskning. Kvalitativ 

forskning karakteriseras av närhet till valt forskningsproblem och öppna samtal 

mellan forskare och deltagare. Forskningen baseras på ett inifrån-perspektiv och är 

flexibel, djupgående och bygger på att upptäcka och tydliggöra fenomen. Den lämpar 

sig därför till studier av upplevelser (Olsson & Sörensen, 2011, s.19). 
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Sökmetoder 

Artiklarna i studien är från databaserna PubMed och CINAHL with Full Text men 

sökningar har även genomförts i Medline, PsycINFO samt AMED utan ytterligare 

relevanta träffar. PubMed är en bred databas inom medicin, omvårdnad och 

odontologi med tidskriftsartiklar från flera förlag, varav 75 % är på engelska. CINAHL 

with Full Text behandlar omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi, med 

specialisering på omvårdnadsforskning. Databasen innehåller tidskriftsartiklar, 

monografier, doktorsavhandlingar samt konferensabstrakt och har litteratur på flera 

olika språk (Forsberg & Wengström, 2013, s.75). 

 

Relevanta sökord och bestämda urvalskriterier är avgörande för en bra sökning i 

databaser. Sökorden kan med fördel tas från syftet eller frågeställningen (Forsberg & 

Wengström, 2013, s.74). Sökord för studien var huvudsakligen Mesh-termer från 

PubMed: “Anorexia Nervosa”, “Qualitative research” och “Inpatient”. I CINAHL och 

övriga databaser användes förenklingar av dessa termer: “anorexia”, “qualitative” och 

“inpatient” (se Bilaga 1). Sökorden kombinerades med den booelska operatorn “AND” 

som säkerställer att alla sökord finns med i sökresultatet. Operatorn används för att 

begränsa en sökning och ge färre träffar (Forsberg & Wengström, 2013, s.79). Även 

sökord som “nurs*” och “patient view” har använts men utan ytterligare relevanta 

träffar. Begränsningar gjordes för att få artiklar på engelska med publikationsdatum 

från år 2005-2015 för att få ny forskning. Det kontrollerades även att artiklarna var 

peer reviewed, det vill säga granskade av personer insatta i ämnet innan publicering 

(Olsson & Sörensen, 2011, s.73). 

 

Urval 

Inklusionskriterier var att studierna skulle vara gjorda på kvinnor och/eller män i alla 

åldrar som vårdas eller vårdats för anorexia nervosa inom slutenvård. Studier med 

fokus på andra ätsvårigheter eller andra typer av vård exkluderades. Artiklar valdes 

utifrån relevanta titlar sedan kontrollerades abstrakt efter förenlighet med studiens 

syfte och utifrån valda abstrakt lästes resultaten. En kvalitetsgranskning gjordes för 

att välja ut artiklar med hög kvalitet till studien. Olsson och Sörensen (2011, s.279) 

skriver att ett granskningsprotokoll kan vara till hjälp för att undersöka vetenskaplig 

trovärdighet och avgöra kvalitet. Till denna studie användes SBU:s 

granskningsprotokoll (se Bilaga 2). Författarna granskade studiens alla delar, 

poängsatte varje del och kunde därefter avgöra vilka artiklar som hade högst kvalitet. 
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Med hjälp av protokollet kvalitetsgranskades 15 artiklar. Efter utförd 

kvalitetsgranskning återstod åtta artiklar (se Bilaga 3), resterande artiklar valdes bort 

då de inte fått etiskt godkännande eller inte var förenliga med studiens syfte. De valda 

artiklarna inkluderade kvinnor och män från 13 år och uppåt. 

 

Analys 

Vald analysmetod bygger på en modell av Evans (2002) för sammanställning av 

resultat från vetenskaplig litteratur. Författarna studerade artiklarna på varsitt håll. 

Resultaten lästes upprepade gånger för att identifiera huvudfynden i studierna, dessa 

var ofta hela stycken som sammanfattades och listades för att få en överblick över 

resultaten. De kortare styckena underlättade bearbetningen av texten och gjorde det 

möjligt att identifiera likheter mellan artiklarna. När båda författare analyserat 

artiklarna jämfördes huvudfynden för att säkerställa likadan tolkning och 

författarnas listor över huvudfynd sammanställdes till en. Artiklarna relaterades till 

varandra genom att liknande fynd grupperades under subteman som vidare 

grupperades under mer övergripande teman. En beskrivning togs fram av fenomenet 

där varje subtema utvecklades och förklarades genom att referera tillbaka till de 

ursprungliga studierna (Evans, 2002). Subteman och teman studerades och 

omarbetades ytterligare gånger för att få ett koncist resultat med bra flöde. 

 

Forskningsetik 

Helsingforsdeklarationen är ledande för de etiska kommittéer som utför etisk 

granskning och finns för att skydda mänskliga rättigheter i forskning som involverar 

människor. Deklarationen innefattar allt från forskning på människor till forskning 

på material i biobanker (World Medical Association, 2015). Forskning godkänns 

endast om den är utförd med respekt för människovärdet (SFS 2003:460, 7§), 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (SFS 2003:460, 8§). Forskning 

definieras som vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete med syfte att 

förvärva ny kunskap med vetenskaplig grund. Det involverar dock inte arbete utfört 

inom ramen för högskoleutbildningar (SFS 2003:460, 2§), vilket innebär att en 

litteraturstudie på högskolenivå inte behöver etiskt tillstånd. Författarna har dock 

försäkrat sig om att alla artiklar i studien är godkända av en etisk kommitté. 
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Resultat 
I resultatet presenteras tre teman:  “Kontrollförlust och önskan om delaktighet”, 

“Jämlika relationer och stöd” samt “Ansvar och lärande för livet”. Dessa teman stärks 

av åtta subteman (se tabell nedan). 

 

Teman Subteman 

 

 

Kontrollförlust och önskan om delaktighet 

Anpassning till en ny miljö 

 

Ambivalens till strikta regler 

 

Brist på delaktighet 

 

 

Jämlika relationer och stöd 

Etablering av en terapeutisk relation 

 

Betydelse av personalens egenskaper 

 

Hantering av känslor 

 

Ansvar och lärande för livet 

Motivation av att vårdas med andra 

 

Ansvarstagande för sitt eget liv 

 

Kontrollförlust och önskan om delaktighet 

Temat beskriver svårigheter att anpassa sig till den nya miljön med traumatiska 

känslor vid första inläggningen men en förändrad upplevelse vid återinläggning. Det 

beskriver en ambivalens till strikta regler där patienterna initialt upplever reglerna 

negativt men i efterhand kan se ett värde med dem. Slutligen beskriver temat en 

önskan om mer personcentrerad vård där patienten får vara delaktig i beslut och 

vårdplan. 

