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Abstrakt 

Bakgrund: Anorexia Nervosa är en av de vanligaste ätstörningarna, där främst unga 

kvinnor drabbas. Karaktäristiskt för denna sjukdom är extremt låg kroppsvikt till 

följd av självsvält. Både somatiska och psykiska komplikationer är också 

kännetecknande för sjukdomen. Behandling bör sättas in i ett tidigt skede annars kan 

sjukdomen ha dödlig utgång. Hjälper inte öppenvårdsbehandling eller om patienten 

vägrar vård kan slutenvård bli aktuell.  

Syfte: Att belysa patienters upplevelser av sjukvård i samband med Anorexia 

Nervosa. 

Metod: Med hjälp av innehållsanalysmetod inspirerad av Lundman & Graneheim har 

åtta vetenskapliga artiklar analyserats. 

Resultat: Sex kategorier och 19 underkategorier framkom från innehållsanalysen. 

Resultatet av analysen kännetecknades av att patienterna ofta kände sig ambivalenta 

till vården de mottagit. Under behandlingstiden kände många patienter att vården 

inte hjälpte men i efterhand kunde de se att den var nödvändig för deras 

återhämtning. Behandlingsupplägget och vårdrelationen sågs som en viktig del för att 

viktuppgången skulle vara hållbar i den långsiktiga återhämtningen. 

Konklusion: Att vårda patienter med Anorexia Nervosa är en komplicerad uppgift då 

de ofta saknar sjukdomsinsikt och har ambivalenta känslor till sjukvården. Det är 

viktigt som vårdpersonal att se till hela individen och behandla både fysiska och 

psykiska behov.  

Nyckelord: Anorexia Nervosa; behandling; erfarenhet; litteraturstudie; patientens 

synvinkel 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Abstract 

Background: Anorexia Nervosa is one of the most common eating disorders, where 

mostly young women are affected. One characteristic of the disease is extremely low 

body weight as a result of self-starvation. Furthermore, the disease is also 

characterized by somatic and psychological complications. Treatment should be 

initiated at an early stage, otherwise the disease can be fatal. If outpatient treatment 

does not help or if the patient refuses care, inpatient treatment can be considered. 

Objective: To examine patients' experiences of health care in conjunction with 

Anorexia Nervosa 

Method: The content-analysis method inspired by Lundman & Graneheim eight 

scientific articles has been used. 

Results: Six categories and 19 subcategories emerged from the content-analysis. The 

study’s findings were marked by the patients often felt ambivalent to the care they 

received. During treatment, many patients felt that the health care did not help them, 

but in retrospective they could see that it was necessary for their recovery. Treatment 

set-up and caring-relationship was seen as an important component for the long-

term recovery where gaining weight is essential.  

Discussion: Caring for patients with Anorexia Nervosa is a complex task when 

patients often lack insight in their illness and has ambivalent feelings to healthcare. It 

is important that health care professionals sees the person as a whole and treat both 

physical and mental needs. 

Keyword: Anorexia Nervosa; experience; literature study; patients view; treatment 
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INTRODUKTION 

Bakgrund 

Kroppen har ett biologiskt behov av näring och genom att äta tillfredsställs detta 

behov. Relationen till mat och att äta kan vara problematisk. Det är vanligt 

förekommande att vuxna personer använder sig av olika dieter för att exempelvis 

undvika att äta fel sorts mat eller för stora mängder mat. Det är också vanligt att 

vuxna följer de senaste motionstrenderna. Ofta är motivet inte enbart att få bättre 

hälsa utan även att se bra ut i andras ögon. En dålig relation till mat kan ge försämrat 

hälsotillstånd som kan leda till en ätstörning, en av de vanligaste ätstörningarna är 

Anorexia Nervosa (AN). Vid AN har personens biologiska behov av näring upphört 

(Clinton och Norring 2009, 13-14). 

AN debuterar vanligtvis i tonåren och är vanligast bland kvinnor men det 

drabbar även män. Det kvinnliga könet utgör cirka 90% av de som drabbas. Personer 

med AN går ner i vikt och upprätthåller den låga vikten med hjälp av viljan. Ofta ser 

de sig själva som tjocka trots att de är underviktiga. Det är vanligt att personer med 

AN undviker alla typer av fett, i vissa fall vägrar de helt och hållet att äta. Det 

förekommer även att en del personer använder sig av laxeringsmedel, dagliga 

kräkningar och extremt mycket motion för att hålla vikten nere (af Sandberg och 

Norring, 2010).  

Studien av Arcelus et al. (2011) visade på att alla typer av ätstörningar 

bidrar till en ökad dödlighet. Den högsta risken för dödsfall kunde ses hos personer 

med AN. Enligt af Sandberg och Norring (2010) är dödligheten 6-9 gånger högre hos 

personer med AN jämfört med samma åldersgrupp i normalpopulationen. 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (ICD) är ett statistiskt sjukdomsklassificeringsverktyg som bland annat 

baseras på personer med AN. ICD redovisar statistik på varför personer med AN tagit 

kontakt med sjukvården. Det kan exempelvis bero på tillkomna besvär, onormala 

fynd eller symtom (Socialstyrelsen 2010, WHO 2004). 

 

Riskfaktorer 

I studien av O'Dea and Abraham (1999) framkom det att unga kvinnor har högre krav 

på sig själva och detta försätter dem i riskzonen för att utveckla låg självkänsla, 
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missnöje med sin kroppsvikt och kroppsform. Strävandet efter den perfekta kroppen 

ökar risken för att utveckla ätstörningar. Enligt studien av Gustafsson et al. (2011) 

visade det sig att kvinnor som har ett känslomässigt välbefinnande och en stark 

självkänsla löpte mindre risk för att bli påverkad av omgivningens påtryckningar om 

smalhets och den perfekta kroppen.  

Unga män som genomgått puberteten hade högre självkänsla då de såg 

kroppsförändringarna som något positivt, detta jämfört med männen som inte 

kommit in i puberteten än. Både unga män och unga kvinnor som var högpresterande 

löpte störst risk att utveckla en ätstörning (O'Dea and Abraham, 1999). 

I studien av Fairburn et al. (1999) var patienterna i större utsträckning 

mer deprimerade och hade ett större självskadebeteende än innan de fick diagnosen 

AN. Det var vanligt att de som drabbats av AN hade en högre förekomst av bantning 

inom familjen, detta kunde även ses om föräldrarna lidit av depression. 

Familjedynamiken hos patienterna präglades av mer bråk, höga krav, kritik och brist 

på empati efter att de drabbats av sjukdomen. 

Sociokulturella riskfaktorer är också vanligt förekommande i dagens 

samhälle. Tidningar, reklam och Tv:n påminner ständigt om det smalhetsideal som 

råder. I media kopplas leenden, lycka och framgång ofta ihop med att vara smal, 

vilket bidrar till ett smalhets som ökar risken att utveckla en ätstörning (Ghaderi och 

Parling 2007, 43-44). 

 

Symtom 

Studier har visat att de vanligaste symtomen för AN är onormal torrhet, håravfall, 

nagelförändringar, acne, cyanos och inflammation på läppar och i tandkött (Glorio et 

al., 2000, Schulze et al., 1999, Strumia, 2009). Lanugobehåring är också ett vanligt 

förekommande symtom vid AN och kan oftast ses i nackregionen, på armar, ben och 

mage. Det är även stor sannolikhet för kvinnor att drabbas av primär eller sekundär 

amenorré vid AN (Schulze et al., 1999). Hos svältande personer ses lägre blodtryck 

och lägre hjärtfrekvens jämfört med dem som äter (de Simone et al., 1994). Andra 

karaktäristiska symtom för AN är avvikande diadokokinesi, sänkt fertilitet och låg 

kroppsvikt som visar sig genom bland annat smala armar, ben, insjukna kinder och 

platt mage (Hägglöf 2009, 96-98). 
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Komplikationer 

AN är en sjukdom där medicinska komplikationer uppstår och påverkar kroppens 

olika system. De flesta komplikationerna är reversibla då näringstaget ökar, medan 

andra komplikationer kan vara mer eller mindre bestående (Ghaderi och Parling 

2007, 60). 

Undernäring kan ge komplikationer som påverkar kroppens skelett 

(Ghaderi och Parling 2007, 64). I studien av Faje et al. (2014) har frakturrisker hos 

tonåringar undersökts, där konstateras det att personer med AN löper högre risk att 

drabbas av en fraktur än, normalviktiga personer. Energi- och proteinbrist bidrar till 

minskad muskelmassa av hjärtat och skapar en dysrytmi, tillståndet är allvarligt och 

bidrar till ökad mortalitetsrisk (Ghaderi och Parling 2007, 61). Ett minskat intag av 

näring bidrar till muskelsvaghet hos personer med AN. Styrkan i musklerna 

återkommer succesivt då kroppen får i sig mer näring (Ghaderi och Parling 2007, 

65). Diafragmamuskler återhämtar sig långsammare än andra muskler. 

Andningsmuskelsvaghet kan leda till nedsatt arbetsförmåga på grund av andnöd vid 

ansträngning (Birmingham och Tan, 2003). 

Mag- och tarmsystemet påverkas av minskat näringsintag, 

tarmperistaltiken minskar och detta kan visas sig genom exempelvis obstipation, sen 

magsäckstömning eller diarré (Ghaderi och Parling 2007, 62). Det är vanligt att akuta 

och kroniska komplikationer drabbar njurarna exempelvis njursvikt (Bouquegneau et 

al., 2012). Personer som använder sig av laxeringsmedel eller som kräks ofta kan 

drabbas av njursvikt (Ghaderi och Parling 2007, 64). 

 

Behandling  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 2:a §) ska vården tillgodose 

patientens behov av trygghet i behandlingen. Den ska även vara lättillgänglig, av god 

kvalitet och bygga på respekt för patientens integritet och vara självbestämmande. 

Behandling av AN går ut på att behandla de somatiska symptomen med 

hjälp av nutritionsbehandling och även att se till de psykologiska behoven (af 

Sandberg och Norring, 2010). Det första steget i behandling är att hindra fortsatt 

svält. Desto tidigare upptäckt av svälttillstånd görs desto större chans är det att vikten 

snabbt stabiliseras (Ghaderi och Parling 2007, 76). Steg nummer två är att jobba med 

patientens psykiska svårigheter. Psykopedagogik kan hjälpa patienterna och dess 

anhöriga att få mer information om ätstörningen. Vårdpersonal ska stödja patienten i 
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att uppnå både normal vikt och normalt ätande (Nevonen 2009, 129). Ett eventuellt 

tredje steg i behandlingen kan vara att sätta in farmakologisk behandling för 

symptom som depression, ångest och tvång. Oftast är medicinering inte nödvändigt 

(af Sandberg och Norring, 2010). Om ökad vikt inte uppnås av ovanstående 

behandlingsåtgärder kan det bli aktuellt med alternativa näringsvägar som 

exempelvis sondnäring (Hägglöf 2009, 108). Skulle de gå så långt att en patient med 

AN är i livsfara och motsätter sig frivillig vård kan tvångsvård enligt lag om 

psykiatrisk tvångsvård sättas in. Detta enligt paragraf tre, där patienten på grund av 

sin allvarliga psykiska störning behöver psykiatrisk vård som denne inte kan få på 

annat sätt än genom kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård på en 

sjukvårdsinrättning (SFS 1991:1128, 3:1 §). 

 

Omvårdnad 

Omvårdnad i samband med AN-behandling går ut på att stärka patienternas 

självkänsla. Detta görs genom att ha en mångfasetterad strategi där flera 

yrkesgrupper är inblandad och där omsorgen av patienten är i fokus. Det är viktigt att 

omvårdnaden går ut på att hjälpa patienten att hitta olika tillvägagångssätt för att 

hantera ångesten samt att stödja patienten i att upprätthålla en god och positiv 

utveckling (Karpowicz et al., 2009) 

 

Sjuksköterskornas erfarenheter 

I en studie av King och de Sales (2000) beskriver sjuksköterskorna vad de ansåg var 

viktiga aspekter i vården av patienter med AN. Enligt dem var det viktigt att 

patienterna fick lika vård där deras rättigheter och privatliv respekterades. De 

nämner också att inte döma, inge förtroende och upprätthålla sekretessen var 

kärnvärderingar. Sjuksköterskorna beskrev svårigheter att upprätthålla dessa 

värderingar då patienterna upplevdes som opålitliga och oärliga. Detta bidrog till att 

sjuksköterskorna kände frustration och misstro till patienterna, vilket påverkade 

sjuksköterskorna i deras jobb. 

 

Personliga erfarenheter 

I studien av Nordbo et al. (2006) beskriver personerna att AN är mer än en psykisk 

störning, sjukdomen utgör en omfattande del av deras psykologiska hälsa. De 
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menade att det anorektiska beteendet hjälpte dem att strukturera upp deras dagliga 

liv med hjälp av strikta regler och tidsscheman. Utan denna struktur kände de sig 

förvirrade och de blev rädda för att gå upp i vikt. Personerna beskrev att det fanns 

flera orsaker till deras självsvält. Särskilt lyftes komplimanger och uppmärksamhet 

över att ha gått ned i vikt fram som stärkande för deras självförtroende, mentala 

styrka och identitet. Ytterligare kände dem att de kunde avskärma sig från det 

vardagliga livet genom att gömma sig bakom sjukdomen och att detta bidrog till 

känslor av stabilitet och säkerhet. En del upplevde att meningen med självsvälten var 

att dö då de kände att de inte hade någon rätt att leva längre. 

 

Problemformulering 

Anorexia Nervosa är en allvarlig psykisk störning som kan bidra till många svåra 

komplikationer och kan leda till döden om åtgärder inte sätts in. Den 

evidensbaserade forskningen på behandlingsmetoder är begränsad och ingen har 

visat sig ha fullgod effekt på olika typer av patienter. Detta resulterar i svårigheter att 

ge optimal vård till patienterna. Tidigare forskning visar även på att det är vanligt 

med återfall hos personer med AN (Schebendach et al., 2012) och att personerna är 

svåra att behandla eftersom de ofta är manipulativa (Hägglöf 2009, 95) och kan 

sakna sjukdomsinsikt (Hofsten 2009, 169-170). Genom ökad kunskap om hur 

personer med AN upplever sjukvården skapas möjligheter att anpassa vården så att 

lidandet kan minska för dem. 