 

Anpassning till en ny miljö 

Patienter beskriver inläggning i slutenvård som traumatiskt och kan känna rädsla, 

ilska och förvirring inför den nya miljön. De förstår inte varför de blir inlagda och blir 

därför förvånade över att de direkt ska påbörja en behandling (Offord, Turner & 

Cooper, 2006; Ramjan & Gill, 2012). Efter en tid i vård tycks patienters åsikter 

variera. Vissa upplever enheten som en plats av tillhörighet och trygghet medan 

andra upplever att de är inlåsta och isolerade. När de i efterhand ser tillbaka på sin 

vårdtid kan de flesta ändå se inläggningen som ett uppvaknande, initialt fanns många 

negativa känslor men i efterhand förstår de att de behövt vård (van Ommen et al., 
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2009; Offord, Turner & Cooper, 2006; Ramjan & Gill, 2012; Long et al., 2011; Zugai, 

Stein-Parbury & Roche, 2013; Ross & Green, 2011).  

 

Vid återinläggning kan upplevelsen se annorlunda ut. Enhetspersonalen som vid 

första tillfället känts fientlig kan vid nästa tillfälle upplevas mer vänlig, stöttande och 

omsorgsfull. Dessa positiva erfarenheter tros bero på att programmet, personalen och 

lokalerna inte längre är nya och skrämmande (Ramjan & Gill, 2012; Ross & Green, 

2011). Alla är dock inte eniga om att upprepade inläggningar är en positiv upplevelse, 

vissa känner en ökad maktkamp för varje inläggning eftersom de vill vara 

självständiga och därför har en tendens att rebellera mot personalen. Då kan det 

upplevas lättare första gången när allt är nytt och oväntat (Ramjan & Gill, 2012). 

 

Ambivalens till strikta regler 

Patienter har uttryckt en ambivalens till de strikta reglerna som finns på vårdenheten 

(van Ommen et al., 2009; Offord, Turner & Cooper, 2006; Ramjan & Gill, 2012; 

Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013; Long et al., 2011). Initialt ställer sig många 

negativa till reglerna och fråntagandet av kontroll, de känner frustration över att inte 

få bestämma själva och får ångest av att tvingas bryta sina destruktiva vanor. Det 

tycks även vara vanligt att känna sig övervakad på grund av personalens konstanta 

närvaro (Offord, Turner & Cooper, 2006; Ramjan & Gill, 2012; Zugai, Pemberton & 

Fox, 2013; Long et al., 2011; Stein-Parbury & Roche, 2013). Det mest stressande 

bedöms vara regler kring måltider eftersom patienterna då befinner sig under 

tidspress och är tvungna att följa personalens uppmaningar. Måltider är präglade av 

många negativa känslor så som illamående, rädsla för viktuppgång samt ångest och 

panik (van Ommen et al., 2009; Offord, Turner & Cooper, 2006; Ramjan & Gill, 

2012; Long et al., 2011). 

 

Efter tillfrisknande kan patienterna ändå uppskatta reglerna på enheten. De ser då 

hur den konstanta övervakningen omöjliggör fusk och många kan se positiva aspekter 

av att få konsekvenser för sina val. De drar slutsatsen att konsekvenserna ger ökad 

följsamhet vilket i sin tur leder till tillfrisknande (van Ommen et al., 2009; Offord, 

Turner & Cooper, 2006; Ramjan & Gill, 2012; Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013). 

Alla regler är dock inte lika uppskattade, patienter ställer sig frågande till exempelvis 

förbud mot telefoner och datorer. För att reglerna ska accepteras underlättar det om 
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de är relevanta, rättvisa och har ett klart positivt syfte för tillfrisknandet (Offord, 

Turner & Cooper, 2006; Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013; Long et al., 2011).  

 

Brist på delaktighet 

Patienter ställer sig frågande till vad de upplever som en brist på delaktighet inom 

vården. De är negativa till att den inledande behandlingen endast fokuserar på 

fysiska symtom då det gör att de emotionella och psykologiska aspekterna framstår 

som mindre viktiga och leder till svårigheter att hantera de förändringar som sker 

med kroppen. Även förbestämda behandlingsprogram som inte tillåter 

personanpassning leder till känslor av att vara bestraffad för saker som inte är 

aktuella i ens egen sjukdomsbild (Offord, Turner & Cooper, 2006). Patienterna 

uttrycker därför en önskan om att få vara involverade i vården, fatta beslut och känna 

sig lyssnad på. En sådan delaktighet ger en ökad känsla av självbestämmande när de i 

övrigt förlorat all kontroll, och rapporteras ge mindre trotsbeteende eftersom det ger 

större möjlighet att förstå behandlingen (van Ommen et al., 2009; Offord, Turner & 

Cooper, 2006; Sly et al., 2014; Long et al., 2011). Som exempel föreslår patienterna 

en möjlighet att få sätta sina egna mål och tillsammans med personal skapa en 

individuell vårdplan. Detta upplever dem kan vara utmanande på ett positivt sätt då 

det ger möjlighet att utveckla nya färdigheter och få en känsla av att klara av saker på 

egen hand (van Ommen et al., 2009). De beskriver även en önskan av att få rak och 

tydlig information om sin sjukdom och vilka fysiska konsekvenser den kan medföra, 

sådan information upplevs kunna öka sjukdomsinsikten och motivera till 

tillfrisknande (van Ommen et al., 2009). 

 

Jämlika relationer och stöd 

Temat beskriver vad som utgör grunden för att etablera en god terapeutisk relation 

samt hur relationen påverkar behandling och upplevelse av vårdtid. Det beskriver hur 

vårdpersonalens individuella egenskaper kan hjälpa patienten till ett tillfrisknande. 

Slutligen beskriver temat svårigheter kring att hantera och bearbeta känslor under 

vårdtiden samt hur vårdpersonalen kan hjälpa till med detta. 

 

Etablering av en terapeutisk relation 

Patienter beskriver att det första mötet utgör grunden för den terapeutiska 

relationen, det anses därför viktigt att vårdpersonalen har ett fokus på att lyssna och 

att låta patienten berätta, samt är tillmötesgående och vänlig (Offord, Turner & 
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Cooper, 2006; Sly et al., 2014). De uttrycker dock att ett negativt första intryck inte 

behöver innebära en omöjlighet att bygga en terapeutisk relation, den kan med tiden 

växa fram genom ömsesidigt förtroende (Sly et al., 2014). Patienterna bedömer att en 

god terapeutisk relation är jämlik och bygger på ömsesidigt accepterande, respekt och 

tillit, vilket gör det lättare att tillsammans arbeta mot ett mål (van ommen et al., 

2009; Sly et al., 2014; Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013). Tillit etableras över tid 

och beskrivs som att personalen skiftar fokus från att vara kontrollerande till att 

skapa ett förtroende som möjliggör samtal kring saker som upplevs viktiga för 

patienten (van Ommen et al., 2009; Ross & Green, 2011). 