 

Motivet med denna studie är att öka insikten om hur patienter med AN upplever 

sjukvården samt hur de blir bemötta. Kunskapen från denna litteraturstudie kan 

bidra till en ökad kunskap om sjukvården och hur dessa patienter ska bemötas. Syftet 

med författarnas studie är att belysa patienters upplevelser av sjukvård i samband 

med Anorexia Nervosa. 

 

Frågeställning: 

- Hur upplever patienter med Anorexia Nervosa sjukvården? 
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METOD 

Design 

Författarna har gjort en litteraturstudie med kvalitativ ansats där de har granskat 

resultat med hjälp av innehållsanalytisk metod. Med kvalitativa studier uppnås en 

förståelse för patienternas upplevelser och personliga erfarenheter av den ansedda 

situationen (Olsson och Sörensen 2011, 100). 

 

Definitioner 

Undernärd/underviktig – För att räknas som underviktig ska vuxna personer ha ett 

BMI under 18,5. Vid ett BMI som understiger 16 klassas personerna som kraftigt 

underviktiga (WHO, 2006). 

Smalhets – I litteraturstudien definieras smalhets som en påtryckning från samhället 

och sociala medier där budskapet är att vara smal är lika med att vara vacker.  

Sjukvård – I litteraturstudien innefattar det behandling på olika inrättningar (öppen-

/slutenvård) som ges av vårdpersonal. 

 

Sökmetoder 

Den litteratur som har används är vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har hittats 

med hjälp av databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO, då de är 

omvårdnadsinriktade. Enligt Willman et al. (2011, 71, 80-81) är det viktigt att söka 

litteratur från olika källor för att undvika snedvridet urval (publiceringsbias).  

PubMed innehåller mer än 16 miljoner artiklar och det kommer ständigt in nya, cirka 

95 % av de tidskrifter och medicinsk litteratur som finns går även att återfinna i 

denna databas. 

De sökord som använts är: Anorexia Nervosa, treatment, patient*, 

patients, experienc* och experience. I söktabellen (Se bilaga I) framgår det hur 

kombinationen av dessa sökord har gjorts, vilka begränsningar som använts och vilka 

utfall sökningarna fått. Dessa sökord användes då de var mest relevanta sett till 

studiens syfte. De ämnesord som användes hittades i databasernas ämnesordlista. 

Enligt Willman et al., (2011, 69) bör databasens ämnesordlista även kallad thesaurus 

användas för att kontrollera att korrekt sökord används. Ämnesord med fritextord 
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har kombinerats i sökningarna. Enligt Willman et al., (2011, 71) är det viktigt att få 

med så mycket aktuell litteratur som möjligt, detta görs genom att kombinera olika 

ämnesord och fritextord. 

Olika begränsningar användes då författarna sökte artiklar. Enligt 

Östlund (2012, 74) underlättar avgränsningsfunktioner sökningen genom att visa ett 

urval som passar bäst in på det eftersökta området. Språk, publiceringsår och peer-

reviewed är några av de vanligaste avgränsningarna. 

Vetenskapligt material skrivs enligt Östlund (2012, 74) oftast inte på 

svenska och finns inte i en lika stor omfattning som vetenskapligt material skrivet på 

engelska. Till litteraturstudien valdes begränsades urvalet till vetenskapliga artiklar 

skrivna på engelska för att kunna förstå artiklarnas innehåll. 

Verksamheter kan snabbt förändras eftersom att forskning är en 

färskvara. Publiceringsår i en artikel kan utge information om den är aktuell och 

därmed relevant (Forsberg och Wengström 2013, 116). Denna begränsning har inte 

använts i litteraturstudien trots medvetenhet om att vården har förändrats. 

Människors upplevelser är aktuella, oavsett vilket år studien genomfördes.  

 Författarna har bara använt oss av artiklar som varit Peer-Reviewed, 

detta för att enligt Willman et al., (2011, 89-90) veta att artiklarna blivit granskade av 

experter inom området, innan den publicerats. När en artikel är Peer-Reviewed 

innebär det enligt Forsberg och Wengström (2013, 76) att den är publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift dock säger det ingenting om artikeln är vetenskaplig eller inte. 

Enligt Östlund (2012, 76) kan antalet sidor säga en del om artikeln, om den har färre 

än fyra sidor är det med största sannolikhet inte en vetenskaplig artikel. 

De booleska operatorerna >AND<, >OR< och >NOT< kan användas för 

att få hjälp med att både begränsa, vidga och utesluta kategorier från sökningar 

(Forsberg och Wengström 2013, 79). Författarna har använt sig utav två booleska 

operatorer i artikelsökningarna för att kunna få så specifika sökningar som möjligt 

och som svarar på studiens syfte.  

Trunkering har använts på en del av fritextorden i CINAHL och 

PsycINFO. För att göra en trunkering plockas ändelsen på ordet bort och ersätts av 

en asterisk (*). Detta gör att databaserna söker på alla tänkbara ändelser på de ord 

som trunkeras, vilket bidrar till en utökad sökning (Willman et al. 2011, 76). 
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Urval 

Det finns olika processer gällande kvalitetsgranskning. Oavsett tillvägagångssätt bör 

syfte, frågeställningar och metod (Design, urval, analys etc.) finnas med. Vid val av 

vetenskapliga artiklar till studien kan författaren arbeta med mallar för att 

systematiskt kunna kvalitetsbedöma det som är skrivet. Detta kan underlätta att se 

för- och nackdelar med studien vilket gör det lättare att bedöma studien i sin helhet 

(Forsberg och Wengström 2013, 115-116). 

Kvalitetsbedömningen har delvis utgått från det tillvägagångssätt som 

står beskrivet ovan. I litteraturstudien har författarna använt sig av ett 

granskningsprotokoll från Willman et al., (2011, 109) för att kunna bedöma om 

artiklarna var av hög eller låg kvalitet (Se bilaga II). De har även använt en 

kvalitetsbedömningsmall från Willman et al., (2011, 175-176) som modifierades för 

att passa litteraturstudien (Se bilaga III). Artiklarna som har analyserats och som 

ingick i resultatet har presenterats i en artikelöversikt (Se bilaga IV). 

I litteraturstudien har inklusionskriterierna varit att personerna måste 

vara eller ha varit drabbad av Anorexia Nervosa och mottagit vård för detta. 

Exklusionskriterier har varit studier som var skrivna på annat språk än engelska och 

svenska. 

Urvalet av vetenskapliga artiklar har bestått av kvalitativa studier då 

dessa svarar till syftet. Enligt Segesten (2012, 99) belyser kvalitativa studier 

personers upplevelser och erfarenheter och detta bidrar till en djupare förståelse. De 

vetenskapliga artiklarna valdes ut stegvis. I urval ett läste författarna titlar och 

abstrakt. De vetenskapliga artiklarna som såg ut att svara till syftet gick vidare till 

urval två. Urval två innebar att författarna läste hela artiklarna, svarade dem till 

litteraturstudiens syfte valdes dem ut till resultatet.  