 

Relationen mellan vårdpersonal och patient tycks utgöra grunden för hur 

behandlingen kommer att fortgå. Patienterna beskriver hur en god relation förbättrar 

upplevelsen av vårdtiden, motiverar till tillfrisknande samt underlättar förmågan att 

hantera hinder som uppstår (van Ommen et al., 2009; Sly et al., 2014; Zugai, Stein-

Parbury & Roche, 2013). Patienterna uttrycker en önskan om att personalen ska se 

individen istället för sjukdomen, där ätstörningen ses som ett symtom istället för en 

del av personen. När personal inte klarar av att skilja individen från sjukdomen 

upplevs relationen som ojämlik och förtroendet brister. Genom att göra antaganden 

om hur en person med anorexia nervosa tänker eller beter sig tolkas personalen som 

underminerande, nedlåtande och anklagande, vilket ger en negativ relation mellan 

patient och personal (Offord, Turner & Cooper, 2006; Pemberton & Fox, 2013). En 

negativ relation upplevs skapa känslor av ensamhet och svårigheter att hitta någon 

att vända sig till för att tala om sina känslor, och den bristfälliga möjligheten till 

samtal kan leda till att vissa utmaningar känns oöverkomliga (Sly et al, 2014). 

 

Betydelse av personalens egenskaper 

Vårdpersonalens individuella egenskaper rapporteras i hög grad påverka upplevelsen 

av vårdtiden. Personal som visar på erfarenhet, intelligens och känslomässig 

tillgänglighet bedöms vara mer vårdande och engagerad. Vänlighet ger en känsla av 

samförstånd som upplevs vara viktigt för en bra relation och omtanke ger stöttning 

och uppmuntring (van Ommen et al., 2009; Offord, Turner & Cooper, 2006; 

Pemberton & Fox, 2013; Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013). Det är även viktigt att 

få ha roligt och känna sig hemma trots slutenvård, därför uppskattas det när 

vårdpersonalen kan minska sjukhus-känslan på enheten, exempelvis genom att hitta 
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på olika aktiviteter som ger möjlighet att prata om annat än ätstörningen (van 

Ommen et al., 2009; Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013).  

 

Personal som genom sina handlingar är motiverande och inspirerande beskrivs som 

bra förebilder. Patienterna ger exemplet att få äta tillsammans med personalen, vilket 

ger möjlighet att få se ett normalt ätmönster. Att äta tillsammans upplevs minska 

ångest och oro, distrahera negativa känslor samt ge positiva förebilder (van Ommen 

et al., 2009; Offord, Turner & Cooper, 2006; Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013; 

Long et al., 2011). 

 

Hantering av känslor 

Patienter beskriver svårigheter att hantera och bearbeta känslor som uppstår under 

vårdtiden. De uppmärksammar hur personal kan underlätta bearbetningen genom 

att i samtal med patienten fokusera på känslan och relatera den till egna erfarenheter. 

När personal kan relatera till känslorna känner patienterna sig förstådda och 

bekräftade. Det uppges vara svårt att själv identifiera känslor och det anses därför 

viktigt att personalen kan hjälpa till med detta, på så sätt får patienten en ökad 

förståelse för känslorna och finner en mening med situationen (Pemberton & Fox, 

2013; Ross & Green, 2011). 

 

Hur personalen reagerar på patientens uttryckta känslor rapporteras ha en central 

roll i huruvida patienten väljer att förtrycka känslorna eller uttrycka dem (Offord, 

Turner & Cooper, 2006; Sly et al., 2014; Pemberton & Fox, 2013). När personal 

misslyckas med att identifiera och hantera uppkomna känslor brister förtroendet. 

Detta uppges kunna ske om personalen har en oförväntad reaktion på känslan eller 

försöker att neutralisera känslan istället för att uppmärksamma den. När förtroendet 

brustit förklarar patienter hur de förtrycker känslorna, vilket leder till frustration och 

fientlighet. Detta pågår så länge att det till slut är väldigt små händelser som känns 

överväldigande och ger en känsloexplosion. Flera patienter beskriver hur de ofta 

håller känslorna inne tills en pålitlig person ur personalen finns tillgänglig 

(Pemberton & Fox, 2013). 

 

Ansvar och lärande för livet 

Temat beskriver hur motivationen ökar av att vårdas med andra patienter, men även 

negativa aspekter av att vårdas med andra. Det beskriver även ett behov av att få ökat 
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ansvar mot slutet av vårdtiden för att bli redo för utskrivning, samt känslor inför och 

efter utskrivning. 

 

Motivation av att vårdas med andra 

Patienterna uttrycker hur de fått ökad motivation till förändring genom att vårdas 

med andra patienter med ätstörningar (van Ommen et al., 2009; Offord, Turner & 

Cooper, 2006; Ramjan & Gill, 2012). Andra i samma situation upplevs ha en genuin 

förståelse som kan minska ensamhetskänslan. De förklarar hur medpatienter kan 

lära ut hanteringsstrategier, och hur gemensamma måltider ger möjlighet att se 

andra äta utan att drabbas av ångest, vilket inger hopp om att en dag själv klara av 

det (van Ommen et al., 2009; Offord, Turner & Cooper, 2006). Patienterna beskriver 

dock att det finns en negativ sida av att vårdas med andra då det ger en ökad 

möjlighet att lära sig negativa strategier som exempelvis självskadebeteende samt att 

negativ attityd lätt sprids till nyinlagda patienter. Många beskriver även en tävling 

patienter emellan där målet är att vara “mest anorektisk”, vilket medför att de känner 

sig bevakade av andra patienter som försöker jämföra resultat (Offord, Turner & 

Cooper, 2006; Pemberton & Fox, 2013; Long et al., 2011). 

 

På vissa enheter vårdas patienter med olika typer av psykisk ohälsa tillsammans, i 

dessa fall kan relationen till medpatienterna upplevas annorlunda och inte ge samma 

grad av motivation (Offord, Turner & Cooper, 2006; Ramjan & Gill, 2012). 

Ätstörningspatienter uttrycker sig i dessa fall negativt kring hur deras dagliga rutiner 

är mer noggrant strukturerade än övriga patienters, de förklarar hur andra patienter 

har frihet och flexibilitet medan ätstörningsprogrammet är fixerat och konstant. 

Olikheterna i vårdprogrammen uppges ge starka känslor av att vara särbehandlad 

och ge sämre möjligheter till att lära sig och motiveras av medpatienterna (Offord, 

Turner & Cooper, 2006; Ramjan & Gill, 2012). 

 

Ansvarstagande för sitt eget liv 

Inför utskrivning uttrycker patienter ett behov av att få ökat ansvar för att förbereda 

sig för att klara sig på egen hand. De ger exempel på hur ansvaret kan innefatta att få 

lära sig strategier för att bättre klara utmaningar i livet och att få återta kontroll i små 

steg genom att exempelvis förbereda sina egna måltider. De anser det även vara 

viktigt att uppmuntras till att delta i aktiviteter utanför vårdenheten, som att träffa 

vänner eller läsa en högskolekurs. På så sätt upplever de sig få möjlighet att visa 
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personen bakom ätstörningen och motivationen till tillfrisknande ökar (van Ommen 

et al., 2009; Offord, Turner & Cooper, 2006; Long et al., 2011). Patienterna 

understryker dock att det ökade ansvaret ska ske med fortsatt stöd från vårdpersonal, 

genom att först göra saker tillsammans med personalen för att sedan få göra det själv 

lär de sig känna igen destruktiva tankar och vanor. De uttrycker även en önskan om 

fortsatt stöd från vården efter utskrivning för att minska risken för återfall (van 

Ommen et al., 2009; Offord, Turner & Cooper, 2006).  

 

Utskrivningen och det ökade ansvaret beskrivs som en balansgång mellan 

distansiering och närhet, och många patienter finner det utmanande att återanpassas 

till världen utanför enheten (van Ommen et al., 2009; Offord, Turner & Cooper, 

2006; Ramjan & Gill, 2012). Patienterna beskriver känslor av att inte vara socialt och 

emotionellt färdigutvecklade vid utskrivningen. Vissa känner att de blivit inlagda vid 

en punkt i livet som är central i utvecklingen, eller varit sjuka en stor del av sin 

uppväxt. Många uttrycker ilska över att inte ha utvecklat lämpliga färdigheter för sin 

ålder och över att ha varit beroende av vård under en stor del av sitt liv. Patienterna 

förklarar hur upplevelsen av att vara en ålder i kroppen och en annan mentalt gör 

anpassningen till livet utanför enheten svårare, det ger en känsla av att grupper de 

tidigare varit socialt involverade i nu utvecklats förbi dem (Offord, Turner & Cooper, 

2006). Tiden efter utskrivning beskrivs som en lång väg med toppar och dalar som 

handlar mycket om att söka efter sig själv, personen bakom ätstörningen. Patienter 

uppger känslor av att fortfarande känna sig fragmenterad, att inte vara hel, men att 

delarna sakta börjar sammanfogas (Ramjan & Gill, 2012; Ross & Green, 2011). De 

upplever att ett tillfrisknande är att få återgå till ett normalt liv utan en ätstörning, ett 

liv där sjukdomen inte längre är det huvudsakliga samtalsämnet eftersom annat 

upptar deras tankar. Patienterna drar slutsatsen att trots många hinder är livet 

utanför bättre än att vara inlagd (van Ommen et al., 2009; Ramjan & Gill, 2012). 

 

Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva individers erfarenheter av att vårdas för 

anorexia nervosa inom slutenvård. I studiens resultat beskrivs hur patienter initialt 

upplever en kontrollförlust och önskar mer delaktighet i behandlingen. Patienter 

betonar vikten av en god relation till vårdpersonalen, samt vikten av motivation och 

ansvar inför utskrivning. 
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Resultatdiskussion 

För att förankra resultatet i omvårdnadsteori har författarna valt att diskutera några 

av fynden utifrån Antonovskys teori om känsla av sammanhang, KASAM. Begreppet 

KASAM består av tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Langius-

Eklöf, 2009, s.99). Begriplighet speglar på vilket sätt en person förstår vad som 

händer med kroppen och i omgivningen. Hanterbarhet beskriver i vilken 

utsträckning en person har möjlighet att hantera händelser och situationer (Hwang & 

Nilsson, 2011, s.122).  Meningsfullhet handlar om på vilken nivå personen är 

motiverad och engagerad i händelser. När alla delar är starka har personen en hög 

KASAM (Hwang & Nilsson, 2011, s.122; Langius-Eklöf, 2009, s.99). 

 

Kontrollförlust och önskan om delaktighet 

Resultatets första tema beskriver känslor i samband med inläggningen, ambivalens 

inför reglerna på enheten och en längtan efter en vård där patienten får vara delaktig. 

I temat finns tydliga exempel där KASAM kan vara svårt att känna. Patienterna 

beskriver  en förvirring kring inläggningen med känslor av att inte förstå vad som 

händer, inte kunna hantera situationen och svårigheter att se varför de behöver vård. 

Slutsatsen är att patienterna upplever en svag KASAM eftersom den brister i alla tre 

beskrivna delar. I bakgrunden nämndes att Higbed och Fox (2010) kommit fram till 

att patienter vid inläggning hade en minskad sjukdomsinsikt, något som även stöds i 

den här studiens resultat. I enlighet med Westwood och Kendal (2012) upptäcktes 

även att patienter fått en större begriplighet för vården när de ser tillbaka på 

vårdtiden. Patienterna kan då se en mening med situationen och kan hantera det som 

skett, såväl kring inläggningen som de strikta reglerna. Detta indikerar att patienter 

efter en tids tillfrisknande utvecklar högre KASAM. Resultatet tar även upp vikten av 

personcentrerad vård med stor delaktighet. Personcentrering är något som 

förespråkas inom vården (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2011; 

Clinton, 2012) och KASAM handlar mycket om att stärka patienten till att förstå, 

känna sig motiverad och kunna hantera situationen. Genom att öka KASAM skulle 

även känslan av delaktighet kunna ökas. 

 

Resultatet beskriver känslan av att förlora all kontroll i samband med inläggningen. 

Detta upptäckte även Westwood och Kendal (2012) i sin studie. Där uppgav 

patienterna att ätstörningen bidrog till att de upplevde kontroll över sitt liv men även 
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att den kunde ta över kontrollen över livet. Higbed och Fox (2010) beskriver hur 

ätstörningen till slut blir en del av identiteten. När personen väl kommer till insikt 

med sin sjukdom kan det vara svårt att överge ätstörningen eftersom den blivit en 

stor del av livet, personen känner sig blottad utan den och det är skrämmande 

(Higbed & Fox, 2010). Författarna tror att ångesten över kontrollförlusten kan vara 

relaterad till känslan av att förlora en del av sin identitet. Resultatet av denna studie 

uppmärksammar även en ambivalens gentemot kontroll och övervakning på enheten, 

där patienterna initialt känner en stark frustration men i efterhand inser det positiva 

i kontrollförlusten. Westwood och Kendal (2012) har gjort liknande fynd där de 

beskriver hur patienterna vid tidpunkten för sjukhusinläggningen har uttryckt en 

motvilja till att släppa kontrollen, men i efterhand insett att det varit ett viktigt steg i 

deras tillfrisknande. Även Higbed och Fox (2010) uppmärksammar fenomenet och 

berättar hur många beskriver frustration över att förlora kontrollen över sin egen 

vikt, men samtidigt känner en trygghet i att ha någon som tar hand om en samt att ha 

andra runt sig som går igenom samma sak.  

 

Relaterat till kontrollförlusten beskriver resultatet även ambivalensen till reglerna på 

enheten. Patienter beskriver vikten av att regler är relevanta och rättvisa. 