 

Analys 

Innehållsanalysen har inspirerats av Graneheim och Lundman (2008, 187-194) som 

metod, då data som samlats in har analyserats. Meningsenheter, kondenseringar, 

koder, underkategorier och kategorier som formats under arbetes gång har 

struktureras i en innehållsanalys-tabell (Se bilaga V). Författarna arbetade med olika 

steg i en process som såg ut som följande: 
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1. Först lästes texten igenom för att skapa en helhetsbild. 

2. Författarna diskuterade textens innehåll för att få gemensam uppfattning om 

vad den innebar. 

3. Med färgpennor markerades meningsenheter i resultattext. Meningsenheter är 

sammanhållande text som talar om en och samma sak. Meningsenheterna 

sattes in i en tabell i ett Word-dokument och därefter kondenserades dem. Att 

kondensera en meningsenhet innebär att texten kortas ned och gör den mer 

lätthanterlig utan att det viktiga innehållet försvinner. Sedan kodades de 

kondenserade meningsenheterna. En kod är en etikett som beskriver 

innehållet på en meningsenhet. 

4. Genom de olika koderna upptäcktes mönster d.v.s. likheter, skillnader eller 

motsatser. Dessa mönster sammanförde olika meningsenheter med varandra 

och tillsammans bildade dem olika underkategorier.  

5. Från underkategorierna skapades slutligen kategorier. Dessa kategorier växte 

fram under arbetets gång. 

 

Forskningsetik 

Att värna om människors självbestämmande, integritet och lika värde är kontentan 

inom forskningsetiken. Genom att tillämpa de etiska principerna kan deltagare i 

studien öka chansen för välbefinnande, säkerhet och rättigheter och därmed minska 

risken för skador eller utnyttjande. De etiska principerna fungerar som en 

fundamental bestämmelse för handlandet (Källström 2012, 71).  

De artiklar som använts till litteraturstudien har blivit etiskt granskade 

och godkända. Enligt Helsingforsdeklarationen måste forskning på människor ha ett 

etiskt tillstånd från en etisk kommitté och bedrivas med respekt för deltagarna. Detta 

då studien i första hand ska se till individernas välbefinnande och inte forskningens 

intresse (World Medical Association, 2015). 
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RESULTAT 

Åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar har analyserats. Analysen resulterade i sex 

kategorier och 19 underkategorier (Se tabell 1)  

Tabell 1. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Önskan om att uppleva 

individualiserad vård 

- Att bli stärkt för sin individualitet 

- Frustrerande att bli sedd som änne en anorektiker 

- Upplever att den psykiska hälsan inte prioriteras 

- Att främja den psykiska hälsan 

Att uppleva en god interaktion med 

personalen 

- En god relation till personalen förbättrar upplevelsen av 

vården 

- Stärkande att samspela med personalen 

- Värdefullt och betryggande med välutbildad personal 

Att uppleva svårigheter med 

personalen 

- Att känna sig förbisedd 

- Att känna uppgivenhet kring vårdrelationen 

- Att känna maktlöshet på grund av överkontrollerande 

personal 

- Att känna osäkerhet på grund av oerfaren personal 

Att leva efter behandlingens regler 

och riktlinjer 

- Personalens tillvägagångssätt underlättar tillämpningen av 

reglerna 

- Att känna sig straffad och hindrad 

Att uppleva delat ansvar över 

kontrollen i den egna vården 

- Uppmuntrande att vara delaktig 

- Att känna lättnad vid minskad kontroll 

- Svårhanterligt att vara en passiv mottagare 

- Att känna sig hämmad i återhämtningen 

Upplevelser av vårdtidens början 

och slut 

- Stressande att befinna sig i en ny miljö 

- Att känna sig trygg inför utskrivningen och i livet utanför 

vårdinrättningar 

 

Önskan om att uppleva individualiserad vård  

Att bli stärkt för sin individualitet 

Patienterna ansåg att det var en viktig synpunkt i behandlingen att bli sedd som en 

individ med egna behov och inte som bara ännu en anorektiker. De upplevde att de 

fick ett stärkt självförtroende och de blev mer medvetna om sig egen potential när 
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personalen behandlade dem som individer. De kände även att det fick ett stort stöd 

från personalen då de blev behandlade med respekt och bemötta som en likvärdig 

(Colton och Pistrang, 2004, Smith et al., 2014, van Ommen et al., 2009). 

 

Frustrerande att bli sedd som ännu en anorektiker 

Patienterna kritiserade personal som behandlat dem som ”fall”, då de tyckte att det 

var hämmande att inte bli sedd som en individ. I flera avseenden upplevde de 

förstärkta känslor av att bli ignorerad och försummade när detta synsätt infann sig 

hos personalen (Colton och Pistrang, 2004, Offord et al., 2006, Smith et al., 2014, 

Tierney, 2008). Flera patienter kände att deras frihet blev mer begränsad då andra i 

gruppen agerade felaktigt, detta sågs som en hämmande del i behandlingen. 

Vårdprogram som inte erbjöd individualiserad vård där en flexibilitet inför skillnader 

mellan patienterna tilläts, var något som patienterna saknade. Detta kunde leda till 

stor frustration, exempelvis då personalen behandlade deras psykiska handlingssätt 

som ett anorektiskt drag (Offord et al., 2006, Smith et al., 2014). 

 

Upplever att den psykiska hälsan inte prioriteras 

I studierna Colton och Pistrang (2004) och Offord et al. (2006) upplevde patienterna 

att avdelningen riktade all fokus på att de skulle gå upp i vikt, som det primära målet. 

Patienternas psykiska hälsa var sekundärt till det primära målet, som var att gå upp i 

vikt. De ansåg att personalen missade kärnpunkten med sjukdomen. Vidare upplevde 

dem att det kändes orimligt och straffande att inte få individuell- eller gruppterapi, 

psykologiskt stöd ansågs nödvändigt för att viktuppgången skulle vara hållbar i den 

långsiktiga återhämtningen. 

 

Att främja den psykiska hälsan 

Flera patienter beskrev att behandling som även fokuserade på de emotionella 

känslorna samtidigt som viktuppgång främjades, upplevdes som mest hjälpsam 

(Colton och Pistrang, 2004, Offord et al., 2006). Flertalet av studierna visar på att 

terapibehandling hade positiva effekter på patienterna. De upplevde att de fick mest 

hjälp på de individuella sessionerna och att de kände sig stärkta efter dem. Enligt 

patienterna skulle terapin utmana de irrationella tankarna som de hade kring mat 
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och diet och ha ett patientstyrt fokus (Offord et al., 2006, Fox och Diab, 2015, 

Tierney, 2008). 

 

Att uppleva en god interaktion med personalen 

En god relation till personalen förbättrar upplevelsen av vården 

Patienterna i studien av Sly et al. (2014) beskrev att det första intrycket av 

sjuksköterskan och det första mötet skulle komma att forma resten av vårdrelationen. 

De uttryckte att en stark vårdrelation förbättrade vårdupplevelsen. Om patienterna 

hade utvecklat en god relation med personalen upplevde de att det blev lättare att 

söka kontakt om de var i behov av hjälp eller ville reflektera över något (Smith et al., 

2014, Zugai et al., 2013). De upplevde också att en god relation till sjuksköterskan 

ökade deras kapacitet att hantera motgångar under behandlingen samt att de 

utvecklade en känsla av att de inte ville svika sjuksköterskan (Sly et al., 2014, Smith et 

al., 2014, Zugai et al., 2013). Vårdrelationen identifierades som en central aspekt i 

behandlingen och en bra respektive dålig relation reflekterades i hela behandlingen 

(Sly et al., 2014). 