Ambivalensen till regler bekräftas även i tidigare studier (Westwood & Kendal, 2012; 

Higbed & Fox, 2010). När personalen tolkar eller tillämpar reglerna på olika sätt 

beskriver patienter en djup besvikelse. Författarna anser därför att det är viktigt att i 

personalgruppen skapa en enhetlig tolkning av reglerna, och förklara dem ingående 

för nyinlagda patienter för att öka förståelsen. Detta tillvägagångssätt skulle kunna 

minska rebellerande beteenden och ge ett bättre samförstånd och på sikt en bättre 

relation mellan patient och vårdpersonal. 

 

I resultatet framgår delade meningar om att bli återinlagd. Det tycks upplevas tryggt 

att komma tillbaka, men samtidigt så har patienterna lättare att sätta sig emot 

behandlingen. Westwood och Kendal (2012) skriver att det är lättare att få återfall då 

behandlingar inte har lyckats med att ändra på tankeprocessen. I en studie av 

Federici och Kaplan (2008) framgår att patienter som har fått återfall själva upplever 

en låg motivation till tillfrisknande, de anser att det finns fördelar med sjukdomen, 

exempelvis att använda symtom som coping-strategier. Dessa fördelar är enligt 

patienterna värda mer än kostnaderna av ett tillfrisknande, och de känner sig därför 
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inte redo för behandling. Detta understödjs i tidigare studier som beskriver patienters 

kluvenhet till tillfrisknande på grund av att de identifierar sig med sjukdomen 

(Higbed & Fox, 2010). Författarna anser utifrån ovanstående att återfall kan vara 

relaterat till låg sjukdomsinsikt, men även till tryggheten som upplevs på enheten. 

Tryggheten kan eventuellt göra det svårt att fortsätta kämpa mot sjukdomen vid 

hemgång, det skulle kunna handla om en längtan tillbaka till enheten. Samtidigt har 

patienten utvecklats efter hemgång och kan därför ha en större tendens att sätta sig 

emot reglerna vid återinläggningen. 

 

Jämlika relationer och stöd 

Under jämlika relationer och stöd visas hur en lyckad relation är viktig för att kunna 

hantera och skapa mening i situationen. Temat visar på hur viktig vårdpersonalens 

roll är för att stärka meningsfullheten genom att motivera och inspirera till 

förändring. Antonovsky menar att när en person är motiverad och har en stark känsla 

av meningsfullhet finns en god chans till att öka begripligheten och hanterbarheten, 

vilket tillsammans ger en ökad KASAM (Langius-Eklöf, 2009, s.99). 

 

Resultatet beskriver vikten av att etablera en god terapeutisk relation baserad på 

jämlikhet, respekt och tillit. Vikten av att se personen och inte sjukdomen är tydlig. 

Detta är i enlighet med Westwood och Kendal (2012) som skrev att grunden till en 

terapeutisk allians är förståelse och ömsesidigt förtroende. En reviewstudie av 

Zaitsoff et al. (2014) har funnit att terapeutisk allians har ett samband med effekten 

av behandlingen. En god terapeutisk allians kan bidra till en ökad viktuppgång samt 

minska risken för återfall. En annan studie visar på egenskaper hos personal som är 

viktiga för att skapa en terapeutisk allians, och pekar på vikten av god samtalsteknik, 

expertis, samarbete, bekräftelse samt en icke-dömande attityd. Studien beskriver 

även patienters önskan om personcentrerad vård med personanpassade vårdplaner 

(Oyer, O’Halloran & Christoe-Frazier, 2015). Dessa fynd stämmer bra överens med 

denna studies resultat där patienter beskriver kompetens, delaktighet och vikten av 

att se den enskilda personen som viktiga delar. 

 

I resultatet beskrivs hur personal kan hjälpa till att identifiera och tolka känslor som 

uppstår under vårdtiden. En studie har visat på att patienter med anorexia nervosa 

ofta upplevt många negativa känslor under sin uppväxt, antingen från andra eller 
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från sig själv. Det är även vanligt att de av olika anledningar känt behov av att 

förtrycka sina egna känslor under uppväxten. Detta har gjort att de utvecklat 

svårigheter att hantera känslor senare i livet (Fox, 2009). En annan studie har 

undersökt effekten av att arbeta med att lära patienter hantera sina känslor, där 

patienterna beskriver hur de vanligtvis undviker eller förtrycker känslor som uppstår. 

 Studien visar på positiva effekter av att lära patienter att identifiera och agera efter 

sina känslor istället för att förtrycka dem (Money et al., 2011). Författarna tror att 

symtom för ätstörningen i vissa fall kan vara ett sätt att hantera känslor som uppstår. 

Genom att finna andra sätt att hantera känslorna  skulle det kunna vara möjligt att 

komma ifrån behovet av exempelvis överdriven träning och restriktiv kost. Därför 

anser författarna att det är viktigt att vårdpersonal är öppen för att diskutera 

patientens känslor och hjälpa dem att identifiera känslorna, något som även tas upp i 

resultatet som ett tydligt behov från patienternas sida. 

 

Ansvar och lärande för livet 

Under temat ansvar och lärande för livet beskrivs skedet av att skrivas ut. Där tar 

patienter upp vikten av att få lära sig copingstrategier för att kunna hantera 

situtationer efter utskrivningen. Detta kan kopplas till Antonovskys begrepp 

hanterbarhet. Hanterbarhet är något som kan öka om man får rätt stöd och tillgång 

till rätt resurser (Langius-Eklöf, 2009, s.104). Genom att vårdpersonalen stöttar 

patienten i förloppet att bearbeta både det som hänt och deras nya livssituationen 

kan de bidra till att patienten får en ökad hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet. Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet innebär en hög 

KASAM, något som författarna tror kan vara viktigt att uppnå i samband med 

utskrivning. 

 

Under resultatets sista tema beskrivs även motivationens inverkan på tillfrisknandet. 

Dels att bli motiverad av medpatienter, men även motivation i bemärkelsen att våga 

involvera sig i åtaganden utanför enheten och att kunna ta ett ökat ansvar för sitt liv. 

Motivation har även i tidigare studier identifierats som en viktig del i tillfrisknandet 

(Westwood & Kendal, 2012; Wade et al., 2009; Nilsson & Hägglöf, 2006; Hay & Cho, 

2013). En studie har undersökt motivationens samband med förändring av 

sjukdomsbilden, och kunnat visa på att motivation är en stark förutsättning för 

påverkan på ätstörningen (Wade et al.,  2009).  I en studie på patienters perspektiv 
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på tillfrisknandet identifieras familj, vänner och pojk-/flickvänner som viktiga 

faktorer som inverkar på motivationen, men även personer relaterade till 

behandlingen spelar en stor roll. Det som upplevs spela störst roll är dock en själv: 

viljestyrka, insikt och mognande beskrivs som viktiga faktorer i den personliga 

utvecklingen till tillfrisknande (Nilsson & Hägglöf, 2006). Att patienten själv är 

nyckeln till tillfrisknande bekräftas av ytterligare en studie som beskriver längtan 

efter att bli frisk som en viktig del i att uppnå motivation (Hay & Cho, 2013). 

Författarna tror därför att en viktig del i arbetet med ätstörningar är att hjälpa 

patienter att finna motivation till tillfrisknande. Nilsson och Hägglöf (2006) 

beskriver hur patienters vändpunkter kan vara oväntade kommentarer, upplevelser 

kring livet och döden som uppmärksammar dem på vad sjukdomen kan leda till, 

insikt i undervikten genom att jämföra sig med andra samt kroppsliga symtom som 

svimning eller hjärtklappning. Patienter beskriver även hur det hjälper att ta del av 

nya aktiviteter exempelvis dans, skrivande eller målande, något som även bekräftas i 

denna studies resultat. 

 

En stor svårighet som personer med anorexia nervosa beskriver är att komma tillbaka 

till grupper de har varit delaktiga i tidigare. Det beskrivs som att man har haft en 

paus i livet och kommit efter rent utvecklingsmässigt i sociala sammanhang. Här tror 

författarna att sjukvården har mycket att jobba med, exempelvis hur man på bästa 

sätt får ut information och ökar medvetenheten hos vänner och samhället. 

Familjeterapi som är en av de vanligare behandlingsmetoderna idag (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2011) kan kanske vara ett alternativ till att även 

integreras med vänner. På så sätt kan man skapa mer förståelse för hur det är att 

drabbas av anorexia nervosa samt ge patienten möjlighet att få vara kvar i de grupper 

som den var i innan. 

 

Samhälleliga aspekter 

I arbetets bakgrund tas upp att anorexia nervosa är den tredje vanligaste kroniska 

sjukdomen bland unga tjejer (World Health Organisation, 2004), och att ungefär 1-2 

% av svenska tjejer är drabbade av anorexia nervosa eller bulimia nervosa (Aila-

Gustafsson, Norring & Norring, 2014). Sjukdomen utvecklas vanligen i åldrarna 14-18 

år (World Health Organisation, 2004), vilket vi tror kan bero på att det är en stor 

utvecklingsperiod såväl fysiskt som psykiskt. Det konstateras även att ätstörningar är 
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vanligare bland kvinnor än män (Aila-Gustafsson, Norring & Norring, 2014). Detta 

har även visat sig i urvalet av artiklar till den här studien där endast två män funnits 

med. Varför ätstörningar är så mycket vanligare hos unga kvinnor är svårt att avgöra 

trots att det är ett omdiskuterat ämne, men det sägs att det finns ett stort mörkertal 

bland män och äldre kvinnor och att man nu börjar kunna se en ökning bland 

männen (Aila-Gustafsson, Norring & Norring, 2014). Författarna tror att anledningen 

till att urvalet i detta fall innefattat så få män är denna skevhet i prevalens där färre 

män diagnostiseras med sjukdomen. Det vore intressant att göra en studie på enbart 

mäns erfarenheter av sjukdomen för att se hur de skiljer sig från kvinnors 

upplevelser. Om det stämmer att det sker en ökning bland männen tror vi att vi i 

framtiden kan få se fler studier på mäns erfarenheter av vården av anorexia nervosa. 

 

Författarna upplevde vid sökningarna att det fanns en avsaknad av nyare studier 

utförda i Sverige, vilket ger brister i kunskapen om hur svensk slutenvård upplevs. 

Författarna tror dock inte att upplevelsen av slutenvård skiljer sig avsevärt beroende 

på var i världen man vårdas, så länge länderna är på ungefär samma utvecklingsgrad. 

Genom resultatet av sökningarna har författarna förstått att forskning på anorexia 

nervosa huvudsakligen utförs i industrialiserade länder. Detta betyder inte 

nödvändigtvis att ätstörningar endast existerar i industrialiserade länder, utan kan 

bero på att det i utvecklingsländer är svårt att avgöra exempelvis prevalens då man 

måste skilja på vad som är självsvält och vad som är ofrivillig undernäring. 

Ätstörningar kan dock vara påverkade av intryck från exempelvis media, vilket skulle 

förklara denna skillnad i prevalens eftersom vi i högre grad utsätts för medias 

påverkan i industrialiserade länder. 

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie istället för en empirisk studie eftersom 

det innebär en möjlighet att studera fler personers upplevelser på kort tid och se om 

den aktuella forskningen pekar åt samma håll eller skiljer sig avsevärt. Fördelen med 

att välja att göra en systematisk litteraturstudie är att det kan skapa en vetenskaplig 

grund för den vård som ges, och ge en överskådlighet i vad som har genomförts 

(Olsson & Sörensen, 2011, s.278). Författarna anser att en nackdel kan vara att man i 

en litteraturstudie granskar redan publicerat material som är på engelska, och därför 

kan översätta fel eller misstolka oavsiktligt. Det finns fördelar med att göra en 

empirisk studie istället för en litteraturstudie. En ny empirisk studie leder till mer 
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aktuell data än att analysera äldre studier. På så sätt samlas data utan att tas ur sitt 

sammanhang. Nackdelen är dock att empiriska studier är tidskrävande och resultatet 

utgörs därför inte av en lika bred och omfattande data. Forsberg och Wengström 

(2013, s.17) skriver att strävan efter att hitta evidens för rutiner gör att antalet 

empiriska studier ständigt växer. På grund av detta finns ett behov av att existerande 

forskning sammanställs så att kunskapen kan användas i praktiken. En 

litteraturstudie kan därför underlätta för sjukvårdspersonal att få en överblick av 

kunskapsläget i ett väl beforskat område. 

 

Från början fanns en åldersbegränsning i studiens syfte då tanken var att undersöka 

ungdomars erfarenheter av vården. När artikelsökningarna påbörjades upptäcktes 

dock att det fanns för litet utbud av artiklar med den åldersbegränsningen, därför 

togs begränsningen bort. Detta medförde att studiens resultat involverar studier av 

erfarenheter från personer i vitt spridda åldrar vilket kan vara till nackdel för 

överförbarheten då det inte är säkert att en ung persons upplevelser överensstämmer 

med en äldre persons. I resultatet har författarna därför beskrivit att vissa saker 

endast gäller yngre patienters upplevelser. Utöver de få meningar där detta är 

tydliggjort så överrensstämde erfarenheterna oavsett patientens ålder. Det bör dock 

påpekas att vissa artiklar i studien hade patienter i olika åldrar i sitt urval, och dessa 

hade inte alltid skiljt på vilka upplevelser som hörde till vilken patient, vilket gjorde 

det omöjligt att avgöra i vilken ålder den aktuella patienten var. Det kan därför vara 

viktigt att ha i åtanke att erfarenheter kan skilja beroende på patientens ålder, men 

författarna tror ändå att resultatets fynd i sin helhet kan vara överförbart för alla 

åldrar. 