 

Stärkande att samspela med personalen  

Patienterna beskrev att ett bra första möte med den ansvarige sjuksköterskan 

karakteriserades av hur lite sjuksköterskan pratade (Sly et al., 2014). I studierna Sly 

et al. (2014) och Zugai et al. (2013) upplevde patienterna att de kände ökad trygghet 

till sjuksköterskor som var bestämda och konsekventa i deras kommunikation och 

mellanmänskliga relationer. För att relationen skulle upplevas som positiv, god och 

stark ansåg de att det var viktigt med sjuksköterskor som var villiga att möta och 

försöka tala med dem om svårigheter och utmaningar de kände under behandlingen 

(Sly et al., 2014). De uppskattade även personal som aktivt försökte skapa en positiv 

upplevelse av avdelningens miljö (Zugai et al., 2013). Detta uppnåddes genom att 

personalen enligt patienterna skulle vara uppmuntrande, stöttande och 

förtroendeingivande (Smith et al., 2014, Zugai et al., 2013). Några patienter kände att 

den emotionella tillgängligheten hos personalen var viktig (Smith et al., 2014, van 

Ommen et al., 2009). Efter måltiderna då patienterna observerades, ansåg många att 

det var positivt och hjälpsamt om personalen kunde balansera ett förhållningssätt 

som var avslappnat med ett stöd som upplevdes professionellt (Offord et al., 2006, 
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Tierney, 2008). I en studie av Tierney (2008) beskrev patienterna att en egenskap 

som de efterlyste bland personal var att de skulle visa känslighet vid svåra 

situationer.  

 

Värdefullt och betryggande med välutbildad personal 

Patienterna la stor vikt vid att personalen var insatt i sjukdomen. De ansåg att det var 

viktigt att personalen hade tidigare erfarenhet av AN-behandling och att de besatt 

kunskap om sjukdomen så de kunde informera dem, exempelvis om fysiska 

konsekvenser som kan uppstå till följd av undervikt. Patienterna kände att de fick 

utökad kunskap och detta värderades som värdefullt (Offord et al., 2006, Tierney, 

2008, van Ommen et al., 2009). 

 

Att uppleva svårigheter med personalen 

Att känna sig förbisedd  

I studierna Offord et al. (2006) och Tierney (2008) upplevde vissa patienter att 

personalen behandlade dem annorlunda jämfört med personer som inte hade AN. 

Patienterna upplevde att personalen tyckte behandlingen var onödig och att 

sjukdomen var självförvållad. Dessa känslor bidrog till att de kände sig förbisedda av 

personalen och att de inte hörde hemma på avdelningen. En vanlig känsla var att de 

kände sig förbisedda när nya patienter anlände till avdelningen. Tankar som ”är 

personalen redo att lägga ner tid på mig” eller ”märker personalen om jag har det 

svårt” dök upp hos några av dem. Patienterna behövde ha personalens fokus och 

uppmärksamhet för att kunna praktisera nyligen lärda erfarenheter, för mycket 

spelrum kunde orsaka återfall (Smith et al., 2014, van Ommen et al., 2009). 

 

Att känna uppgivenhet kring vårdrelationen 

Ett dåligt möte karakteriserades av om den ansvarige sjuksköterskan tog en allt för 

stor auktoritär roll (Sly et al., 2014). En avsaknad av ett bestämt och konsekvent 

förhållningssätt framhölls av patienterna som frustrerade (Sly et al., 2014, Zugai et 

al., 2013). Om relationen inte var bra erkände patienterna att de kunde utföra 

tvångsmässiga beteenden i smyg och inte berätta detta för deras ansvariga 

sjuksköterska. En dålig relation tycktes belysa känslor av ensamhet och isolering hos 
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patienterna samt en misstro gentemot personalen som i sin tur utmynnade i att de 

sökte alternativt stöd (Sly et al., 2014, Smith et al., 2014, Zugai et al., 2013). 

 

Att känna maktlöshet på grund av överkontrollerande personal 

I studien Offord et al. (2006) beskrev patienterna att de kände otillräcklighet och 

maktlöshet när personalen blev onödigt överkontrollerande och utövade makt i 

många icke-matrelaterade situationer. De beskrev också att de blev oärliga mot 

personalen om de svikit deras förtroende och börjat ta kontroll över dem i situationer 

som inte var matrelaterade. En vilja att arbeta emot personalen utvecklades för att få 

tillbaka kontrollen i dessa situationer. 

 

Att känna osäkerhet på grund av oerfaren personal 

Vikarierande personal som inte hade tidigare erfarenhet av att behandla patienter 

med AN upplevdes som lättmanipulerade, vilket skapade en stor osäkerhet hos 

patienterna (Offord et al., 2006, Tierney, 2008). 

 

Att leva efter behandlingens regler och riktlinjer 

Personalens tillvägagångssätt underlättar tillämpningen av reglerna 

Regler och riktlinjer som patienterna skulle följa på avdelningarna var bland annat 

schemalagda måltider, restriktiv energiförbrukning och uppnådd målsättning för 

födointag (Colton och Pistrang, 2004, Zugai et al., 2013).  

Patienterna ville att sjuksköterskan inte skulle vara för strikt eller för sträng 

och att de tillämpade reglerna på ett sätt som gjorde att det blev lättare att förstå 

syftet med dem. De upplevde även att sjuksköterskans närvaro hjälpte dem att följa 

reglerna och riktlinjerna eftersom att detta hindrade dem från att utföra fysisk 

aktivitet (van Ommen et al., 2009, Zugai et al., 2013). Dessa regler och riktlinjer 

eliminerade också återupptagandet av andra tvångsmässiga ätstörningsbeteenden 

(van Ommen et al., 2009). För att regler och riktlinjer skulle följas ville patienterna 

att personalen skulle vara tillmötesgående och att belöningen skulle vara i form av 

utökad bestämmanderätt (Colton och Pistrang, 2004). Även om patienterna inte 

tyckte om reglerna och riktlinjerna framkom det i flertalet av studierna att de förstod 

värdet av dem i efterhand (Colton och Pistrang, 2004, Offord et al., 2006, Smith et 

al., 2014, Zugai et al., 2013). 
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Att känna sig straffad och hindrad 

Fick de för hårt straff och blev överkörda kunde patienterna känna att de inte ville 

samarbeta och följa reglerna. De beskrev också att även om de själva valt att följa 

behandlingsriktlinjerna kunde de samtidigt uppleva att de ville göra uppror mot dem 

(Colton och Pistrang, 2004). Regler som inte hade hälsa och vikt som huvudsyfte 

upplevdes som straffande (van Ommen et al., 2009, Zugai et al., 2013).   

Att få vård upplevdes av patienterna ha en bromsande effekt på den sociala- 

och emotionella utvecklingen. De kunde känna en ökad känsla av ensamhet och 

isolering när avdelningens olika regler och riktlinjer misslyckades med att vårda 

relationen med vänner och släktingar. En del uttryckte ilska för att reglerna och 

riktlinjerna med behandlingen hade hindrat dem i deras utveckling och samtidigt 

skapat ett beroende som gav dem långsiktiga konsekvenser (Offord et al., 2006). I en 

annan studie beskrev patienterna att en för trygg och säker avdelning kunde hindra 

dem från att åstadkomma ett normalt återhämtande som även skulle fungera i 

hemmiljön (Smith et al., 2014). 

I ett flertal av studierna uppstod det stor ambivalens hos patienterna 

gällande avdelningens strikta regler och riktlinjer. Den strikta behandlingsmiljön 

upplevdes som bestraffande och kränkande men på samma gång upplevdes den som 

hjälpande (Colton och Pistrang, 2004, Offord et al., 2006, Smith et al., 2014, Zugai et 

al., 2013). 

 

Att uppleva delat ansvar över kontrollen i den egna vården 

Uppmuntrande att vara delaktig 

I flera studier beskriver patienterna att delaktighet i sin egen vård är viktigt för att få 

en framgångsrik behandling. Att i samarbete med sjuksköterskan få planera och 

förbereda den individuella planen sågs som positivt och uppmuntrande (Colton och 

Pistrang, 2004, Offord et al., 2006, Sly et al., 2014, van Ommen et al., 2009). Denna 

plan som de tillsammans utformat gav dem hopp om att kunna vinna tillbaka tillit 

hos närstående (van Ommen et al., 2009).  
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Att känna lättnad vid minskad kontroll 

Kontrollförlusten i samband med tvångsmatning via sond var befriande för vissa 

patienter (Fox och Diab, 2015). En del patienter beskrev att en hjälpande och givande 

del i behandlingen var då personalen tog bort deras ansvar över ätandet och 

träningen. Det upplevdes lättare att bryta tvångsmässiga mönster då personalen 

upprätthöll kontrollen genom övervakning. Patienterna beskrev att kontrollförlusten 

underlättade återhämtningen (Offord et al., 2006, van Ommen et al., 2009 Zugai et 

al., 2013). De beskrev även matsituationen som positiv när de åt tillsammans med 

personal som hade ett okonstlat och konkret förhållningssätt till mat (Offord et al., 

2006, van Ommen et al., 2009). I studierna Smith et al. (2014) och Tierney (2008) 

beskrev patienterna att överlämnandet av kontrollen hjälpte dem att minska 

skuldkänslorna över ätandet, eftersom att ätandet då var något de var tvungna att 

göra vilket upplevdes befriande och främjade tillfriskning. 

 

Svårhanterligt att vara en passiv mottagare 

Patienterna kände frustration och ängslan om deras möjligheter blev begränsade och 

de blev en passiv mottagare av behandlingen, en situation där de inte hade någon 

bestämmanderätt (Colton och Pistrang, 2004, Offord et al., 2006, Sly et al., 2014, 

Smith et al., 2014, van Ommen et al., 2009). Att förlora kontrollen kring måltiderna 

hade vissa patienter svårt att hantera trots att de var ordinerade att äta. Vissa kunde 

även känna sig ängsliga då ätstörningen gav dem trygghet och förlusten av 

självkontrollen blev sedd som ett hot mot ”jaget” (Smith et al., 2014, Tierney, 2008). 

Att bli tvångsmatad genom en sond sågs i studien Fox och Diab (2015) som ett 

traumatiskt moment för patienterna och det bidrog till känslor av sårbarhet. De 

beskrev att ångesten som tvångsmatningen bidrog till kunde leda till att sjukdomen 

tog fäste och förvärrades, de upplevde också en ökning av symtomen.  

 

Att känna sig hämmad i återhämtningen 

Patienterna i studien av Smith et al. (2014) beskrev att personalen var okänsliga mot 

de svårigheter de gick igenom, överväldigad av deras historier och pessimistiska till 

deras återhämtning. De kände även att personalens attityd ökade ångestkänslorna 

och att det kunde påverka deras återhämtning negativt. I studien av Offord et al. 
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(2006) påverkades deras återhämtning då personalen inte ville samarbeta och blev 

för kontrollerande, detta gjorde att vissa patienter kände att de ville motarbeta 

personalen för att återfå viss kontroll. 

Ett osäkert behandlingsupplägg och känslor av kontrollförlust uppstod på grund av 

att patienterna blev skickade mellan olika enheter, de uttryckte att de kände sig 

hopplösa och övergivna (Fox och Diab, 2015). 

 

Upplevelser av vårdtidens början och slut 

Stressande att befinna sig i en ny miljö 

De första veckorna av behandlingen upplevdes väldigt stressande för patienterna 

eftersom de hade lämnat tryggheten i hemmiljön och börjat anpassa sig efter 

behandlingsmiljön (Smith et al., 2014). Även de första måltiderna under 

behandlingen gav upplevelser av stress då de kände en extrem rädsla över att gå upp i 

vikt (van Ommen et al., 2009). Patienterna upplevde att en negativ och ohjälpsam 

matsituation skapades när de blev tvungna att äta upp allt som serverades (Offord et 

al., 2006, van Ommen et al., 2009). 

 

Att känna sig trygg inför utskrivningen och i livet utanför 

vårdinrättningen 

Under vårdtiden upplevde patienterna att de blivit erbjuden mycket stöttning samt 

att de blivit avskärmade från yttre stressfaktorer som exempelvis skolan, som i sin tur 

bidragit till självständighet. Detta gav dem minskad oro inför utskrivningen. 

Patienterna ville att striktheten kring matsituationerna skulle minska då 

utskrivningen närmade sig, detta för att matsituationerna skulle normaliseras inför 

utskrivningen. Utskrivningsplaneringen upplevdes som positiv om den var noggrann, 

stegvist planerad och att stöttning av personal kvarstod efter utskrivning (Offord et 

al., 2006). Att gradvis återfå kontroll och ansvar över ätandet samt rätten att ta egna 

beslut beskrevs av patienterna som hjälpsamt och stärkande. Denna process mot att 

återfå full kontroll över sitt liv upplevdes som en bra förberedelse inför 

utskrivningen. Då detta saknades blev utskrivningen ohanterlig och de upplevde att 

den plötsliga friheten blev för mycket för dem (Offord et al., 2006, Smith et al., 2014). 

I studierna Smith et al. (2014) och Tierney (2008) nämner de flesta 

patienterna att behandlingen har hjälpt dem i något utförande och att den varit 

livsavgörande för dem trots att de inte uppskattat sjukhusvistelsen. 



18	  
	  

DISKUSSION 

Studien syftar till att redogöra för patienternas upplevelser av sjukvård i samband 

med Anorexia Nervosa. Resultatet visar att patienterna ofta upplevde blandade 

känslor under vårdtiden. Många upplevde att behandlingen inte hjälpte dem till en 

början men att de i efterhand kunde se att sjukvården var nödvändig för deras 

återhämtning. Behandlingsupplägget och vårdrelationen sågs som en viktig del för att 

viktuppgången skulle vara hållbar i den långsiktiga återhämtningen. 