 

För sökningen av artiklar användes ord tagna från syftet vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2013, s.76) ger relevanta sökresultat. Sökningarna genomfördes i flera 

olika databaser tills en mättnad uppstod, det vill säga inga fler relevanta artiklar 

upptäcktes genom sökningarna. En risk finns alltid för att artiklar missas på grund av 

för begränsade sökord (Forsberg & Wengström, 2013, s.82) men genom att använda 

Mesh-termer tror författarna sig ha minimerat risken att förbise artiklar eftersom 

Mesh-termer är vedertagna ämnesord inom området. Ett problem som uppstod 

under sökningarna var att hitta artiklar med ett urval av både kvinnor och män. 

Endast två av studierna hade män i sitt urval, och då endast en man per studie. Detta 
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var inte ett urvalskriterie för studierna, utan berodde på att det inte fanns några män 

inlagda för behandling under det aktuella tillfället. I de studier som innefattade män 

upptäcktes dock inte några skillnader i beskrivna erfarenheter mellan könen.  

 

Förförståelse är ett omedvetet förvärvat sätt att uppfatta omgivningen, olika 

förförståelse medför olika tolkning av det man ser och läser (Thurén, 2010, s.62). För 

att minska att arbetet skulle påverkas av författarnas förförståelse så har all 

granskning och analys utförts på varsitt håll och sedan skrivits samman. Förförståelse 

kan dels vara en fördom, men det kan även vara en bas för en förkunskap (Thurén, 

2010, s.62). Då författarna kommer från olika ställen och har upplevt anorexia 

nervosa på olika sätt kändes det viktigt att analysen utfördes på olika håll för att 

mimimera påverkan på varandras tolkning. Vid jämförelse har inga fördomar 

upptäckts och tolkningarna har överlag överensstämt. Analysmetoden som innebar 

att hela stycken plockades ut och markerades som huvudfynd innebar minskad risk 

för feltolkning av artiklarna då meningsenheter behölls i sitt sammanhang. Teman 

och subteman studerades flera gånger och referenser till artiklar dubbelkollades för 

att öka trovärdigheten i resultatet. Under arbetet har författarna även haft 

grupphandledning, vilket kan vara till hjälp för att få ett resultat som är baserat på en 

trovärdig grund (Henricson, 2012, s.474). 

 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av slutenvård för anorexia nervosa 

och detta anser författarna att resultatet gör då det är omfattande och beskriver 

upplevelser av hela vårdförloppet. Teman och subteman har kunnat relateras till 

annan forskning och visat sig överensstämma vilket ökar trovärdigheten i resultatet. 

Nackdelar är det stora åldersspannet i urvalet som tidigare diskuterats, samt att 

författarna inte funnit några artiklar från Sverige. De flesta studier inom området är 

även gjorda utifrån ett bekvämlighetsurval vilket påverkar resultatets överförbarhet.  

 

Forskningsetisk diskussion 

För att en studie ska bli etiskt korrekt ska vissa etiska överväganden göras (Forsberg 

& Wengström, 2013, s.70). Under arbetets gång har författarna varit noggranna med 

att allt material har varit etiskt granskat och om det funnits något tvivel har artikeln 

exkluderats.  Under kvalitetsgranskningen föll många artiklar bort då de inte var 

granskade av en etisk kommittée. Vissa av dessa artiklar hade använt andra metoder 
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för att ta hänsyn till etik, exempelvis fått tillstånd från deltagare i studien. Här togs 

ändå ett beslut att inte inkludera dessa artiklar på grund av svårigheterna att bedöma 

hur etiskt korrekt studien var. Detta val har medfört ett mindre urval men författarna 

anser att det urvalet som finns är ett bra urval ur forskningsetisk synpunkt. Forsberg 

och Wengström (2013, s.70) skriver att alla artiklar ska presenteras, även de som inte 

stöder forskarens egen åsikt. De artiklar som valts bort i studien är de som inte stämt 

med studiens syfte.  

 

Att vara inlagd för slutenvård av anorexia nervosa är sällan ens eget val i början utan 

det görs när personen är väldigt dålig. Därför är det viktigt vid läsning av den här 

typen av studier att vara medveten om att de har utförts på personer som är i ett 

utsatt läge. 

 

Konklusion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva individers erfarenheter av att vårdas för 

anorexia nervosa inom slutenvård. Resultatet visar på patienters upplevelser av en 

initial kontrollförlust och en önskan om mer delaktighet i behandlingen. Patienter 

betonar vikten av en god relation till vårdpersonalen baserad på kompetens och tillit. 

De betonar även vikten av motivation och ansvar inför utskrivning. Litteraturstudien 

ger vårdpersonal en överblick av kunskapsläget inom området. Resultatet kan 

användas för att som vårdpersonal få en förståelse för komplexiteten kring vård vid 

anorexia nervosa. Genom att ha kännedom om hur patienter själva upplever vården 

av anorexia nervosa kan vårdpersonal få en förståelse för vad patienter anser vara bra 

vård. Förståelsen kan bidra till ett förhållningssätt som underlättar i mötet med dessa 

patienter och även en möjlighet att skapa en vård utifrån deras önskemål. På så sätt 

kan vården bli mer personcentrerad, något som beskrivs som önskvärt i resultatet.  

 

Författarna anser att forskningen på patienters erfarenheter av vården behöver 

fortsätta. I takt med att samhället utvecklas förändras även ideal och krav som unga 

personer ställer på sig själva, detta kan i sin tur påverka utvecklingen av ätstörningar. 

På sikt kan detta leda till förändringar i vården och framför allt förändringar i 

patienters upplevelser av vården. Författarna anser att det behövs ytterligare 

forskning på mäns upplevelser av vården. Författarna har inte funnit några riktlinjer 
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för behandling av anorexia nervosa, därför finns även ett behov av mer forskning för 

att i framtiden kunna ta fram en evidensbaserad behandling med tydliga riktlinjer. 
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inpatient AND 
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human,  
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inpatient AND 

qualiatative 
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peer reviewed, 

2005-2015 

1 0 (+1) 0 (+1) 0 (+1) 

CINAHL anorexia, nurs* english language, 
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peer reviewed, 

research article, 
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Kars M. 
van Elburg A. 

van Meijel B. 

 
2009 
Nederländerna 

Effective nursing 
care of 
adolescents with 
anorexia nervosa: 

the patients’ 

perspective 

Att utveckla en 
preliminär teoretisk 
modell över effektiv 
omvårdnad relaterat till 

viktuppgång, baserad på 

patientens erfarenheter.  

Författarna använde 
sig av grundad 
teori. Öppen 
kodning användes 

för att analysera 

semistrukturerade 
intervjuer. 