Resultatdiskussion 

I början av sjukvårdsvistelsen kände ofta patienterna i litteraturstudien stress då de 

förlorat trygghet genom kontrollförlust. Denna kontrollförlust var ofta svår att 

acceptera hos en del medan andra tyckte att det var en lättnad att bli av med 

kontrollen. I studierna av Reid et al. (2008) och Tan et al. (2003) upplevde 

patienterna att det var en skrämmande process att ge upp kontrollen till andra 

personer. Främst i matsituationer då maten var det enda de kände att de hade 

kontroll över (Reid et al., 2008). Medan i studien av Ross och Green (2011) så 

upplevde en patient att det var nödvändigt att andra tog över kontrollen när det 

skulle tas realistiska beslut.  

 

Vårdlidande benämns även enligt Eriksson (1994, 92) vara när personalen berövar 

patienten på sin frihet och bedriver negativ maktutövning. Detta kan ses i 

litteraturstudien där vissa patienter upplevde att personalen kunde bli 

överkontrollerande och utöva makt i många icke matrelaterade situationer. Detta 

bidrog till att de började arbeta emot personalen för att återfå kontroll. 

 

Redan första mötet med personalen ansågs av patienterna vara avgörande för hur 

den resterande behandlingsprocessen och vårdrelationen skulle se ut (Bakker et al., 

2011). Patienterna i studien av Reid et al. (2008) upplevde att vårdrelationen var en 

viktig del i behandlingen. En god relation tycktes stärka deras självkänsla och gjorde 

även att det blev lättare att söka kontakt och kommunicera med personalen. När 

vårdrelationen var stärkande, empatisk och gav utrymme för förståelse blev 

behandlingen mer effektiv (de Simone et al., 1994, Williams och Reid, 2010). Dessa 

studier styrker resultatet i litteraturstudien där patienterna beskriver positiva 
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upplevelser av att ha en god relation till personal och att det första mötet var 

avgörande för detta.  

 

En dålig vårdrelation kännetecknades av att patienterna upplevde brist på empati, 

förståelse och stöttning från personalen (de Simone et al., 1994). Liknande kan ses i 

litteraturstudiens resultat där en dålig vårdrelation uppstod när patienterna inte 

behandlades som individer. Vilket tyder på brist på empati och förståelse hos 

personalen som leder till försämrad vård där personalen inte prioriterar patienten. 

Enligt Eriksson (1994, 91) är det ett vårdlidande när personalen behandlar patienter 

på ett straffande och fördömande sätt. Att känna sig straffad under vårdtiden kan 

karaktäriseras av att patienter känner sig bortprioriterad och nonchalerad av 

personal.  

 

I litteraturstudiens resultat beskrev patienterna att de tyckte att för mycket fokus 

lades på att de skulle gå upp i vikt. De upplevde att deras psykiska hälsa blev åsidosatt 

trots att de ansåg att det var den viktigare delen att bearbeta i behandlingen. Denna 

prioritering bidrog till att de kände sig isolerade och det kunde påverka deras 

återhämtning. Detta bekräftas i studierna av Federici och Kaplan (2008), Jenkins och 

Ogden (2012), Reid et al. (2008), Tan et al. (2003). Att inte kunna se och bedöma att 

patienternas psykiska hälsa behövde mer fokus bedöms enligt Eriksson (1994, 92) 

som ett vårdlidande. Denna bristande förmåga att se att ett behov finns hos 

patienterna benämns som utebliven vård där människans värdighet har blivit kränkt. 

 

Att få vara delaktig och ha en bestämmanderätt i behandlingens beslut ansågs som 

hjälpsamt och viktigt av patienterna i litteraturstudien. Detta kan även ses i studierna 

av Reid et al. (2008) och Tan et al. (2003). Fick patienterna för mycket kontroll 

ökade risken för att falla tillbaka i gamla tvångsmässiga beteenden (Reid et al., 

2008). 

 

Eriksson (1994, 82,84) beskriver att sjukdomslidande är ett lidande som upplevs i 

samband med sjukdom och behandling. En typ av sjukdomslidande är själsligt och 

andligt lidande där personalens agerande kan skapa lidande för patienterna. Detta 

kan ses i litteraturstudiens resultat där patienterna upplevde att personalen hade en 
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fördömande attityd, tyckte att sjukdomen var självförvållad och behandling var då 

onödig. Detta skapade känslor av att bli förbisedda av personalen. 

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att behandlingens regler och riktlinjer 

kunde bidra till att patienterna kände sig ensamma och isolerade samt att de hade en 

bromsande effekt på emotionell- och social utveckling. Detta kan kopplas till 

Erikssons teori kring lindande som fenomen, i detta fall livslidande. Ett livslidande 

innebär att det självklara vardagliga livet plötsligt byts ut mot något främmande 

(Eriksson 1994, 93). 

 

Enligt Eriksson (1994, 87) har alla patienter som utsätts för ett vårdlidande inom 

sjukvården en egen subjektiv upplevelse av detta. Den vanligaste förekomsten av 

vårdlidande är då patientens värdighet blir kränkt. Då personalen fråntar patienten 

möjligheten att vara människa blir värdigheten kränkt, detta lidande bidrar till att 

patientens möjligheter till återhämtning hämmas. Detta kan ses i litteraturstudien 

där patienterna beskriver att om behandlingen skulle bli lyckad behövde de bli sedda 

som en individ med unika behov. Detta bekräftas i studien av Jenkins och Ogden 

(2012) där patienterna upplevde det negativt om behandlingen inte var anpassad 

efter individuella skillnader då tillämpningen var densamma på alla patienter. De 

belyste även vikten av ett individanpassat behandlingsprogram där personalen ville 

samarbeta.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienterna ville att personalen skulle 

vara konkreta och raka i sitt förhållningssätt för att undvika missförstånd. Detta kan 

även ses i studien av Bakker et al. (2011) där patienterna ville att sjuksköterskorna 

skulle vara tydliga med vilka regler som gällde kring matsituationerna. 

 

Att ha välutbildad personal på vårdinrättningen värderades som värdefullt och 

betryggande för patienterna i litteraturstudien. Detta ansågs också vara positivt och 

av värde i studierna av de Simone et al., (1994) och Reid et al., (2008). 



21	  
	  

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en kvalitativ litteraturstudie då detta passade bäst in på 

syftet. Kvalitativa studier har som mål att öka förståelsen hos läsaren om hur 

deltagarna i studien upplevt olika situationer (Friberg 2012, 121).  

Artikelsökningen resulterade i åtta relevanta artiklar som besvarade 

studiens syfte. Fler artiklar hade kunnat användas i litteraturstudien och detta hade 

eventuellt gett studiens ytterligare trovärdighet, mer data hade kunnat användas för 

att hitta fler likheter och skillnader mellan studierna. 

Artiklarna kommer från Storbritannien, Australien och Nederländerna. 

Detta tillsammans med att ett få antal artiklar har använts, kan ifrågasätta studiens 

överförbarhet.  

Innehållsanalysen på de utvalda vetenskapliga artiklarna gjordes av både 

författarna på skilda håll, sedan sammanställdes artiklarnas resultat tillsammans för 

att se vad den andra författaren hade valt att belysa i artiklarna. Detta för att 

författarna inte skulle kunna påverka varandra. Tillsammans översatte författarna 

från engelska till svenska, den data som skulle stå som grund till resultatet. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013, 69) får förvrängning av data inte förekomma. För att 

se till att data inte förvrängdes eller att viktig information gick förlorad var 

författarna noggrann att se till helheten under hela analysprocessen.  