13 kvinnor som 
under de 
senaste tre 
månaderna 

avslutat 

behandling 
inom 
slutenvård. 
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Studien presenterar tre 
teman som bidrog till 
viktuppgång: (1) 
normalisering, (2) struktur 
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Patienternas upplevelser 
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Treatment for 
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Retrospective 
Views of 
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godkännande 
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Metaphoric Prison 

Att utforska 

upplevelserna hos 
ungdomar som vårdats 
enligt 
behandlingsprogram 
inom slutenvård för 
anorexia nervosa, samt 

upplevelserna hos 
sjuksköterskorna som 
vårdat dem.  

Naturalistisk 

forskning där 
konstant 
jämförande metod 
användes för att 
finna teman utifrån 
semistrukturerade 

intervjuer. 

19 

sjuksköterskor 
samt 10 
patienter under 
pågående 
slutenvård, 
varav 1 manlig 

patient. 

Studien presenterar tre 

teman av upplevelser där 
vården ses i metaforer av 
ett fängelse: (1) skrivas in i 
systemet, (2) avtjäna sin 
tid i systemet samt (3) få 
permission eller frigivning. 

Inom dessa tre teman 
presenteras citat där 
patienterna beskriver 
upplevelsen av att läggas in 
för vård, få behandling 
samt återanpassa sig till 
livet utanför slutenvården. 

Hög kvalitet. 

 
Etiskt 
godkännande 
finns. 

Sly R. 
Morgan J. F. 

Mountford V. A. 

Sawer F. 
Evans C. 
Lacey J. H. 
 
2014 

Storbritannien 

Rules of 
Engagement: 

Qualitative 

Experiences of 
Therapeutic 
Alliance When 
Receiving In-
Patient Treatment 

for Anorexia 
Nervosa 

Att undersöka patienters 
erfarenheter av 

terapeutisk allians, att 

värdera dess betydelse, 
samt att undersöka vilka 
faktorer som bidrar till 
att skapa en starkare 
allians med 

vårdpersonal. 

Kvalitativ studie 
med 

semistrukturerade 

intervjuer som 
analyserats med 
hjälp av tolkande 
fenomenologisk 
analys (IPA) för att 

finna teman. 

8 kvinnor 
under 

pågående 

slutenvård. 

Studien presenterar fyra 
teman som grund för den 

terapeutiska alliansen: (1) 

alliansen mellan patient och 
sjuksköterska, (2) en 
jämställd relation - att få 
vara aktiv i sin egen 
behandling, (3) att kunna 

anförtro sig till 
sjuksköterskan samt (4) 
vikten av ett bra första 
intryck. 

Hög kvalitet. 
 

Etiskt 

godkännande 
finns. 
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Författare, år & 

land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet & etisk 

granskning 

Pemberton K. 

Fox J. R. E. 
 
2011 
Storbritannien 

The Experience 

and Management 
of Emotions on an 
Inpatient Setting 
for People with 
Anorexia Nervosa: 
A Qualitative 

Study 

Att studera den 

empiriska aspekten av 
känslor hos människor 
med anorexia nervosa på 
en slutenvårdsavdelning, 
samt använda teoretiska 
begrepp på lämpligt sätt. 

Studien började 

som en tolkande 
fenomenologisk 
analys (IPA) men 
efter datainsamling 
ändrades metoden 
till konstruktivistisk 

grundad teori. Data 
från 
semistrukturerade 
intervjuer kodades 
för att finna teman. 

8 deltagare 

varav 1 man 
under 
pågående 
slutenvård. 

Studien presenterar två 

centrala teman: (1) 
svårigheter med känslor, 
som visar sig vara delvis 
relaterat till (2) relationen 
till vårdpersonalen. Det 
följer även underkategorier 

som handlar om förlust av 
individualitet, behov av 
kontroll, individuella 
olikheter, 
avvisande/underskattande 
samt behov av stöd. 

Hög kvalitet. 

 
Etiskt 
godkännande 
finns. 

Zugai J. 
Stein-Parbury J. 
Roche M. 

 

2013 
Australien 

Effective nursing 
care of 
adolescents with 

anorexia nervosa: 

a consumer 
perspective 

Att fastställa hur 
sjuksköterskor bidrar till 
viktuppgång och hur 

sjuksköterskor bidrar till 

en positiv 
slutenvårdsupplevelse. 

Tematisk analys 
användes för att 
fastställa centrala 

teman och koncept 

utifrån 
semistrukturerade 
intervjuer. 

8 kvinnor som 
avslutat 
behandling 

inom 

slutenvård. 

Studien presenterar tre 
centrala teman med diverse 
underkategorier: (1) säkra 

viktuppgång, (2) 

upprätthålla en terapeutisk 
miljö samt (3) den 
vårdande relationen. 
Deltagarna delar med sig av 
sina upplevelser kring 

sjuksköterskornas åtgärder. 

Hög kvalitet. 
 
Etiskt 

godkännande 

finns. 
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Författare, år & 

land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet & etisk 

granskning 

Long S. 

Wallis D. 
Leung N. 
Meyer C. 
 
2011 
Storbritannien 

“All eyes are on 

you”: anorexia 
nervosa patient 
perspectives of in-
patient mealtimes 

Att erhålla en översikt av 

för närvarande 
tillämpade måltidsplaner. 

Tematisk analys 

användes för att 
finna centrala 
teman utifrån 
semistrukturerade 
intervjuer. 

12 kvinnor 

under 
pågående 
slutenvård. 

Studien presenterar tre 

centrala teman med diverse 
underkategorier: (1) yttre 
faktorer kring måltider 
exempelvis personalens 
beteende och tidsramar, (2) 
inre faktorer vid måltider 

exempelvis känslor och 
beteenden, samt (3) 
upplevelsen av måltiden 
som ett slagfält eller en 
frigörelse. 

Hög kvalitet. 

 
Etiskt 
godkännande 
finns. 

Ross J. A. 
Green C. 
 
2011 

Storbritannien 

Inside the 
experience of 
anorexia nervosa: 
A narrative 

thematic analysis 

Att undersöka huruvida 
slutenvård för anorexia 
nervosa varit en 
terapeutisk upplevelse 

för två kvinnor med 

kronisk anorexia 
nervosa. 

Tematisk narrativ 
analys där fraser 
från 
semistrukturerade 

intervjuer tolkas i 

sitt sammanhang 
och bildar teman. 

2 kvinnor som 
under de 
senaste två 
åren avslutat 

behandling 

inom 
slutenvård. 

Studien presenterar 
huvudtemat “relation” med 
fyra underteman: (1) 
relationen till sjukdomen, 

(2) relationen till 

vårdenheten, (3) relationen 
till sig själv samt (4) 
relationen till andra. Flera 
citat från deltagarna 
presenteras under varje 

tema. 

Hög kvalitet. 
 
Etiskt 
godkännande 

finns. 

 