För att stärka studiernas trovärdighet utfördes en kvalitetsgranskning 

och en kvalitetsbedömning. Med hjälp av detta kunde artiklarna bedömas om de var 

av hög eller låg kvalitet. Endast artiklar med hög kvalitet valdes ut till 

litteraturstudien. Antalet artiklar var från en början tio stycken men efter granskning 

och bedömning var det endast åtta som togs med.  

Under innehållsanalysens gång växte ett första utkast av underkategorier 

och kategorier fram. Dessa har ändrats ett flertal gånger eftersom att en 

underkategori inte får passa in under flera olika kategorier. Resultatet har reviderats 

ett flertal gånger och på så vis har de slutgiltiga underkategorierna och kategorierna 

skapats. 

Författarna diskuterade könsfördelningen i aktuell forskning, där största 

delen av forskningen var baserad på kvinnor. Detta tror författarna framför allt beror 

på att sjukdomen är vanligare hos kvinnor. En större målgrupp ökar möjligheten till 



22	  
	  

att utföra forskning samt att det bidrar till en mer tillförlitlig och generaliserbar 

studie. Ett förslag till vidare forskning hade varit att utföra fler studier på män med 

AN, för att kunna se om det finns skillnader och likheter mellan män och kvinnors 

upplevelser av sjukvården. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Något som diskuterats av författarna till litteraturstudien är då patienter inte vill äta 

och personalen behöver använda alternativa näringsvägar för att patienten ska få i sig 

näring. Att utföra något emot patienters vilja och självbestämmande går emot 

autonomiprincipen (Olsson och Sörensen 2011, 83). Det är inte etiskt försvarbart att 

utföra vårdhandlingar utan samtycke från patienten. Däremot kommer 

autonomiprincipen i konflikt med godhetsprincipen där målet enligt Olsson och 

Sörensen (2011, 83) är att göra gott och inte skada. Författarna anser att det är svårt 

att avgöra vad som är etiskt försvarbart i vissa situationer inom vården, då 

principerna ofta kommer i konflikt med varandra. Att ha lagar att stötta sig på hjälper 

vårdpersonal att ta rätt beslut sett till patienternas bästa. 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde att personalen såg på 

sjukdomen som självförvållad samt att personalen gav patienter med andra 

sjukdomar bättre vård och detta fick patienterna med AN att känna sig åsidosatta. 

Denna situation är inte ett etiskt försvarbart beteende från personalen sida då det går 

emot rättviseprincipen. Enligt Olsson och Sörensen (2011, 83) ska alla människor 

behandlas på lika villkor med lika rätt till vård, då alla människor har lika stort värde. 

Däremot finns i åtanken att detta är vad patienterna upplever och att personalens syn 

på detta kan vara annorlunda.  

Författarna har genom hela arbetets gång utgått från ett etiskt 

principtänkande där överväganden är gjorda förenligt med forskningsseden. Därför 

har bara etiskt godkända artiklar använts i litteraturstudien. 

  Allt resultat som svarat på litteraturstudiens syfte har redovisats utifrån 

patienternas egna upplevelser och utan författarnas åsikter och tolkningar. 

Oenigheter mellan författarna diskuterades tills ett gemensamt beslut kunde fattas. 
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Konklusion 

Att vårda patienter med Anorexia Nervosa är en komplicerad uppgift då patienterna 

ofta saknar sjukdomsinsikt och har ambivalenta känslor kring sjukvården. Det är 

viktigt som vårdpersonal att se till hela individen och behandla både fysiska och 

psykiska behov. Patienter vill bli bemött med respekt och likvärdighet, detta skapar 

förutsättningar för en god vårdrelation. En god vårdrelation ger en positiv upplevelse 

av sjukvårdsvistelsen medan en dålig vårdrelation kan bidra till att patienter faller 

tillbaka i gamla tvångsmässiga mönster. Patienter vill inte vara en passiv mottagare 

av vården utan vill ha viss kontroll och känna delaktighet gällande behandlingens 

utformning. Att förbereda utskrivning i god tid hjälper patienter att tackla de 

svårigheter som kan uppstå utanför sjukvården. Detta hjälper patienter till en 

långsiktig återhämtning där risken för återfall minskar. 
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och tillförlitlighet 
- Kontextualisering av 
resultat i tidigare forskning 
 

- Oklart beskriven kontext 
- Vagt definierad 
frågeställning 
- Otydligt beskriven 
urvalsprocess, 
datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och 
analysmetod 
- Dåligt dokumenterad 
metodisk medvetenhet 
- Osystematisk och mindre 
stringent dataredovisning 
- Otydlig förankring av 
tolkningarna i data.  
- Kontextualisering av 
resultat i tidigare forskning 
saknas eller är outvecklad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Bilaga III Mall för kvalitetsbedömning 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod. Mallen är en modifiering av 
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C (2011)  protokoll för kvalitetsbedömning av 
studier med kvalitativ metod. 
 

Beskrivning av studien 
Besvarar artikeln syftet?   Ja  Nej  Vet ej 

Patient- (informant-) karaktäristika  Antal …………………………………………. 
Ålder …………………………………………. 
Man/kvinna ………………………………. 
Ev. bortfall…………………………………. 

Om bortfall, påverkar detta studien? Ja Nej Vet ej 
 

Är kontexten presenterad?  Ja Nej Vet ej 
Finns etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 

Urval  
Relevant?    Ja Nej Vet ej 
Strategiskt?    Ja Nej Vet ej 

Metod för 
Är urvalsförfarandet tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 
Är datainsamling tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 
Är analys tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej  

Giltighet  
Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja Nej Vet ej 
Råder datamättnad?   Ja Nej Vet ej  
Råder analysmättnad?   Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 
Är resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 
 

 
Huvudfynd   
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Sammanfattande bedömning av kvalitet Hög Medel Låg   

Kommentarer 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….………..………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Granskare (sign.)……………………………	  
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Bilaga V Exempel på innehållsanalysens utformning 

Meningsenhet Kondensering Kodning Underkategori Kategori 
Patienterna 
indikerade hur 
viktigt det hade 
varit under den 
första tiden att 
allt ansvar för 
ätandet och 
träningen togs 
ifrån dem 
eftersom de inte 
var kapabla till 
att bryta deras 
tvångsmässiga 
mönster själva. 

Viktigt att 
ansvaret över 
ätandet och 
träningen togs 
ifrån dem då 
de inte kunde 
de 
tvångsmässiga 
mönstren 
själv. 

Kontroll-
borttagande 
nödvändigt. 

Att känna 
lättnad vid 
minskad 
kontroll. 

Att uppleva delat 
ansvar över 
kontrollen i den 
egna vården. 

En 
nyckeldimension 
i behandlingen 
var att 
deltagarna 
kände att 
personalen såg 
dem som 
individer med 
olika och unika 
och inte som 
bara ännu en 
anorektiker. 

Viktig aspekt i 
behandlingen 
var att bli 
sedd som en 
individ med 
unika behov. 

Bli sedd för sin 
individualitet. 

Att bli stärkt 
för sin 
individualitet. 

Önskan om att 
uppleva 
individualiserad 
vård. 

	  


